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تقديم الدكتور أحمد الخالدي
ي�أتي هذا الكتاب ليقدّم ب�شكل قانوين علمي ومو�ضوعي درا�سات للجانب القانوين تك�شف الوجه غري ال�شرعي وامل�صطنع
لالحتالل يف القاعدة الع�سكرية الإ�سرائيلية التي �أ�صبغ عليها اال�ستعمار احلديث و�صف الدولة و�أعانها على جت�سيد هذه الكيانية
ال�سيا�سية منذ البداية وحتى اليوم ،والتي د�أبت على االعتماد على القوة التي زوّدها بها حلفا�ؤها ل�سلب احلقوق من ال�شعب الفل�سطيني
والأمة العربية  ،وخري �شاهد على الطبيعة امل�صطنعة غري امل�شروعة لهذا الكيان ما �ضمنته تلك القوى الكربى اال�ستعمارية يف قرار
تق�سيم فل�سطني  181ل�سنة  1947يف الفقرة الثالثة من اجلزء الأول (د�ستور فل�سطني وحكومتها امل�ستقبلية) بتقريرها �أن تن�ش�أ يف
فل�سطني الدولتان امل�ستقلتان العربية واليهودية ،واحلكم الدويل اخلا�ص مبدينة القد�س ،وتكون حدودها كما و�ضعت يف اجلز�أين الثاين
والثالث من قرار التق�سيم .و�ألزمت ع�صبة الأمم بريطانيا ،الدولة التي انتدبتها ،لتنوب عنها يف خلق دولة للمهاجرين اليهود لتكون
القاعدة الع�سكرية التي تق�سم البالد العربية لكي ال تعود تلك الدولة التي تقف يف وجه مطامعهم التي كانت �أكرث من ند لتلك القوى
كما كانت يف ظل الدولة اال�سالمية .
وحيث اليهود يف فل�سطني وبرغم فتح الربيطانيني الباب على م�صراعية للقدوم �إىل فل�سطني كانت ن�سبة اليهود �سنة 1918
يف فل�سطني  8،4%لعدد الفل�سطينيني ،وكل ما كانوا ميلكوه من �أر�ض فل�سطني مل يتجاوز  ،2%وحتى مع ت�شجيع القوى الكربى
للهجرة �إىل فل�سطني وتنفيذ دولة االنتداب الربيطاين ل�سيا�سات ا�ستجالب وتوطني املهاجرين اليهود كانوا مع نهاية الفرتة املحددة
النتهاء االنتداب الربيطاين �أقلية مل تتجاوز  30%وو�صلت ن�سبة ما ملّكه لهم املندوب ال�سامي الربيطاين  6%من �أرا�ضي كل فل�سطني،
ولذلك ن�صت الفقرة الثانية من اجلزء الأول من قرار التق�سيم على �أن «تبذل ال�سلطة املنتدبة �أف�ضل م�ساعيها ل�ضمان اجلالء عن
منطقة يف �أرا�ضي منحها قرار التق�سيم للمهاجرين اليهود ،على �أن ت�ضم ميناء بحري ًا و�أر�ض ًا خلفية كافيني لتوفري ت�سهيالت لهجرة
كبرية ،وذلك يف �أبكر موعد ممكن ،على �أال يت�أخر ،لأي �أي حال ،عن � 1شباط (فرباير) .1948
ويف املقابل مل تقم ع�صبة الأمم ب�أي عمل من �ش�أنه م�ساعدة الفل�سطينيني على ا�ستالم �سلطات دولتهم التي �أعلنتها دولة
االنتداب وو�ضعت لها د�ستور �سنة  1922د�ستورا ينطم اداة احلكم التي �أحتكرت دولة االنتداب �صالحياتها ومل يلزمها املجتمع الدويل
�أو يلزم دوله ب�أي عمل ل�صالح الدولة العربية الفل�سطينية..
ولو جتنبنا مناق�شة م�شروعة قرار التق�سيم ف�إننا جنده �أكد جزئي ًا على �أن القد�س خارج نطاق التق�سيم ،لكن االحتالل
الإ�سرائيلي ا�ستخدم القوة لال�ستيالء على حقوق الفل�سطينيني ففي  1948ا�ستولت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإ�سرائيلية على �أكرث من
ن�صف فل�سطني وهجرت �أغلبية �سكانها كما ا�ستولت على اجلزء الغربي من القد�س وطردت �أكرث من  60الف ًا من القد�س الغربية
الذين ميلكون حوايل  89%من م�ساحتها وجلبوا يهود ًا وا�سكنوهم مكان الفل�سطينيني خالف ًا للقانون الدوىل كما ذكر يف اتفاقيات
جنيف ومنها املادة ( )34من اتفاقية جنيف الأوىل ،الأمر الذي يعتربه القانون الدويل االن�ساين جرمية حرب ،وخمالفا للمادة ()4/2
واملادة ( )51من ميثاق الأمم املتحدة التي حتظر ا�ستخدام القوة �أو التهديد بها ،وحظرت احلرب وا�ستخدام القوة لغري الدفاع

ال�شرعي ،و�أي�ضا باملخالفة للعديد من القرارات الدولية  .ويف عام  1967احتلت القد�س ال�شرقية �ضاربة عر�ض احلائط بكل قواعد
القانون الدويل الآمرة وقرارات الأمم املتحدة ال�صادرة عن اجلمعية العامة ومنها قرارها رقم  67/2253التي دعت الإ�سرائيليني
�إىل �إلغاء جميع التدابري املتخذة لتغيري و�ضع مدينة القد�س واالمتناع عن اتخاذ مثلها يف امل�ستقبل ،كما نا�شدت قرارات اجلمعية العامة
جميع الدول �أ ّال تعرتف بالتغيريات التي قامت بها دولة االحتالل وطالبته باالن�سحاب من جميع الأرا�ضي املحتلة مبا فيها القد�س.
وكذلك خالفت دولة االحتالل تلك القرارات ال�صادرة عن جمل�س الأمن الدويل ومنها القرار رقم  1969/267والقرار 1968/252
والقرار  1971/298والقرار  1980/478التي طالبت االحتالل ب�إلغاء جميع ااالجراءات التي قامت بها لتغيري و�ضع مدينة القد�س
و�إلغاء جميع الت�شريعات الإدارية واعتربتها الغية كلي ًا و�أن ال�ضم الذي قامت به دولة االحتالل انتهاكا للقانون الدويل.
	�إزاء هذه اجلرائم التي ارتكبها ويرتكبها االحتالل ف�إن ال�شعب الفل�سطيني ميتلك ال�شرعية يف الن�ضال �ضد هذا اال�ستعمار
والت�سلّط الإ�سرائيلي وقد �أكدت القرارات الدولية �شرعية الن�ضال الفل�سطيني ونذكر منها قرار اجلمعية العامة رقم 1973/3103
فبعد ديباجته التي ذكّرت مبباديء القانون الدويل والقرارات الدولية التي �صدرت تطبيق ًا لها جاء يف القرار �إعالن الأمم املتحدة
ر�سمي ًا املباديء الأ�سا�سية التالية:
 .أ�إن ن�ضال ال�شعوب الواقعة حتت ال�سيطرة اال�ستعمارية والأجنبية والأنظمة العن�صرية يف �سبيل حتقيق حقها يف تقرير امل�صري
واال�ستقالل هو ن�ضال �شرعي ويتفق متام ًا مع مبادىء القانون الدويل.
 .بو�إن �أى حماولة لقمع الكفاح �ضد ال�سيطرة اال�ستعمارية والأجنبية والأنظمة العن�صرية هي خمالفة مليثاق الأمم املتحدة.
 .ت�إن النزاعات امل�سلحة التي تنطوى على ن�ضال ال�شعوب �ضد ال�سيطرة اال�ستعمارية والأجنبية والأنظمة العن�صرية يجب النظر اليها
باعتبارها نزاعات دولية م�سلحة باملعنى الوارد يف اتفاقية جنيف ل�سنة .1949
وعليه فان ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني يف فل�سطني وقلبها الناب�ض القد�س هو ن�ضال م�شروع ولي�س �إرهاب ًا وللمنا�ضلني اال�ستفادة من
قواعد القانون الدويل التي تنطبق على املنازعات الدولية امل�سلحة.
	�إن القد�س ت�ستحقّ منا ومن العرب وامل�سلمني الكثري ،ولقد جاء هذا اجلهد املبارك ب�إذن اهلل الذي تقوم به امل�ؤ�س�سة
الفل�سطينية حلقوق االن�سان (�شاهد) بامل�ساهمة يف و�ضع كتاب «دليل القد�س القانوين» الذي يدعو �إىل االهتمام بالبعد القانوين
الدويل للق�ضية الفل�سطينية ويف قلبها القد�س ،والذي ركزت الدرا�سات فيه على تقدمي ر�ؤية قانونية للق�ضية الفل�سطينية من خالل
تتبع ال�سياق التاريخي لتطور الق�ضية الفل�سطينية،الأمر الذي ي�ساعد على فتح �آفاق القانون الدويل بكل فروعه �أمام الفل�سطينيني
لال�ستفادة من �أحكامها التي ت�ؤكد على احلقوق التاريخية الطبيعية الثابتة لل�شعب الفل�سطيني.

�أ.د�.أحمد مبارك اخلالدي
�أ�ستاذ وعميد كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية ،رئي�س جلنة �صياغة الد�ستور الفل�سطيني ،وزير العدل الفل�سطيني الأ�سبق،
ع�ضو املجل�س الوطني الفل�سطيني.
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مقدمة
�شكلت ق�ضية القد�س منذ �سنة  1948جوهر ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي ،حيث قامت �سلطات االحتالل باحتالل ال�شطر
الغربي منها يف �سنة عام  ،1948و�أمتت احتاللها بعد حرب ،1967و�أعطت لنف�سها ،باعتبارها �سلطة حمتلة� ،صالحيات ت�شريعية،
وتنفيذية ،وق�ضائية وا�سعة؛ منتهكة بذلك طبيعة احلكم الع�سكري الإحتاليل التي و�ضحتها �أنظمة الهاي  ،1907واتفاقية جنيف
الرابعة ل�سنة  ،1949واللتان بينتا �أن طبيعة االحتالل تكون م�ؤقتة وتزول بزواله .ا�ستطاعت �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي اتباع �سيا�سة
الأمر الواقع لتغيري معامل القد�س �سيا�سي ًا واجتماعي ًا وتارخي ًا ودين ًيّا .وعلى الرغم من املواقف الدولية الوا�ضحة اجتاه مدينة القد�س،
ف�إن ال�سيا�سة الإ�سرائيلية التهويدية واال�ستيطانية التو�سعية الإحاللية قد زادت حدة وات�سعت �إجراءاتها التع�سفية لت�صل �إىل تهديد
حرمة امل�سجد الأق�صى املبارك ذاته لتق�سيمه مكاني ًا وزماني ًا واتخاذ �إجراءات عقابية قا�سية بحق ال�سكان املقد�سيني.
يجب �ألاّ يخفى على �أي باحث �أن الأحداث التي مت ّر بها فل�سطني عموم ًا �إمنا هي �أحداث �سيا�سية يف الأ�سا�س يتداخل فيها
التاريخ مع اجلغرافيا والدين مع ال�سيا�سة واملحلي بالإقليمي بالدويل .ويجب �ألاّ يخفى �أي�ض ًا �أن ال�صراع العربي الفل�سطيني �إمنا
هو �صراع دويل بكل معنى الكلمة� ،أدواته متنوعة بني ع�سكرية واقت�صادية و�إعالمية وثقافية واجتماعية ...كل هذه الق�ضايا ت�شكل
املكوّن الرئي�سي للق�ضية الفل�سطينية .و�أمام هذه املعطيات الهائلة ،ي�صبح اجلهد القانوين م�س�ألة معقدة �إن مل ت�ؤخذ هذه املعطيات
يف االعتبار ،وت�صبح الأدوات القانونية عاجزة عن تلبية ما يبحث عنه ال�شعب الفل�سطيني منذ عقود طويلة� .إنّ لكل معركة رجاالً،
ولكل ميدان �أدوات ،و�أي ا�ستخدام خاطئ �إمنا ي�ض ّر بالق�ضية الفل�سطينية� .إن الباحث �أو النا�شط القانوين عندما يبحث يف الق�ضية
الفل�سطينية يجب �أن ي�ضع كافة هذه املعطيات على طاولة النقا�ش والبحث ،و�أي �إغفال لها يجعل اجلهد القانوين عبارة عن �أمنيات
و�أحالم .ومما ال �شك فيه �أن الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية رابحة لكنها حتتاج �إىل حمامٍ ناجحٍ ي�ستند �إىل مهارة وخربة و�إىل �أر�ضية
�سيا�سية موائمة.
وي�أتي هذا الكتاب «دليل القد�س القانوين» الذي ت�صدره امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان (�شاهد) كمحاولة جادة
لت�سليط ال�ضوء بقوة على ق�ضية القد�س بعنوانها القانوين ،وكذلك ليو�صي �صانع القرار ال�سيا�سي والن�شطاء احلقوقيني ب�ضرورة
التحرك وا�ضع ًا �أمامهم حقائق ال تقبل ال�شك بحقوق ال�شعب الفل�سطيني بهذه املدينة املقد�سة .وكما هو ا�سم الكتاب «دليل القد�س
القانوين» ف�إنه يحاول بناء معرفة �أ�سا�سية لدى القارئ ويدعو ل�ضرورة البناء عليها ال�ستكمال اجلهد القانوين.
ينق�سم الكتاب «دليل القد�س القانوين» �إىل �أربعة ف�صول هي القانون الدويل العام ومدينة القد�س ،القد�س والقانون الدويل
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الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،قوانني االحتالل الإ�سرائيلي حول القد�س املحتلة ،والقد�س �أوروبي ًا عربي ًا وفل�سطينياً.
يف الف�صل الأول يتناول «دليل القد�س القانوين» تعريف القانون الدويل العام ومتفرعاته املت�صلة بالق�ضية الفل�سطينية،
كما يبحث ب�شكل مكثف يف اللجنة املعنية مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه غري القابلة للت�صرف ،وقرارات الأمم املتحدة املت�صل
مبدينة القد�س ال �سيما القرار  ،181كما يبحث يف االتفاقيات الدولية بني منظمة التحرير الفل�سطينية و�سلطات االحتالل خ�صو�ص ًا ما
يتعلق بالقد�س ،وكذلك يبحث يف قرار حمكمة العدل الدولية بخ�صو�ص اجلدار الفا�صل ،وكذلك قرارات منظمة اليون�سيكو .ثم يختتم
بكيفية تعاطي �سلطات االحتالل مع القرارات الدولية املت�صلة مبدينة القد�س املحتلة.
	�أما يف الف�صل الثاين فيبحث «دليل القد�س القانوين» يف �أحكام القانون الدويل االن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان
املت�صلة بحقوق �سكان مدينة القد�س (حق الإقامة ،حق التنقل ،حق التعليم ،حقوق الأ�سرى� ،إدارة ال�ش�ؤون املحلية ،الق�ضاء املحلي،
حقوق الأطفال والن�ساء .)...ثم ي�ستعر�ض ب�شكل مكثف واقع �سكان القد�س مقارنة باحلقوق املن�صو�ص عليها يف القانونني ،ومن ثم
امل�س�ؤولية املرتتبة على الدول الأطراف املتعاقدة على هذين القانونني.
	�أما الف�صل الثالث من «دليل القد�س القانوين» فيتناول ،ب�شكل مركز ،قوانني وقرارات االحتالل الإ�سرائيلي املطبقة يف
مدينة القد�س املحتلة ،ويبحث يف �أ�شدها خطورة وعن�صرية.
	�أما يف الف�صل الرابع فيبحث «دليل القد�س القانوين» يف نظرة �أوروبا والدول العربية وكذلك الف�صائل الفل�سطينية �إىل
مدينة القد�س .في�شرح ،كل على حدة ،يف قوانني وقرارات و�أدبيات هذه الأطراف .ويخل�ص البحث �إىل �أن مدينة القد�س حتظى
باحرتام خا�ص لدى �أوروبا ،خ�صو�ص ًا جلهة الو�ضع القانوين لهذه املدينة كونها تقع حتت االحتالل ،وكذلك الدول العربية وكذلك
الف�صائل الفل�سطينية ف�إنها تعترب مدينة القد�س عا�صمة لدولة فل�سطني التارخية.
	�إذن ف�إن «دليل القد�س القانوين» هو حماولة حلث رجال القانون يف �شعبنا الفل�سطيني والعربي �أن ينزل �إىل ميدان املعركة
القانونية م�ستفيد ًا من الكم الهائل من الن�صو�ص القانونية امل�ؤيدة ل�شعبنا الفل�سطيني يف هذه املدينة .وال �شك �أن العمل القانوين هو
عمل تراكي تخ�ص�صي ويحتاج للنف�س الطويل� .إن توفرت فينا هذه ال�صفات ،كنا �شركاء يف معركة الن�ضال املحتدمة �ضد االحتالل،
و�سوف نكون �شركاء يف الن�صر �أي�ضاً.
الدكتور حممود احلنفي
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القانون الدويل العام ومدينة القد�س
ميكن القول �أن مدينة القد�س احتلت حيز ًا كبريا يف املنابر الدولية� .سنتطرق يف الف�صل الأول من كتاب
القانوين» الذي هو حتت عنوان «القانون الدويل العام ومدينة القد�س» �إىل تعريف القانون الدويل وما هي متفرعاته
املت�صلة بالق�ضية الفل�سطينية ،وما هو واقع القد�س من خالل قرارات الأمم املتحدة املت�صلة مبدينة القد�س ال �سيما القرار
 ،181و�سنعر�ض كيفية ت�أثري اتفاقية ال�سالم على القد�س وجدار الف�صل العن�صري وكيف يتعاطى االحتالل الإ�سرائيلي
مع قرارات الأمم املتحدة حول القد�س؟
«دليل القد�س

1

�أوالً :تعريف القانون الدويل العام

مل يتفق الفقهاء والعلماء على ت�سمية هذا القانون ،فقد �أطلقوا عليه ت�سميات خمتلفة ،كقانون الأمم وقانون الب�شر
وقانون اجلن�س الب�شري وقانون ال�شعوب وقانون احلرب وال�سلم وقانون ال�سيا�سة اخلارجية وقانون العالقات الدولية
وقانون التنظيم الدويل� .إن عبارة القانون الدويل ا�ستعملها لأول مرة العالمة القانوين الربيطاين جريمي بنثام ،يف
كتابه الذي ن�شره يف عام  ،1780والذي حمل عنوان «مدخل �إىل املبادئ الأخالقية والت�شريعية» (Introduction to the
 .)Principles of Morals and Legislationوكما اختلفوا على ت�سمية هذا القانون ،اختلفوا كذلك على تعريفه .وقد
تعددت التعاريف وتنوعت ،فمنها ما ركز على الأ�شخا�ص املعنيني به ،ومنها ما ركز على الغاية� ،أو الهدف الذي ي�سعى �إليه،
�أو الوظيفة التي يتوالها .ومنها ما ركّز على املوا�ضيع التي يتناولها ،ومنها ما �أبرز القوة الإلزامية فيه .فالقانون الدويل
عرف ب�أنه «جمموعة القواعد العرفية واالتفاقية التي تعتربها الدول املتمدنة ملزمة لها يف عالقاتها املتبادلة».
و�إن اختلفت وتعددت التعاريف بالقانون الدويل� ،إال �أنها جميعها اتفقت على العنا�صر الأ�سا�سية التي تدخل يف تعريفه� ،أال
وهي :جمموعة قواعد قانونية ،حتكم �أو تنظم �أ�شخا�ص القانون الدويل يف عالقاتها املتبادلة.
 .1القانون الدويل هو جمموعة قواعد قانونية� ،أي قواعد ملزمة يُع ُّد انتهاكها عم ًال غري م�شروع ترتتب عليه نتائج قانونية
متمثلة بامل�س�ؤولية القانونية الدولية ،وهذا ما مييزها عن املجامالت الدولية والأخالق الدولية .فاملجامالت الدولية هي
ت�صرفات �أو ممار�سات م�سلكية تقوم بها الدول يف عالقاتها اخلارجية لغاية حت�سني هذه العالقات �أو توطيدها �أو احلفاظ
عليها دون �أن تكون ملزمة بها.
منظمة للمجتمع
 .2القانون الدويل هو جمموعة قواعد قانونية حتكم �أو تنظم� ،أي �إن هذه القواعد هي قواعد �آمرة ِّ
الدويل ،حتدد قواعد التنظيم الدويل ،وحتكم املعنيني بالقانون الدويل ،وحتدد حقوقهم وواجباتهم ،وتفر�ض عليهم
8
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احرتام التزاماتهم وترتب عليهم امل�س�ؤولية يف حال انتهاكها ،وهم ملزمون بها قانوناً� ،سواء ب�إرادتهم �أو ق�سراً.
 .3القانون الدويل هو جمموعة قواعد قانونية حتكم �أو تنظم العالقات املتبادلة بني �أ�شخا�ص القانون العام� .إن هدف قواعد
القانون الدويل العام هو تنظيم العالقات املتبادلة بني الأ�شخا�ص الدوليني الذين ي�شكلون املجتمع الدويل.
بكلمة �أخرية ،ميكن �أن نعرّف القانون الدويل ب�أنه جمموعة القواعد القانونية التي حتكم وتنظم العالقات املتبادلة بني
�أ�شخا�ص القانون العام.

ثانياً :اللجنة املعنية مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه غري القابلة للت�صرف (�شعبة
2
حقوق الفل�سطينيني)
قررت اجلمعية العامة ،بعد �إعرابها عن قلقها ال�شديد لعدم �إحراز تقدم نحو ممار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه غري
القابلة للت�صرف� ،إن�شاء اللجنة املعنية مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه غري القابلة للت�صرف .وي�شارك يف �أعمال
اللجنة ما جمموعه  24مراقباً .ويف  2010/1/21انتخبت اللجنة �أع�ضاء مكتبها على النحو الآتي :املمثل الدائم لل�سنغال
لدى الأمم املتحدة ،رئي�ساً؛ واملمثل الدائم لأفغان�ستان لدى الأمم املتحدة واملمثل الدائم لكوبا لدى الأمم املتحدة ،نائبني
للرئي�س؛ واملمثل الدائم ملالطة لدى الأمم املتحدة ،مقرراً.
اللجنة هي الهيئة الوحيدة داخل الأمم املتحدة املكر�سة ح�صر ًا لق�ضية فل�سطني .ومل يعتمد جمل�س الأمن تو�صيات
اللجنة ب�سبب قيام �أحد الأع�ضاء الدائمني فيه بالت�صويت معار�ضاً ،وبالتايل مل تنفذ� .إال �أنها �أُقرت ب�أغلبية �ساحقة
يف اجلمعية العامة التي تتلقى من اللجنة تقارير �سنوية .و�أكدت اجلمعية من جديد �أن احلل العادل والدائم يف ال�شرق
الأو�سط ال ميكن حتقيقه دون التو�صل �إىل حل عادل مل�شكلة فل�سطني على �أ�سا�س ح�صول ال�شعب الفل�سطيني على حقوقه
غري القابلة للت�صرف .كذلك طلبت اجلمعية العامة من اللجنة �أن تُبقي احلالة املتعلقة بق�ضية فل�سطني قيد اال�ستعرا�ض،
و�أن تقدم تقارير واقرتاحات ب�ش�أنها �إىل اجلمعية العامة �أو جمل�س الأمن ،ح�سب االقت�ضاء ،و�أن ت�شجع ن�شر املعلومات
املتعلقة بتو�صياتها على �أو�سع نطاق ممكن من خالل املنظمات غري احلكومية وغري ذلك من الو�سائل.
القد�س مبيزان اللجنة:

ال تعرتف اللجنة بادعاء «�إ�سرائيل» �أن مدينة القد�س كامل ًة هي عا�صمتها .ويف هذا ال�صدد ،تعرتف «�إ�سرائيل» ب�أن القد�س
ال�شرقية جزء ال يتجز�أ من الأر�ض التي حتتلها منذ �سنة  .1967وترى اللجنة �أن التو�صل �إىل حل من طريق التفاو�ض
ب�ش�أن و�ضع القد�س يراعي ال�شواغل ال�سيا�سية والدينية جلميع اجلوانب يُع ُّد متطلب ًا �أ�سا�سي ًا حلل ال�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي ولل�سالم الدائم يف املنطقة ب�أ�سرها .وينبغي لهذا احلل �أن يت�ضمن �أحكام ًا م�ضمونة دولي ًا لكفالة حرية الديانة
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وال�ضمري ل�سكان املدينة ،ويتيح �إمكانية و�صول ال�شعب الفل�سطيني والنا�س من جميع الأديان واجلن�سيات �إىل الأماكن
املقد�سة ب�صورة دائمة وبحرية ودون عائق .و�أي اتفاق ال يت�ضمن القد�س ال�شرقية عا�صم ًة لدولة فل�سطني املقبلة لن ي�ؤدي
�إىل �سالم دائم بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني .وتعيد اللجنة الت�أكيد �أنّ القد�س ال�شرقية جزء من الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة ،و�أنّ «�إ�سرائيل» ملزمة متاماً ،بو�صفها ال�سلطة القائمة باالحتالل ،مبوجب �أحكام القانون الدويل ،مبا يف ذلك
اتفاقية جنيف الرابعة .وموقف اللجنة هو �أنّ بناء امل�ستوطنات مبوافقة احلكومة ،ونقل امل�ستوطنني �إليها ،وهدم املنازل
و�إخالءها من �سكانها الفل�سطينيني ،وغري ذلك من الإجراءات التي تغري �أو ترمي �إىل تغيري املركز القانوين للمدينة� ،أو
�سماتها الطبيعية� ،أو الدميوغرافية ،ت�شكل انتهاكات للقانون الدويل ،ويجب وقفها والرجوع عنها.
�شعبة حقوق الفل�سطينيني:

بعد �إن�شاء اللجنة املعنية مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه غري القابلة للت�صرف� ،أقرت اجلمعية العامة ب�ضرورة توعية
الر�أي العام يف جميع �أنحاء العامل ،دعم ًا لإعمال هذه احلقوق .لذلك ،طلبت اجلمعية العامة �إن�شاء وحدة خا�صة داخل
الأمانة العامة للأمم املتحدة معنية بحقوق الفل�سطينيني مل�ساعدة اللجنة يف عملها .ويف  1979/12/12غريت اجلمعية
العامة ا�سم الوحدة �إىل �شعبة حقوق الفل�سطينيني .وت�شكل ال�شعبة جزء ًا من �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف الأمانة العامة
للأمم املتحدة .وتجُ َدّد واليتها �سنوياً ،وقد وو�سِ عَت هذه الوالية عدة مرات .وت�شمل مهمات هذه ال�شعبة تنظيم اجتماعات
دولية وتنفيذ برنامج خا�ص ب�إ�صدار املن�شورات ،و�إن�شاء وتطوير نظام حا�سوبي للمعلومات املتعلقة بق�ضية فل�سطني متاح
على الإنرتنت ،وتنظيم برنامج تدريب �سنوي ملوظفي ال�سلطة الفل�سطينية .وقامت اجلمعية العامة يف قرارها 64/17
امل�ؤرخ يف  2009/12/20بتحديد والية ال�شعبة.
برنامج التدريب املخ�ص�ص ملوظفي ال�سلطة الفل�سطينية:

بد�أت ال�شعبة منذ �سنة  1996بتنفيذ برنامج تدريب �سنوي خم�ص�ص ملوظفي ال�سلطة الفل�سطينية ،وذلك بنا ًء على طلب
اللجنة وعلى املهمة التي �أ�سندتها �إليها الحق ًا اجلمعية العامة .وينفذ الربنامج يف مقر الأمم املتحدة بالتعاون مع بعثة
املراقب الدائم لفل�سطني لدى الأمم املتحدة ،وذلك يف الفرتة من �أيلول�/سبتمرب �إىل كانون الأول/دي�سمري من كل �سنة،
بالتزامن مع الدورات ال�سنوية للجمعية العامة .ويهدف هذا الربنامج الذي يركز على بناء القدرات �إىل م�ساعدة موظفي
ال�سلطة الفل�سطينية يف التعرف �إىل عمل الأمم املتحدة مبختلف جوانبه ،واكت�ساب خربات فنية للعمل الدبلوما�سي املتعدد
اجلوانب يف الأو�ساط الدولية.
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االجتماعات وامل�ؤمترات الدولية:

�أ�سندت اجلمعية العامة �إىل �شعبة حقوق الفل�سطينيني مهمة تنظيم اجتماعات وم�ؤمترات دولية يف مناطق خمتلفة مب�شاركة
جميع قطاعات املجتمع الدويل .وتنظم هذه االجتماعات وامل�ؤمترات بغر�ض الت�شجيع على �إجراء حتليالت ومناق�شات
بنّاءة ملختلف جوانب ق�ضية فل�سطني وح�شد امل�ساعدة والدعم الدوليني لل�شعب الفل�سطيني .ويف ال�سنوات الأخرية ،ركز
برنامج االجتماعات وامل�ؤمترات الدولية ب�صورة خا�صة على ت�شجيع ممار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه غري القابلة
للت�صرف ،وتوفري الدعم للعملية ال�سيا�سية وت�شجيع اجلهود الدولية ،مثل خريطة الطريق التي و�ضعتها اللجنة الرباعية،
لإيجاد ت�سوية �سلمية لل�صراع .ومنذ �سنة  1993تعقد اللجنة �سنوي ًا ندوة عن تقدمي امل�ساعدة �إىل ال�شعب الفل�سطيني� ،إما
يف �أوروبا �أو يف ال�شرق الأو�سط .وتعقد هذه الندوات لتناول جوانب خمتلفة من احلالة االجتماعية  -االقت�صادية واحلالة
الإن�سانية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها القد�س ال�شرقية ،وال�ستقطاب دعم وا�سع النطاق من املجتمع الدويل
لالقت�صاد والتنمية يف فل�سطني.
اليوم الدويل للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني:
عم ًال بقرار اجلمعية العامة  40/32باء امل�ؤرخ يف  ،1977/12/2يُحتفل ر�سمي ًا يف  29ت�شرين الثاين من كل �سنة ب�إ�صدار
اجلمعية العامة يف  1947/11/29القرار رقم  ،181وهو القرار الذي ن�ص على تق�سيم فل�سطني �إىل دولتني .وينظم هذا
االحتفال يف مقر الأمم املتحدة ،ويف مكتبَي الأمم املتحدة يف جنيف وفيينا و�أماكن �أخرى ،وي�شمل عقد اجتماعات خا�صة
يديل فيها م�س�ؤولون رفيعو امل�ستوى يف الأمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وممثلون عن املجتمع املدين ببيانات
عن ق�ضية فل�سطني .وي�شمل االحتفال �أي�ض ًا منا�سبات ثقافية .ويف �أماكن �أخرى تقوم الهيئات احلكومية ومنظمات املجتمع
املدين ،بالتعاون مع مراكز الأمم املتحدة الإعالمية يف �أنحاء العامل ،بتنظيم �أن�شطة خمتلفة .وهو �أي�ض ًا اليوم الذي تبد�أ
فيه اجلمعية العامة للأمم املتحدة مناق�شتها ال�سنوية لق�ضية فل�سطني.

ثالثاً :القد�س يف القانون الدويل العام
 .1قرار التق�سيم :181

3

ين�ص على
تبنت اجلمعية العامة يف جل�ستها العامة رقم  128بـ � 23صوت ًا مقابل  ،13وامتناع  ،10القرار ( ،)181الذي ّ
�أن تن�ش�أ يف فل�سطني دولتان م�ستقلتان :عربية ويهودية .ويكون ملدينة القد�س حكم دويل خا�ص ،لتكون بذلك كيان ًا منف�ص ًال
 Corpus Sepratumخا�ضع ًا لنظام دويل خا�ص؛ تتوىل الأمم املتحدة �إدارة املدينة ،وتعني جمل�س و�صاية ليقوم ب�أعمال
ال�سلطة الإدارية نيابة عنها.
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وعلى جمل�س الو�صاية �أن ي�ضع ويقر د�ستور ًا مف�ص ًال للمدينة ،يبد�أ تنفيذه  -يف �ضوء املبادئ املذكورة �أدناه -يف ميعاد
�أق�صاه  ،1948/10/1ويكون �سريانه �أول الأمر خالل ع�شر �سنوات ،ما مل ي َر جمل�س الو�صاية وجوب القيام ب�إعادة النظر
يف هذه الأحكام ،يف �أقرب وقت .ويجب عند انق�ضاء هذه املدة� ،أن يعاد النظر يف جمموع النظام من قبل جمل�س الو�صاية،
يف �ضوء التجارب املكت�سبة خالل هذه الفرتة من العمل به .وعندئذ يكون للمقيمني يف املدينة حرية �إعالن رغباتهم يف
التعديالت املمكن �إجرا�ؤها على نظام املدينة من طريق اال�ستفتاء.
 .2قرارات جمل�س الأمن:
لقد �أ�صدرت الأمم املتحدة بالإ�ضافة �إىل القرار  181العديد من القرارات بخ�صو�ص مدينة القد�س ،نذكر منها على
�سبيل املثال ال احل�صر:
 .أقرار جمل�س الأمن رقم  242ل�سنة  :1967ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية من الأرا�ضي التي احتلتها خالل حرب
حزيران  ،1967و�ضرورة �إحالل �سالم وطيد عادل يف ال�شرق الأو�سط.
 .بقرار جمل�س الأمن رقم  250يف  :1968/4/27دعوة «�إ�سرائيل» �إىل االمتناع عن �إقامة العر�ض الع�سكري يف
القد�س.
 .جقرار جمل�س الأمن رقم  251يف � :1968/5/2إبداء الأ�سف العميق على �إقامة العر�ض الع�سكري يف القد�س.
 .دقرار جمل�س الأمن رقم  252يف  :1968/5/21دعوة «�إ�سرائيل» �إىل �إلغاء جميع �إجراءاتها لتغيري و�ضع القد�س،
ورف�ض جميع تلك الإجراءات الإدارية والت�شريعية وجميع الأعمال التي قامت بها «�إ�سرائيل» التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي
�إىل تغيري يف و�ضع القد�س ،مبا يف ذلك م�صادرة الأرا�ضي والأمالك .وتدعيم ًا لهذا القرار ،ا�ستند جمل�س الأمن �إىل
النظام رقم  43من �أنظمة الهاي ال�صادرة �سنة .1907
 .هقرار جمل�س الأمن رقم  )1969( 267يف  :1967/7/3دعوة «�إ�سرائيل» جمدد ًا �إىل �إلغاء جميع الإجراءات التي من
�ش�أنها تغيري و�ضع القد�س.
 .وقرار جمل�س الأمن رقم  271يف � :1969/9/15إدانة «�إ�سرائيل» لتدني�س امل�سجد الأق�صى ودعوتها �إىل �إلغاء جميع
الإجراءات التي من �ش�أنها تغيري و�ضع القد�س.
 .زقرار جمل�س الأمن رقم  298يف  :1971/9/25الأ�سف لعدم احرتام «�إ�سرائيل» لقرارات الأمم املتحدة اخلا�صة
ب�إجراءاتها لتغيري و�ضع القد�س.
 .حقرار جمل�س الأمن رقم  478يف  :1980/8/20عدم االعرتاف بالقانون الأ�سا�سي ب�ش�أن القد�س ودعوة الدول �إىل
�سحب بعثاتها الدبلوما�سية منها.
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.طقرار رقم  465يف  :1980/3/1مطالبة «�إ�سرائيل» بتفكيك امل�ستوطنات والتوقف عن تخطيط وبناء امل�ستوطنات يف
الأرا�ضي العربية املحتلة مبا فيها القد�س.
 .يقرار جمل�س الأمن رقم  476يف � :1980/6/30إعالن بطالن الإجراءات التي اتخذتها «�إ�سرائيل» لتغيري طابع
القد�س.
 .3قرارات اجلمعية العامة:
 .أقرار اجلمعية العامة رقم ( 303د )4يف � :1949/12/9إعادة ت�أكيد و�ضع القد�س حتت نظام دويل دائم.
 .بقرار اجلمعية العامة رقم  2253يف الدورة اال�ستثنائية الطارئة -5يف  :1967/7/4دعوة «�إ�سرائيل» �إىل �إلغاء التدابري
املتخذة لتغيري و�ضع مدينة القد�س واالمتناع عنها يف امل�ستقبل.
 .جقرار اجلمعية العامة رقم  2254يف الدورة اال�ستثنائية الطارئة -5يف � :1967/7/14إبداء الأ�سف للتدابري التي
اتخذتها «�إ�سرائيل» لتغيري و�ضع مدينة القد�س.
 .دقرار اجلمعية العامة رقم ( 2851د )26يف  :1971/12/20مطالبة «�إ�سرائيل» ب�أن تلغي جميع الإجراءات ل�ضم
الأرا�ضي املحتلة �أو ا�ستيطانها ،والطلب من اللجنة اخلا�صة اال�ستمرار يف عملها.
 .هقرار اجلمعية العامة رقم ( 2949د )27يف  :1972/12/8التعبري عن القلق ال�شديد ال�ستمرار االحتالل الإ�سرائيلي
للأرا�ضي العربية ،ومنا�شدة الدول جميع ًا �ألاّ تعرتف بالتغيريات التي قامت بها «�إ�سرائيل» يف الأرا�ضي العربية
املحتلة ،و�أن تتجنب �أعماالً ،مبا يف ذلك املعونة التي ميكن �أن ت�شكل اعرتاف ًا بذلك االحتالل.
 .وقرار اجلمعية العامة رقم  207/35يف  :1980/12/16ب�إدانة العدوان الإ�سرائيلي على لبنان وال�شعب الفل�سطيني
ب�شدة ،والت�أكيد جمدد ًا للرف�ض ال�شديد لقرار «�إ�سرائيل» ب�ضم القد�س.
 .4موقف املجتمع الدويل بخ�صو�ص مدينة القد�س:
�أعلن االحتالل الإ�سرائيلي يف عام � 1950أنّ القد�س عا�صمة له ،ويف  1967/7/7احتل املدينة ب�أكملها يف خالل حرب
 ،1967و�ضمّت «�إ�سرائيل» يف  1980/7/30القد�س ال�شرقية �إليها ،لت�صبح بذلك ،ح�سب قرارها ،خا�ضعة لل�سيادة
الإ�سرائيلية ،واعتربتها عا�صمتها املوحدة مبوجب ت�شريع قانون �أ�سا�سي ،ي�شبه �أحكام الد�ستور حيث �إنّ «�إ�سرائيل» لي�س
لها د�ستور� ،أقره الكني�ست الإ�سرائيلي (الربملان) يف ذلك التاريخ؛ حيث ن�صت املادة الأوىل منه على �أن «القد�س الكاملة
واملوحدة هي عا�صمة �إ�سرائيل».
وبنا ًء على تدويل القد�س وفق ًا لقرار التق�سيم ،نالحظ �أنه يف خالل الفرتة  1967–1948مل تعرتف دول العامل بالوجود
الإ�سرائيلي يف القد�س ،وبالتايل مل يُعرتف بها عا�صم ًة لها كما �أعلنت �سنة  ،1950كذلك مل يعرتف بالوجود الأردين
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فيها �أي�ضاً ،حيث �إنّ العديد من دول العامل كانت تعتمد ممثليها لدى «�إ�سرائيل» يف مدينة ت ّل �أبيب ،ويف الوقت نف�سه
تعتمد ممثلني لها يف مدينة القد�س ،حيث كانوا يقدمون �أوراق اعتمادهم لأمني القد�س ،ال لوزير اخلارجية الأردين �أو
الإ�سرائيلي .وكانت تلك املمثليات يف القد�س تتبع لوزارة اخلارجية يف بلدها الأ�صلي ،ال ل�سفارة �أو ممثلية بلدها لدى
الأردن �أو «�إ�سرائيل».
وال تزال معظم دول العامل التي تربطها عالقات دبلوما�سية مع «�إ�سرائيل» تكتفي بفتح ممثليات لها يف ت ّل �أبيب ،و�إن كانت
لها بعثة ،وغالب ًا تكون قن�صلية عامة يف القد�س ف�إنها تتبع وزارة اخلارجية يف البلد الأ�صلي .وعلى �سبيل املثال ال احل�صر
اتخذ الكونغر�س الأمريكي منذ �سنوات طويلة قرار ًا بنقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س� ،إال �أن الرئي�س الأمريكي ،الذي
تغري عدة مرات منذ ذلك القرار ،ي�ؤجّ ل تنفيذه دورياً.

رابعاً :اتفاقيات ال�سالم والقانون الدويل العام (�أهم ما ت�ضمتنه حول القد�س)
4

 .1اتفاقية �أو�سلو :

اتفاقية �أو معاهدة �أو�سلو ،املعروفة ر�سمي ًا با�سم �إعالن املبادئ حول ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل هي اتفاق �سالم
وقعته «�إ�سرائيل» ومنظمة التحرير الفل�سطينية يف مدينة وا�شنطن الأمريكية يف  .1993/9/13و�سمي االتفاق ن�سبة
�إىل مدينة �أو�سلو الرنويجية التي جرت فيها املحادثات ال�سرّية بعد م�ؤمتر مدريد يف �سنة .1991
من �أهم ما تن�ص عليه االتفاقية:
 .أتنبذ منظمة التحرير الفل�سطينية الإرهاب والعنف ،وحتذف البنود التي تتعلق بها يف ميثاقها كالعمل امل�سلح وتدمري
�إ�سرائيل (الر�سائل املتبادلة  -اخلطاب الأول).
 .بتعرتف «�إ�سرائيل» مبنظمة التحرير الفل�سطينية على �أنها املمثل ال�شرعي لل�شعب الفل�سطيني (الر�سائل املتبادلة -
اخلطاب الثاين).
 .ج تعرتف منظمة التحرير الفل�سطينية بـ»دولة �إ�سرائيل».
أرا�ض يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل.
 .دخالل خم�س �سنوات تن�سحب «�إ�سرائيل» من � ٍ
 .هتُق ّر «�إ�سرائيل» بحق الفل�سطينيني يف �إقامة حكم ذاتي (�أ�صبح يعرف يف ما بعد بال�سلطة الوطنية الفل�سطينية) على
الأرا�ضي التي تن�سحب منها يف ال�ضفة الغربية وغزة.
�أثر اتفاقية �أو�سلو على القد�س :

5

ن�ص االتفاق على � َّأن ق�ضية القد�س ،واحلدود والالجئني واال�ستيطان ،م�ؤجلة �إىل مفاو�ضات احلل الدائم .هذا الت�أجيل
14
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�أ َدّى على �أر�ض الواقع �إىل تكبيل �أيدي ال�سلطة الفل�سطينية من جهة ،وفتح الباب �أمام االحتالل الإ�سرائيلي ملُمار�سة �سيا�سة
ق�سم اتفاق �أو�سلو املناطق الفل�سطينية التي احتلت يف �سنة � 1967إىل ثالث مناطق (�أ) و (ب) و (ج)،
تهويد املدينة .فقد َّ
ولكل منها و�ضعها الأمني والإداري .القد�س مل تدخل يف هذا التق�سيم ،ت�أجل البت ب�ش�أنها �إىل مفاو�ضات احلل النهائي
من دون �أي �ضوابط �أو قيود .فازدادت خالل هذه الفرتة عمليات اال�ستيطان يف القد�س بنحو مت�سارع لتكري�س امل�ستوطنات
وو�ضعها خارج التفاو�ض قبل مفاو�ضات احلل النهائي .ال تقت�صر عملية التهويد على بناء امل�ستوطنات� ،إذ ازدادت بنحو
ملحوظ وترية هدم البيوت واملباين .فقد هدم االحتالل الإ�سرائيلي �أكرث من �ألف منزل منذ اتفاق �أو�سلو ،بادعاء البناء
غري املرخ�ص ،وهناك �آالف املنازل الأخرى املهددة بالهدم بنا ًء على االدعاء نف�سه ،ويف املحاكم الإ�سرائيلية يوجد نحو
� 10آالف ملف بناء غري مرخ�ص تخ�ص �أهايل القد�س ال�شرقية .بالإ�ضافة �إىل ا�ستهداف الأماكن املقد�سة ،مثلما حدث
مع مقربة م�أمن اهلل التاريخية ،التي تق َرّر بناء متحف الت�سامح فوقها ،وكذلك تكثفت احلفريات حتت امل�سجد االق�صى
ويف حميطه و�سمح لليهود املتطرفني بدخول احلرم القد�سي ال�شريف .ومنع االحتالل الإ�سرائيلي ال�سلطة الفل�سطينية من
القيام ب�أي دور يخ�ص امل�سجد االق�صى ،وحتى �أكرث القادة الفل�سطينيني قبو ًال عند االحتالل ممنوعون متام ًا من القيام
ب�أي مبادرة �أو عمل يف احلرم القد�سي ،وذلك لأن هذا الوجود ميثل حالة �سيادية فل�سطينية مرفو�ضة �إ�سرائيلياً.
 .2الو�صاية الدينية للأردن على املقد�سات يف القد�س وفق ًا للقانون الدويل:
�أوالً :ال�سند القانوين حلق الو�صاية الأردنية وفق ًا للقانون الدويل العام

6

 .1مفهوم الو�صاية:
مل تتناول مفهوم الو�صاية �إال بعد �إن�شاء الأمم املتحدة جمل�س ًا للو�صاية بهدف رعاية م�صالح �شعوب الأقاليم غري املتمتعة
باحلكم الذاتي ب�صفته نظام ًا ا�ستعماري ًا غري مبا�شر حتتفظ فيه الدولة امل�ستعمَرة مبوجب اتفاقية تعقدها مع احلكومة
املحلية بت�سيري �ش�ؤونها يف (نظام حكم حملي) ذاتي با�ستثناء الإدارة الع�سكرية واخلارجية ،فهي تبقى م�سرية من املحتل
كما حدث يف بالد عديدة يف �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا اجلنوبية خ�ضعت لفرتات طويلة لال�ستعمار واالنتداب .وقد تطرق
القانون الدويل �إىل مبد�أ الو�صاية يف ميثاق الأمم املتحدة �سنة  ،1945الف�صل الثاين ع�شر باملواد من ( )75ولغاية (،)84
وهي الأقاليم التي تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العاملية الثانية� ،أو الأقاليم التي ت�ضعها يف الو�صاية مبح�ض
اختيارها دولة م�س�ؤولة عن �إدارتها.
 .2اتفاقية ال�سالم الأردنية – الإ�سرائيلية يف �سنة  1994والو�صاية الأردنية:
عند توقيع معاهدة ال�سالم الأردنية  -الإ�سرائيلية بوادي عربة يف �سنة � ،1994أ�ص ّر الأردن على ت�ضمينها فقرة تن�ص على
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توليه رعاية الأماكن املقد�سة باملدينة ،على �أن تُنقل الو�صاية الأردنية �إىل ال�سلطة الفل�سطينية ،عندما يتو�صل الطرفان
الفل�سطيني والإ�سرائيلي �إىل اتفاق نهائي .وقد �أكدت معاهدة وادي عربة يف املادة ( )2/9احرتام «�إ�سرائيل» للدور الأردين
اخلا�ص يف الأماكن املقد�سة يف القد�س .وعند انعقاد املفاو�ضات النهائية �ستعطي «�إ�سرائيل» �أولوية كربى للدور الأردين
التاريخي يف تلك الأماكن .كذلك ن�صت االتفاقية يف البند الأول على �أنّ كل طرف �سيمنح الطرف الآخر حرية الدخول
�إىل الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.
ثانياً :الو�سائل القانونية والدبلوما�سية التي ميكن الأردن �أن يتخذها لوقف االعتداء على املقد�سات يف
القد�س

 .1الو�سائل الدبلوما�سية :تلج�أ الدول بالعادة �إىل الو�سائل الدبلوما�سية حلل اخلالفات يف ما بينها ،وقد �أكد ميثاق
الأمم املتحدة يف املادة ( )33منه �ضرورة �أن تلتم�س الدول ح ّل خالفاتها بالطرق ال�سلمية من خالل املفاو�ضة والتحقيق
والو�ساطة والتحكيم والت�سوية الق�ضائية ،وذالك بالطرق الدبلوما�سية الر�سمية املبا�شرة من خالل احلكومة الأردنية �أو
على م�ستوى �أعلى من خالل امللك الأردين �أو حتى الو�ساطة اخلارجية مع الدول التي لها ت�أثري على االحتالل الإ�سرائيلي.
وميكن ا�ستدعاء ال�سفري الأردين من «�إ�سرائيل» والتوجه �إىل الأمم املتحدة لوقف تلك املمار�سات غري القانونية وتقدمي
�شكوى �أمام جمل�س الأمن لإدانة «�إ�سرائيل».
 .2الو�سائل القانونية� :إن الدول تلج�أ بالعادة �إىل التحكيم �أو الق�ضاء الدويل عند وجود خالف �أو نزاع قانوين يف ما
بينها على حقوق يدّعي كل منهما �أنه �صاحب احلق القانوين وال�شرعي بها� .إن ثبوت حقيقة الو�صاية الها�شمية على
الأماكن املقد�سة يف القد�س ال�شريف لي�ست حمل جدل �أو خالف قانوين ا�ستناد ًا �إىل معاهدات ال�سالم املوقعة مع اجلانب
الإ�سرائيلي التي تعرتف �صراحة املادة ( )9من االتفاقية  -بالو�صاية الأردنية .فالأردن لي�س معني ًا ب�أيّ �شكل من الأ�شكال
بالتحكيم القانوين �أو الق�ضائي ما دام اخلالف املثار يتعلق بخرق التزامات مرتتبة عن اتفاقية دولية موقعة بني الطرفني،
لذا ف�إن للأردن احلق  -الدولة املت�ضررة باللجوء �إىل املجتمع الدويل والأمم املتحدة للمطالبة باتخاذ �إجراءات دولية �أو
عقوبات بحق «�إ�سرائيل» تفر�ض عليها التزام معاهدة ال�سالم ،وكذلك القوانني واملواثيق الدولية.
ثالثاً :الن�ص الكامل للو�صاية الدينية الأردنية على املقد�سات يف القد�س
مقدمة

7

 .أانطالق ًا من العروة الوثقى بني جميع �أبناء الأمة العربية والإ�سالمية؛
 .بوانطالق ًا من املكانة اخلا�صة للقد�س يف الإ�سالم ،باعتبارها مدينة مقد�سة ومباركة ،وا�ستلهام ًا الرتباط الأماكن املقد�سة يف
القد�س يف احلا�ضر والأزل و�إىل الأبد بامل�سلمني يف جميع البالد والع�صور؛ وم�ستذكرين �أهمية القد�س لأهل ديانات �أخرى؛
16
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 .جوانطالق ًا من الأهمية الدينية العليا التي ميثلها جلميع امل�سلمني امل�سجد الأق�صى املبارك الواقع على م�ساحة
دومناً ،والذي ي�ضم اجلامع القبلي وم�سجد قبة ال�صخرة ،وجميع م�ساجده ومبانيه وجدرانه و�ساحاته وتوابعه فوق
الأر�ض وحتتها والأوقاف املوقوفة عليه �أو على زواره (وي�شار �إليه بـ»احلرم القد�سي ال�شريف»)؛
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 .دوبنا ًء على دور امللك ال�شريف احل�سني بن علي يف حماية الأماكن املقد�سة يف القد�س ورعايتها و�إعمارها منذ عام ،1924
وا�ستمرار هذا الدور بنحو مت�صل يف ملك اململكة الأردنية الها�شمية من �ساللة ال�شريف احل�سني بن علي حتى اليوم؛
وذلك انطالق ًا من البيعة التي مبوجبها انعقدت الو�صاية على الأماكن املقد�سة لل�شريف احل�سني بن علي ،والتي ت�أكدت
مببايعته يف � 11آذار �سنة  1924من قبل �أهل القد�س وفل�سطني؛ وقد �آلت الو�صاية على الأماكن املقد�سة يف القد�س
�إىل جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ،مبا يف ذلك بطريركية الروم الأرثوذوك�س املقد�سية التي تخ�ضع للقانون
الأردين رقم  27ل�سنة 1958؛
 .ه�إن رعاية ملك اململكة الأردنية الها�شمية امل�ستمرة للأماكن املقد�سة يف القد�س جتعله �أقدر على العمل للدفاع عن
املقد�سات الإ�سالمية و�صيانة امل�سجد الأق�صى (احلرم القد�سي ال�شريف)؛
 .ووحيث �إن منظمة التحرير الفل�سطينية هي املمثل ال�شرعي والقانوين الوحيد لل�شعب الفل�سطيني؛
 .زو�إميان ًا ب�أنّ حق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه يتج�سد يف �إقامة دولة فل�سطني التي ي�شمل �إقليمها الأر�ض الواقع
فيها امل�سجد الأق�صى املبارك (احلرم القد�سي ال�شريف)؛
 .حوانطالق ًا من ن�صو�ص الت�صريح الر�سمي ال�صادر بتاريخ  31متوز من عام  1988عن املغفور له جاللة امللك احل�سني
بن طالل ،ملك اململكة الأردنية الها�شمية� ،صاحب الو�صاية على الأماكن املقد�سة يف القد�س ،واخلا�ص بفك االرتباط
بني الأردن وال�ضفة الغربية الذي ا�ستثنى الأماكن املقد�سة يف القد�س من فك االرتباط؛
.طوانطالق ًا من ن�صو�ص الت�صريح الر�سمي ال�صادر عن احلكومة الأردنية بتاريخ  28حزيران من عام  1994بخ�صو�ص
دورها يف القد�س ،والذي �أعاد ت�أكيد موقف الأردن الثابت ودوره التاريخي احل�صري على الأماكن املقد�سة؛
 .يوبهدف �إن�شاء التزامات قانونية وت�أكيد اعرتافهم باملراكز القانونية املبينة للأطراف ال�سامية يف هذه االتفاقية،
اتفقت الأطراف ال�سامية املذكورة �أعاله على ما ي�أتي:
املادة الأوىل:

تعترب مقدمة هذه االتفاقية جزء ًا ال يتجز�أ منها وتقر�أ وتف�سر معها كوحدة واحدة.
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املادة الثانية:

 .1يعمل جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ب�صفته �صاحب الو�صاية وخادم الأماكن املقد�سة يف القد�س على بذل
اجلهود املمكنة لرعاية واحلفاظ على الأماكن املقد�سة يف القد�س وب�شكل خا�ص احلرم القد�سي ال�شريف (املعرف يف
البند (ج) من مقدمة هذه االتفاقية) ومتثيل م�صاحلها يف �سبيل:
 .أت�أكيد احرتام الأماكن املقد�سة يف القد�س؛
 .بت�أكيد حرية جميع امل�سلمني يف االنتقال �إىل الأماكن املقد�سة الإ�سالمية ومنها و�أداء العبادة فيها مبا يتفق وحرية
العبادة؛
 .ج�إدارة الأماكن املقد�سة الإ�سالمية و�صيانتها بهدف ( )1احرتام مكانتها و�أهميتها الدينية واملحافظة عليهما؛ ()2
ت�أكيد الهوية الإ�سالمية ال�صحيحة واملحافظة على الطابع املقد�س للأماكن املقد�سة؛ ( )3احرتام �أهميتها التاريخية
والثقافية واملعمارية وكيانها املادي واملحافظة على ذلك كله؛
 .دمتابعة م�صالح الأماكن املقد�سة وق�ضاياها يف املحافل الدولية ولدى املنظمات الدولية املخت�صة بالو�سائل القانونية
املتاحة؛
 .هالإ�شراف على م�ؤ�س�سة الوقف يف القد�س وممتلكاتها و�إدارتها وفق ًا لقوانني اململكة الأردنية الها�شمية.
 .2ي�ستمر ملك اململكة الأردنية الها�شمية ،ب�صفته �صاحب الو�صاية وخادم الأماكن املقد�سة يف القد�س ببذل امل�ساعي
للتو�صل �إىل تنفيذ املهام امل�شار �إليها يف املادة  1-2من هذه االتفاقية.
 .3تعرتف منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بدور ملك اململكة الأردنية الها�شمية املبني يف
الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة الثانية وتلتزمان باحرتامه.
املادة الثالثة:

 .1حلكومة دولة فل�سطني ،باعتبارها املج�سدة حلق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه ،ممار�سة ال�سيادة على جميع
�أجزاء �إقليمها مبا يف ذلك القد�س.
 .2ي�سعى ملك اململكة الأردنية الها�شمية ،والرئي�س الفل�سطيني للتن�سيق والت�شاور حول مو�ضوع الأماكن املقد�سة كلما دعت
ال�ضرورة.
مت حترير هذه االتفاقية باللغة العربية وتوقيعها يف العا�صمة الأردنية عمان هذا اليوم الواقع يف  19جمادى الأول 1434
للهجرة املوافق لـ � 31آذار  2013ميالدية .وهي بني جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني� ،صاحب الو�صاية وخادم
الأماكن املقد�سة يف القد�س ،الرئي�س حممود عبا�س ،ب�صفته رئي�س ًا لدولة فل�سطني ،ورئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة
18
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التحرير الفل�سطينية ،ورئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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ق�ضت حمكمة العدل الدولية يف الهاي ،بعد �سبعة �أ�شهر من املداوالت القانونية ،ب�أنّ اجلدار الفا�صل الذي يقيمه االحتالل
الإ�سرائيلي على م�ساحة كبرية من الأرا�ضي الفل�سطينية ينتهك القانون الدويل ،ودعت �إىل �إزالته وتعوي�ض الفل�سطينيني
املت�ضررين من بنائه ،وجاء يف ن�ص الر�أي اال�ست�شاري �أنّ بناء اجلدار �شكل عم ًال ال يتطابق مع التزامات قانونية دولية
عديدة مفرو�ضة على «�إ�سرائيل» .وعددت املحكمة بني انتهاكات القانون الناجتة من بناء اجلدار وعرقلة حرية نقل
الفل�سطينيني وحركتهم ،وعرقلة حقهم يف العمل وال�صحة والتعليم وم�ستوى حياة كرمية .واعتربت حمكمة العدل
الدولية بناء اجلدار العازل عم ًال غري م�شروع وخمالف ًا للقانون الدويل ،ويجب على «�إ�سرائيل» التوقف عن بنائه وتعوي�ض
الفل�سطينيني عن الأ�ضرار التي حلقت بهم من بناء هذا اجلدار الإ�سرائيلي.
9

قانونية اجلدار العازل :
اجلدار العازل فيه خرق وا�ضح للقانون الدويل الإن�ساين وااللتزامات الدولية التي تفر�ضها اتفاقية جنيف الرابعة التي
تتعلق بحماية املدنيني التي �صدّقت عليها «�إ�سرائيل» يف متوز/يوليو  1951وارت�ضت ب�أحكامها .حيث ينتهك اجلدار املادة
( )46من اتفاقية جنيف الرابعة «عدم جواز نقل ال�سكان املدنيني التي �أ�ضلت �أرا�ضيهم وكذلك املادة ( )49الفقرة ،6
وكذلك املادة (« )53التي تن�ص على حماية املدنيني والأمالك اخلا�صة» .ملا ترتب هذه املخالفات االلتزامات الدولية
امل�س�ؤولية الدولية على «�إ�سرائيل» وفر�ض العقوبات عليها كالتعوي�ض ك�أثر ل�سلوك املخالف للقانون الدويل.
10

اجلدار والقد�س :
لقد فر�ض اجلدار الفا�صل انف�صا ًال عن القد�س ال�شرقية ،كذلك قطع بنحو �شبه تا ّم العالقات التجارية التي كانت قائمة
بني �سكان القرى و�سائر مدن ال�ضفة ،ومع جهات جتارية يف الأرا�ضي الفل�سطينية التي حتتلها «�إ�سرائيل» منذ �سنة ،1948
�إىل جانب قطع العالقات املت�شعبة بني �سكان القد�س ال�شرقية والقرى .كذلك �أدّت الهجرة الكبرية ل�سكان القد�س ال�شرقية
�إىل هبوط كبري و�ساحق يف حجم البناء .فمنذ ت�شييد اجلدار ،فقد الفل�سطينيون �إمكانية ا�ستخدام �أرا�ضيهم وا�ستغاللها
عدّت يف ال�سابق م�ستقرّة ،كذلك ت�آكلت
بنحو مربح ،وتقل�ص الن�شاط الزراعيّ  -االقت�صاديّ الفل�سطينيّ يف املناطق التي َ
قدرة ال�سكان الفل�سطينيني على حت�صيل قوتهم بنحو م�ستقلّ.
�أ�ضف �إىل ذلك �أنّ الف�صل الذي خلقه اجلدار بني املجموعات ال�سكانية املتجاورة وبني �أرا�ضيها ،يُ�ضعف من قدرة هذه
املجموعات يف حربها على البقاء وي�ش ّل �أيّ �إمكانية لإحداث تنمية م�ستدمية .ويف ق�سم من الأماكن �أدّى هذا الف�صل
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�إىل التقليل من الوجود الفل�سطيني يف املناطق التي ظلت عرب اجلانب الإ�سرائيلي للجدار ويف املناطق املُ�س َوّرة باجلدار.
ومت�س �إقامة اجلدار يف داخل مناطق ال�ضفة وفر�ض نظام الت�صاريح ال�صارم ب�سل�سلة طويلة من حقوق الإن�سان اخلا�صة
ّ
بالفل�سطينيني .ومن �ضمن ذلك ،انتهاك حقهم يف حرية احلركة ،ونتيجة لهذا انتهاك حقهم يف العمل والرتبية والعناية
الطبية واحلياة الأ�سرية وك�سب الرزق وم�ستوى احلياة الالئق .كذلك يُنتهك حق الفل�سطينيني اجلماعي بتقرير امل�صري،
لكون امل�سار الذي �صدّقته احلكومة يقطّ ع �أو�صال ال�ضفة :ف�إذا بُني اجلدار حول «�أ�صبع» امل�ستوطنات يف منطقة معاليه
�أدوميم كما هو خمطط له ،ف�إنّ هذا الأمر �سيقطع التوا�صل اجلغرايف القائم بني �شمال ال�ضفة وجنوبها ،و�سيعزل القد�س
عن �سائر �أرجاء ال�ضفة.

�ساد�ساً :قرار التق�سيم والقد�س
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ين�ص على �أن تن�ش�أ يف فل�سطني دولتان م�ستقلتان :عربية ويهودية .ويكون
تبنت اجلمعية العامة قرار التق�سيم ( ،)181الذي ّ
ملدينة القد�س حكم دويل خا�ص لتكون بذلك كيان ًا منف�صال ً Corpus Sepratumخا�ضع ًا لنظام دويل خا�ص ،تتوىل الأمم
املتحدة �إدارة املدينة ،وتعينّ جمل�س و�صاية ليقوم ب�أعمال ال�سلطة الإدارية نيابة عنها .ويجب على الد�ستور �أن يت�ضمن جوهر
ال�شروط الآتية:
 .1حماية امل�صالح الفريدة ،الروحية والدينية ،الواقعة �ضمن مدينة العقائد التوحيدية الثالث الكبرية املنت�شرة يف �أنحاء
العامل  -امل�سيحية واليهودية والإ�سالمية  -و�صيانتها ،والعمل لهذه الغاية بحيث ي�سود النظام وال�سالم - ،ال�سالم الديني
خا�ص ًة  -مدينة القد�س.
 .2دعم روح التعاون بني جميع �سكان املدينة� ،سواء يف �سبيل م�صلحتهم اخلا�صة �أو يف �سبيل ت�شجيع التطور ال�سلمي
للعالقات امل�شرتكة بني �شعبي فل�سطني يف البالد املقد�سة ب�أ�سرها ،وت�أمني الأمن والرفاهية ،وت�شجيع ك ّل تدبري بنّاء من
�ش�أنه �أن يح�سن حياة ال�سكان� ،آخذ ًا يف االعتبار العادات والظروف اخلا�صة ملختلف ال�شعوب واجلاليات.
يعينّ جمل�س الو�صاية حاكم ًا للقد�س يكون م�س�ؤو ًال �أمامه ،ويكون هذا االختيار على �أ�سا�س كفاءته اخلا�صة دون مراعاة
جلن�سيته ،على �ألاّ يكون مواطن ًا ل ٍ ّأي من الدولتني يف فل�سطني ،وميثل هذا احلاكم الأمم املتحدة يف مدينة القد�س ،وميار�س
نيابة عنها جميع ال�سلطات الإدارية ،مبا يف ذلك �إدارة ال�ش�ؤون اخلارجية ،وتعاونه جمموعة من املوظفني الإداريني،
يع ُّد �أفرادها موظفني دوليني وفق منطوق املادة رقم  100من امليثاق ،ويختارون قدر الإمكان من بني �سكان املدينة
ومن �سائر فل�سطني دون �أيّ متييز عن�صري .وعلى احلاكم �أن يقدم م�شروع ًا مف�ص ًال لتنظيم �إدارة املدينة �إىل جمل�س
الو�صاية لينال موافقته عليه .ويكون للوحدات القائمة حالي ًا ذات اال�ستقالل املحلي يف منطقة املدينة (القرى واملراكز
والبلديات) �سلطات حكومية و�إدارية وا�سعة �ضمن النطاق املحلي .ويدر�س احلاكم م�شروع �إن�شاء وحدات بلدية خا�صة
تت�ألف من الأق�سام اليهودية والعربية يف مدينة القد�س اجلديدة ،ويرفعه �إىل جمل�س الو�صاية للنظر فيه و�إ�صدار قرار
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ب�ش�أنه .وت�ستمر الوحدات البلدية اجلديدة يف تكوين جزء من البلدية احلالية ملدينة القد�س.
 .1تدابري الأمن:
 .أجترد مدينة القد�س من ال�سالح ويعلن حيادها ويحافظ عليه ،وال ي�سمح بقيام �أيّ ت�شكيالت �أو تدريب �أو ن�شاط
ع�سكري �ضمن حدودها.
 .بيف حال عرقلة �أعمال الإدارة يف مدينة القد�س ب�صورة خطرية �أو منعها من جراء عدم تعاون �أو تدخل فئة �أو �أكرث من
ال�سكان ،يكون للحاكم ال�سلطة باتخاذ التدابري الالزمة لإعادة �سري الإدارة ب�شكل فعال.
 .جللم�ساعدة على ا�ستتباب القانون والنظام الداخلي ،وب�صورة خا�صة حلماية الأماكن املقد�سة واملواقع والأبنية الدينية
يف املدينة ،يقوم احلاكم بتنظيم �شرطة خا�صة ذات قوة كافية ،ي�أتي ب�أفرادها من خارج فل�سطني .كما ويعطى
احلاكم احلق يف الت�صرف يف بنود امليزانية ،بح�سب احلاجة ،للمحافظة على هذه القوة.
 .2التنظيم الت�شريعي:

تكون ال�سلطة الت�شريعية وال�ضرائبية بيد جمل�س ت�شريعي فل�سطيني منتخب باالقرتاع العام ال�سري ،على �أ�سا�س متثيل
ن�سبي ل�سكان مدينة القد�س البالغني ،وبغري متييز من حيث اجلن�سية .ومع ذلك يجب �ألاّ يتعار�ض �أيّ �إجراء ت�شريعي �أو
يتناق�ض مع الأحكام املن�صو�ص عليها يف د�ستور املدينة ،كما يجب �ألاّ ي�سود هذه الأحكام �أيّ قانون �أو الئحة �أو ت�صرف
ر�سمي .ويعطي الد�ستور احلاكم احلق يف االعرتا�ض  VETOعلى م�شاريع القوانني املتنافية مع الأحكام املذكورة ،ومينحه
كذلك �سلطة �إ�صدار �أوامر وقتية يف حال تخ ُلّف املجل�س عن املوافقة يف الوقت املالئم على م�شروع قانون يعترب جوهري ًا
بالن�سبة �إىل �سري الإدارة الطبيعي.
 .3الق�ضاء:
يجب �أن ين�ص القانون على �إن�شاء نظام ق�ضائي م�ستقل ،ي�شتمل على حمكمة ا�ستئناف يخ�ضع لواليتها �سكان املدينة.
 .4االحتاد االقت�صادي والنظام االقت�صادي:
تكون مدينة القد�س داخلة �ضمن االحتاد االقت�صادي الفل�سطيني ومقيدة ب�أحكام التعهد جميعها ،وبكل معاهدة تنبثق
منه ،وكذلك بجميع قرارات املجل�س االقت�صادي امل�شرتك .ويقام مقر املجل�س االقت�صادي يف منطقة املدينة .ويجب �أن
يحتوي الد�ستور على �أحكام لل�ش�ؤون االقت�صادية التي ال تقع �ضمن نظام الوحدة االقت�صادية ،وذلك على �أ�سا�س امل�ساواة
وعدم التمييز يف املعاملة بالن�سبة �إىل الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ورعاياها.
 .5حرية العبور  TRANSITوالزيارة وال�سيطرة على املقيمني:
تكون حرية الدخول والإقامة �ضمن حدود املدينة م�ضمونة للمقيمني يف الدولتني العربية واليهودية وملواطنيها ،وذلك
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ب�شرط عدم الإخالل باعتبارات الأمن ،مع مراعاة االعتبارات االقت�صادية كما يحددها احلاكم وفق ًا لتعليمات جمل�س
الو�صاية .وتكون الهجرة �إىل داخل حدود املدينة والإقامة فيها بالن�سبة �إىل رعايا الدول الأخرى خا�ضعة ل�سلطة احلاكم
وفق ًا لتعليمات جمل�س الو�صاية.
 .6العالقات بالدولتني العربية واليهودية:
يعتمد احلاكم للمدينة ممثلي الدولتني العربية واليهودية ،ويكونان مكلفني حماية م�صالح دولتيهما ورعاياهما لدى
الإدارة الدولية للمدينة.
 .7اللغات الر�سمية:
تكون العربية والعربية لغتي املدينة الر�سميتني ،وال يحول ذلك دون اعتماد لغة �أو لغات �إ�ضافية ح�سب احلاجة.
 .8املواطنة:
ي�صبح جميع املقيمني بحكم الواقع مواطنني يف مدينة القد�س ،ما مل يختاروا جن�سية الدولة التي كانوا رعاياها� ،أو ما
مل يكونوا عرب ًا �أو يهود ًا قد �أعلنوا نيتهم �أن ي�صبحوا مواطنني يف الدولة العربية �أو الدولة اليهودية طبق ًا للفقرة ()9
من الق�سم (ب) من اجلزء الأول من قرار التق�سيم .ويتخذ جمل�س الو�صاية التدابري لتوفري احلماية القن�صلية ملواطني
املدينة خارج �أر�ضها.
 .9حريات املواطنني:
 .أي�ضمن ل�سكان املدينة� ،شرط عدم الإخالل مبقت�ضيات النظام العام والآداب العامة ،حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية ،م�شتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم وحرية القول وحرية ال�صحافة وحرية االجتماع
واالنتماء �إىل اجلمعيات وتكوينها ،وحرية التظلم.
 .بال يجري �أيّ متييز بني ال�سكان ب�سبب الأ�صل �أو الدين �أو اللغة �أو اجلن�س.
 .جيكون جلميع املقيمني داخل املدينة حقّ مت�سا ٍو يف التمتع بحماية القانون.
 .ديجب احرتام قانون الأ�سرة والأحوال ال�شخ�صية ملختلف الأفراد وخمتلف الطوائف ،كما حترتم كذلك م�صاحلهم
الدينية.
 .هال يتخذ �أيّ �إجراء يعوق �أو يتدخل يف ن�شاط امل�ؤ�س�سات الدينية �أو اخلريية جلميع املذاهب ،مع عدم الإخالل
ب�ضرورات النظام العام وح�سن الإدارة ،وال يجوز عمل �أيّ متييز نحو ممثلي هذه امل�ؤ�س�سات �أو �أع�ضائها ب�سبب
دينهم �أو جن�سيتهم.
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 .وت�ؤمن املدينة تعليم ًا ابتدائي ًا وثانوي ًا كافيني للطائفتني العربية واليهودية ،ك ًال بلغتها ووفق تقاليدها الثقافية .و�إن
حقوق ك ّل طائفة يف االحتفاظ مبدار�سها اخلا�صة لتعليم �أفرادها بلغتها القومية �-شرط �أن تلتزم متطلبات التعليم
العامة التي قد تفر�ضها املدينة  -لن تنكر �أو تعطل� .أما م�ؤ�س�سات التعليم الأجنبية فتتابع ن�شاطها على �أ�سا�س
احلقوق القائمة.
 .زال يجوز �أن حت ّد حرية �أيّ فرد من �سكان املدينة يف ا�ستخدام �أيّ لغة كانت يف �أحاديثه اخلا�صة� ،أو يف الأمور التجارية
�أو الدينية� ،أو يف ال�صحافة �أو املن�شورات بجميع �أنواعها� ،أو يف االجتماعات العامة.
 .10الأماكن املقد�سة وفق ًا لقرار التق�سيم :181
�أ .ال يجوز �أن يلحق �أيّ م�سا�س باحلقوق القائمة احلالية املتعلقة بالأماكن املقد�سة والأبنية واملواقع الدينية.
ب .ت�ضمن حرية الو�صول �إىل الأماكن املقد�سة والأبنية واملواقع الدينية ،وحرية ممار�سة العبادة ،وفق ًا للحقوق
القائمة �شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.
ج .ت�صان الأماكن املقد�سة والأبنية واملواقع الدينية ويحرم كلّ فعل من �ش�أنه �أن ي�سيء ب�أي �صورة كانت �إىل قدا�ستها.
و�إن ر�أى احلاكم يف �أيّ وقت �ضرورة ترميم مكان مقد�س �أو بناء موقع ديني ما ،يجوز له �أن يدعو الطائفة �أو الطوائف
املعنية �إىل القيام بالرتميمات الالزمة .ويجوز له القيام بهذه الرتميمات على ح�ساب الطائفة �أو الطوائف املعنية �إن
مل يتلق جواب ًا عن طلبه خالل مدة معقولة.
د .ال جُتبى �أيّ �ضريبة على مكان مقد�س �أو مبنى �أو موقع ديني كان معفى منها وقت �إقامة املدينة (بو�ضعها الدويل).
وال يلحق �أيّ تعديل على هذه ال�ضريبة يكون من �ش�أنه التمييز بني مالكي الأماكن والأبنية واملواقع الدينية �أو �ساكنيها،
�أو يكون من �ش�أنه و�ضع ه�ؤالء املالكني �أو ال�ساكنني من �أثر ال�ضريبة العام يف و�ضع �أقل مالءمة مما كان عليه حالهم وقت
تبني تو�صيات اجلمعية العامة.

� .11سلطات احلاكم اخلا�صة يف ما يتعلق بالأماكن املقد�سة والأبنية واملواقع الدينية يف املدينة ويف �أيّ
جزء من فل�سطني:
 .أ �إن حماية الأماكن املقد�سة والأبنية واملواقع الدينية املوجودة يف مدينة القد�س ،يجب �أن تكون مو�ضع اهتمام احلاكم
ب�صورة خا�صة.
 .بويف ما يتعلق بالأماكن والأبنية واملواقع املماثلة املوجودة يف فل�سطني خارج املدينة يقر احلاكم  -مبوجب ال�سلطات
التي يكون قد منحه �إياها د�ستور الدولتني  -ما �إذا كانت �أحكام د�ستورَي الدولتني العربية واليهودية يف فل�سطني
واخلا�صة بهذه الأماكن وباحلقوق الدينية املتعلقة بها ،مطبقة وحمرتمة كما يجب.
الف�صل الأول :القانون الدويل العام ومدينة القد�س

23

 .جوللحاكم كذلك احلق يف اتخاذ القرارات على �أ�سا�س احلقوق القائمة ،يف حال حدوث خالف بني خمتلف الطوائف
الدينية� ،أو ب�ش�أن �شعائر طائفة ما بالن�سبة �إىل الأماكن املقد�سة والأبنية واملواقع الدينية يف �سائر �أنحاء فل�سطني.
 .دويجوز للحاكم �أن ي�ستعني يف �أثناء قيامه بهذه املهمة مبجل�س ا�ست�شاري م�ؤلف من ممثلني ملختلف الطوائف يعملون
ب�صفة ا�ست�شارية.

خال�صة قانونية:

12

عدم قانونية قرار التق�سيم :
 .أ�صدر خمالف ًا لأحد �أهم �أهداف املنظمة الدولية ،وهو حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها.
 .بيفتقر �إىل �أي �سند قانوين ،فاجلمعية العامة ال متلك �سلطة الت�صرف يف �ش�ؤون الأقاليم املو�ضوعة حتت االنتداب،
ومنها فل�سطني.
 .جلي�س يف ميثاق الأمم املتحدة �أو �أي هيئة رئي�سية فيه �سلطة تق�سيم �إقليم حمدد دولي ًا خالف ًا لرغبة �سكانه.
 .ديُعد هذا القرار يف الفقه الدويل  -ال�سائد يف حينه  -تو�صية غري ملزمة� ،صدرت وفق املادة العا�شرة من ميثاق الأمم
مت�س احلقوق الثابتة لل�شعب الفل�سطيني.
املتحدة ،وهي ال ميكن �أن ّ
 .هقرار التق�سيم خمالف للعدل يف التوزيع ،فال هو راعى ن�سبة ملكية الأرا�ضي (الذين ال ميلكون �أكرث من  ،)6.5%وال
راعى ن�سبة ال�سكان الذين هم (اليهود .)31.7%

�سابعاً :قرارات اليون�سكو املتعلقة بالقد�س
�أ�صدرت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليون�سكو) العديد من القرارات التي ت�شجب وت�ستنكر االعتداءات
ال�صارخة التي تقوم بها �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي يف الأماكن املحتلة والأماكن الدينية يف القد�س ال�شريف ،كذلك
�أدانت احلفريات و�أعمال التنقيب التي تقوم بها �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي يف حميط امل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة
امل�شرفة ،وهذه احلفريات حتدد موقع القد�س القدمية امل�سجلة على الئحة الرتاث العاملي املهددة باخلطر.
�سُ جلت القد�س ب�أ�سوارها عام  1981على الئحة الرتاث العاملي بناءً على طلب من الأردن .وب�سبب التعديات واالنتهاكات
الإ�سرائيلية �سُ ِّجلَت القد�س على الئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر.

لقد �أ�صدرت منظمة اليون�سكو عدد ًا كبري ًا من القرارات املتعلقة باحلفاظ على املدينة املقد�سة ،ونظمت عدد ًا من اللقاءات
للخرباء الدوليني من �أجل الو�صول �إىل �إجراءات عملية لوقف التعديات واملخالفات التي ترتكبها «�إ�سرائيل» يف املدينة
املحتلة وتطبيق القرارات الدولية ،مبا يف ذلك «اتفاقية الهاي»  1954حلماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع امل�سلح
واتفاقية الرتاث العاملي لعام  1972حلماية املمتلكات الدولية الثقافية والطبيعية.
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ويف هذا الإطار �أوفدت اليون�سكو يف �شهر مار�س�/آذار  2004بعثة من م�ستوى عال لتقيم حالة احلفاظ يف املدينة .ويف
 2005/1/26افتتح كوي�شريا مات�سورا ،املدير العام ال�سابق لليون�سكو �أول اجتماع للجنة اخلرباء امل�شكلة للحفاظ على
الرتاث الثقايف ملدينة القد�س القدمية واحلفاظ على القيمة اال�ستثنائية العاملية لهذه املدينة املميزة .اتخذت مثل هذه
اللجان مرار ًا وتكرار ًا قرارات تطالب فيها «�إ�سرائيل» بالتعاون مع الأ�سرة الدولية لعدم �إجراء التنقيبات الأثرية غري
القانونية و�أعمال هدم الأحياء واملنازل وعدم تهجري ال�سكان وتغيري املعامل و�أية �إجراءات �أخرى �إال بالتعاون مع ال�سلطات
13
املحلية .
14
قرارات امل�ؤمتر العام لليون�سكو -الدورة  35ب�ش�أن القد�س :
جاء يف قرارات امل�ؤمتر العام لليون�سكو يف دورته اخلام�سة والثالثني التي عقدت يف نهاية ت�شرين الأول  ،2009التذكري
ب�أحكام اتفاقيات جنيف الأربع ( ،)1949واتفاقية الهاي ب�ش�أن حماية املمتلكات الثقافية يف حال النزاع امل�سلح ()1954
وبروتوكوليها ،واالتفاقية اخلا�صة بحماية الرتاث العاملي والطبيعي ( ،)1972وب�إدراج مدينة القد�س القدمية يف قائمة
الرتاث العاملي ويف قائمة الرتاث العاملي املعر�ض للخطر ،وبتو�صيات اليون�سكو وقراراتها ب�ش�أن حماية الرتاث الثقايف.
وي�ؤكد �أنه ال يوجد يف هذا القرار الرامي �إىل �صون الرتاث الثقايف ملدينة القد�س القدمية ،ما ي�ؤثر ب�أي �شكل كان على
قرارات الأمم املتحدة ومقرراتها ذات ال�صلة ،وال �سيما قرارات جمل�س الأمن املتعلقة بالو�ضع القانوين للقد�س .ودعا �إىل
موا�صلة اجلهود الرامية �إىل �صون تراث مدينة القد�س القدمية ،و�أعرب عن قلقه �إزاء املعوقات واملمار�سات — �سواء
�أكانت من جانب واحد �أم غري ذلك — التي تعرقل عملية املحافظة على الطابع املميز للمدينة.
مع الإ�شارة هنا �إىل �أنّ االحتالل الإ�سرائيلي ينتهك االتفاقيات املعروفة ،بدء ًا باتفاقيات جنيف الأربع ل�سنة ،1949
واتفاقية الهاي لعام  1954ب�ش�أن حماية املمتلكات الثقافية يف حال النزاع امل�سلح ،واتفاقية حماية الرتاث العاملي
الثقايف والطبيعي لعام  ،1972وب�إدراج مدينة القد�س القدمية من جانب الأردن يف قائمة الرتاث العاملي عام ،1981
ويف قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر عام  1982والفقرة  6من قرارات جلنة الرتاث العاملي املنعقدة يف فيلينو�س –
ليتوانيا .2006

كذلك �أ�صدر املجل�س التنفيذي ملنظمة اليون�سكو يف دورته �185سنة  2010خم�سة قرارات داعمة للحقوق الفل�سطينية:
 .أالقرار الأول يتعلق بالقد�س من خالل الرتكيز على املدينة كوحدة كاملة متكاملة.
 .بالقرار الثاين يتعلق بباب املغاربة ،فقد جرى الرتكيز على مرجعيات املحكمة الدولية يف الهاي وعدم القبول بتنفيذ
م�شروع ترميم املوقع من قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية.
 .جالقرار الثالث يتعلق بامل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية ،و�أهم ما جاء فيه يتعلق ب�إدراج مادة تتناول مو�ضوع اجلدار
الفا�صل وت�أثريه ال�سلبي على احلياة التعليمية.
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 .دالقرار الرابع يتعلق بالدمار الذي حلق بقطاع غزة.
 .هالقرار اخلام�س يتعلق بامل�سجد الإبراهيمي يف اخلليل وم�سجد بالل بن رباح يف بيت حلم ،حيث �أقر املجل�س التنفيذي
ب�أنّ هذين املوقعني هما جزء ال يتجز�أ من الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وهذا ما �شُ ِدّد عليه �أي�ض ًا خالل اجتماع جلنة
اخلرباء العرب يف الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي الذي عقد يف الكويت خالل الفرتة من  ،2010/7/19-16والذي
�أكدوا فيه �ضرورة حماية الرتاث الثقايف والطبيعي والفل�سطيني.
ويف �أيار/مايو � 2011أُر�سلَت خمططات للجهات املعنية باليون�سكو تتعلق مب�شروع �أردين مقرتح لإعادة بناء ممر باب
املغاربة.
15

اليون�سكو» تتبنى قرار ًا باعتبار امل�سجد الأق�صى هو كامل احلرم القد�سي :

تبنت منظمة اليون�سكو يف  2015/4/20م�شروع قرار الأردن وفل�سطني املدعوم من املجموعة العربية والإ�سالمية حول
فل�سطني ،و�أبرز ما فيه:
• ت�أكيد التعريف الأردين والإ�سالمي التاريخي الثابت ب�أنّ امل�سجد الأق�صى املبارك هو كامل احلرم القد�سي
ال�شريف ،بالإ�ضافة �إىل اعتبار منطقة باب املغاربة جزء ًا ال يتجز�أ منه.
• يطالب القرار �إ�سرائيل بالتزام قرارات ال�شرعية الدولية وقرارات اليون�سكو املتعلقة برتاث القد�س القدمية
و�أ�سوارها ،التي �أدرجت على الئحة الرتاث العاملي من قبل الأردن منذ عام  ،1981والرتاث املهدد باخلطر منذ عام
.1982
• يدعو القرار �إ�سرائيل �إىل وقف جميع �أعمال احلفريات والأنفاق والهدم داخل القد�س القدمية ويف حميطها ،ووقف
جميع االنتهاكات والتجاوزات التي ت�ؤجج التوتر على الأر�ض وال�صراع بني �أتباع الديانات.
• يطالب �أي�ض ًا بالتوقف الفوري عن تعطيل  19م�شروع ًا من م�شاريع الإعمار الها�شمي يف امل�سجد الأق�صى ،و�إنهاء
�إغالق باب الرحمة يف امل�سجد ،والتوقف عن تعطيل �أعمال الرتميم يف املكان ،واتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ الت�صميم
الأردين لإعادة �إعمار طريق باب املغاربة.
• يحثّ القرار االحتالل الإ�سرائيلي على الإيقاف الفوري لالقتحامات �شبه اليومية من قبل املتطرفني اليهود
واجلنود امل�سلحني ل�ساحات امل�سجد الأق�صى واالعتداء على موظفي الأوقاف الأردنية والقيادات الإ�سالمية داخل احلرم
القد�سي ال�شريف.
• يحثّ القرار على �إيقاف حتويل عدد من املباين واملواقع الإ�سالمية لكنُ�س يهودية ،بالإ�ضافة �إىل تغيري عدد من
الأ�سماء التاريخية لع�شرات من ال�شوارع واملواقع الأثرية �إىل �أ�سماء يهودية.
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ثامناً :كيف تتعاطى «�إ�سرائيل» مع قرارات الأمم املتحدة حول القد�س؟
ال ميكن فهم املواقف الإ�سرائيلية املختلفة جتاه ال�شرعية الدولية وقراراتها �إال �إذا �أدركنا �أنّ هذه الدولة وطبيعتها� ،أوالً:
م�صاف الدول اال�ستعمارية ،وثانياً :بو�صفها دولة متار�س نظام
ّ
بو�صفها دولة خارج القانون ،فممار�ساتها جتعلها يف
الف�صل العن�صري ،ثالثاً :بو�صفها دولة ذات �سجل �إجرامي .وقد عبرّ ت قيادات �إ�سرائيلية بنحو �صريح عن هذه العدوانية.
فمثالً� ،صرّح ديفيد بن غوريون يوماً ،قائ ًال «�إن �صراعنا مع الفل�سطينيني وا�ضح الب�ساطة ،نحن وهم نتنازع على نف�س
قطعة الأر�ض ،والفرق بيننا وبينهم �أننا �سنك�سب �إما باحلرب ،و�إما بال�سيا�سة ،و�إما باخلديعة»  .16وبعبارة مقت�ضبة عبرّ ت
ت�سيفي ليفني عن ر ّد فعلها على قرار جمل�س الأمن رقم ( )1860ال�صادر يف  ،2009/1/9بقولها�« :إ�سرائيل عملت وتعمل
فقط مبوجب اعتباراتها الأمنية وحقها يف الدفاع عن النف�س» .بالإجمال ،ميكن القول �إن ثالثة عوامل �أ�سا�سية حكمت
املوقف الإ�سرائيلي من ال�شرعية الدولية:
 .أاعتبارات �أيديولوجية م�ستمدة من مرتكزات «حلمها ال�صهيوين».
 .بقدرتها على التنكر والتن�صل مع الإفالت من «العقاب» باال�ستناد �إىل دعم الدول الغربية عموماً ،ودعم الواليات
املتحدة خ�صو�صاً ،ف�ض ًال عن غمو�ض قرارات ال�شرعية الدولية.
 .جرهانها على �ضعف اجلانب العربي والفل�سطيني يف التعاطي الإيجابي مع ال�شرعية الدولية.ميكننا القول �إن مواقف
«�إ�سرائيل» جتاه ال�شرعية الدولية تت�سم باملراوغة ،والت�سويف ،واالنتقائية مبا يخدم �أهدافها و�إ�سقاط هدف الطرف
الآخر ،والتكيف معها من خالل �إظهار جماراتها مع التزامها عدم التطبيق .ميكن تف�سري هذا الأمر برغبتها يف
�إجناز اعرتاف العامل بها من ناحية ،وب�شعورها بالتهديد الوجودي من ناحية ثانية� .أما قدرتها على التنكر لتطبيق
القرارات ،فيعود �أو ًال �إىل املوقف ال�سلبي عموم ًا للجانب العربي ،وثاني ًا لإدراكها �أن القرارات ذات ال�صلة لي�ست
ملزمة .فمثالً ،فقد بنت «�إ�سرائيل» موقفها جتاه عودة الالجئني على �أ�سا�س االعتبارات الثالثة الآتية :الأول مبدئي،
يقوم على زعم �أن اعرتافها بحق العودة يعني الإقرار مب�س�ؤوليتها عن الت�سبب بامل�شكلة ،وبالتايل حتمّل تبعاتها،
و»�إ�سرائيل» ال تعترب نف�سها م�س�ؤولة عن حرب  .1948الثاين عملي ،يقوم �أي�ض ًا على ادعاء بانعدام �إمكانية �إعادة
الالجئني �إىل منازلهم و�أرا�ضيهم من دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تقوي�ض ن�سيج ال�شعب واملجتمع الإ�سرائيلي .واالعتبار
الأخري ،زعمها �أن الالجئني فروا من ديارهم بنا ًء على �أوامر من اجليو�ش العربية .وهكذا� ،أبدت «�إ�سرائيل» املرونة
واملراوغة يف التعامل مع هذه الق�ضية .وقد ظهر ذلك من خالل �إعالن بن غوريون� ،أنه �إذا مور�ست �ضغوط دولية
على «�إ�سرائيل» ،ف�إنها �ست�سمح بعودة عدد حمدود فقط من �سكان املدن احلرفيني .كذلك وافقت «�إ�سرائيل» ب�شروط
على دفع تعوي�ضات لالجئني الفل�سطينيني ،بحيث ال يكون دفع التعوي�ض فردياً ،بل على �أ�سا�س �إجمايل ،وذلك بدفع
17
تعوي�ض لتوطني الالجئني يف الدول امل�ضيفة ،على �أن يتوافر املبلغ من املجتمع الدويل وب�إ�شراف منظمة دولية .
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يف اخلال�صة ميكن �أن ن�ضع موقف االحتالل اال�سرائيلي ب�أنه موقف وا�ضح يظهر عدم التزام قرارات ال�شرعية
الدولية ،حيث ت�ص ّر احلكومات الإ�سرائيلية املتوالية على �أن القد�س عا�صمة �أبدية لدولة «�إ�سرائيل» ،و�أن الأمر غري
خا�ضع �أو قابل للتفاو�ض .ويف ظل عدم وجود �أي �ضغوط على احلكومة الإ�سرائيلية لالمتثال لقرارات جمل�س الأمن،
بات من الوا�ضح �أنّ تلك احلكومة ال ت�أبه لإعادة احلق الفل�سطيني وال لإحالل ال�سالم ،و�أنها م�ستمرة يف رف�ض �أيّ
قرار من الأمم املتحدة حول القد�س .وهذا التعنت الإ�سرائيلي ي�ضرب عر�ض احلائط بالقانون الدويل ،ما يقف الآن
حجر عرثة يف طريق احلل النهائي من �أجل ح�سم ال�صراع يف ال�شرق الأو�سط .وت�ستمر احلكومات الإ�سرائيلية يف
انتهاكاتها لكل االتفاقيات وممار�سة كل �أنواع العدوان .ومت�ضي يف �سيا�سة التهويد للمدينة املقد�سة لطم�س الوجود
18
العربي فيها ال�ستبعاد طرحه كجزء رئي�سي يف �أي حمادثات �سالم بني الطرفني .
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الف�صـــل الثـاين

القد�س والقانون الدويل الإن�ساين
والقانون الدويل حلقوق الإن�سان
القانون الدويل االن�ساين من القوانني التي ترعى حقوق ال�شعوب الواقعة حتت االحتالل ،والذي ي�ؤكد املجتمع
الدويل وجمل�س الأمن على وجوب تطبيقه على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�شرقية وقطاع غزة املحتالن
عام � .1967سنناق�ش يف الف�صل الثاين من «دليل القد�س القانوين» يف �أحكام القانون الدويل االن�ساين والقانون الدويل
حلقوق الإن�سان املت�صلة بحقوق �سكان مدينة القد�س (حق الإقامة ،حق التنقل ،حق التعليم ،حقوق الأ�سرى� ،إدارة ال�ش�ؤون
املحلية ،الق�ضاء املحلي ،حقوق الأطفال والن�ساء .)...ما هواقع �سكان القد�س مقارنة باحلقوق املن�صو�ص عليها يف
القانونني ،ومن ثم امل�س�ؤولية املرتتبة على الدول الأطراف املتعاقدة على هذين القانونني.
 .1تعريف القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان:

القانون الدويل الإن�ساين هو جزء من القانون الدويل العام ،وقد فُر�ض هذا القانون للتخفيف من �آثار النزاعات امل�سلحة
والتخفيف من الويالت الإن�سانية ،ويُعرَف �أي�ض ًا ب�أنه قانون احلرب �أو قانون النزاعات امل�سلحة .ويحمي القانون الدويل
الإن�ساين كل من لي�س له �صلة — �أو كانت له �صلة يف ما �سبق — بالأعمال العدائية ،ويقيد و�سائل احلرب و�أ�ساليبها ،وهو
جزء من القانون الدويل الذي ينظم العالقات بني الدول .ويطبق القانون الدويل الإن�ساين فقط على النزاعات بني الدول،
بغ�ض النظر عمّن بد�أ القتال.
وال ي�شمل اال�ضطرابات الداخلية ،وهو ي�سري على كافة الأطراف على نحو متماثلّ ،
ويعرّف الدكتور حممد املجذوب «القانون الدويل الإن�ساين ب�أنه هو ذلك اجلزء املهم من القانون الدويل العام الذي
ي�ستلهم ال�شعور الإن�ساين ويهدف �إىل حماية الإن�سان يف �أوقات احلروب والنزاعات امل�سلحة»  .19ور�أت اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر �أنّ القانون الدويل هو «جمموعة القواعد الدولية امل�ستمدة من االتفاقيات والأعراف التي تهدف ب�شكل
خا�ص �إىل ت�سوية امل�شكالت الإن�سانية الناجمة ب�صورة مبا�شرة عن النزاعات امل�سلحة الدولية �أو غري الدولية ،والتي تقيد
لأ�سباب �إن�سانية حق �أطراف النزاع يف ا�ستخدام �أ�ساليب احلرب وطرقها التي تروق لها� ،أو حتمي الأ�شخا�ص والأمالك
املعر�ضني �أو الذين ميكن �أن يتعر�ضوا لأخطار النزاع».
االنتهاكات اجل�سيمة يف القانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين:

التقت كل من اتفاقية جنيف الرابعة واملعنية بحماية املدنيني يف زمن احلرب املعقودة عام  ،1949والربوتوكول الأول
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امللحق بها املعتمد من امل�ؤمتر الدبلوما�سي لعام  ،1977واتفاقية الهاي لعام  ،1907ونظام روما الأ�سا�سي للمحكمة
اجلنائية الدولية ،ومبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية بني الدول على حتديد وتعريف االنتهاكات اجل�سيمة
للقانون الدويل العام ،والقانون الدويل الإن�ساين وما يت�صل بنف�س املو�ضوع يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان كما ي�أتي:
القتل العمد ،والتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية ،مبا يف ذلك التجارب اخلا�صة بعلم احلياة ،وتعمد �إحداث �آالم �شديدة،
�أو الإ�ضرار اخلطري بال�سالمة البدنية �أو ال�صحة ،والنفي �أو النقل غري امل�شروع ،واحلجز غري امل�شروع ،و�إكراه ال�شخ�ص
املحميّ على اخلدمة يف القوات امل�سلحة بالدولة املعادية� ،أو حرمانه حقه يف �أن يحاكم ب�صورة قانونية وغري متحيزة وفق ًا
للتعليمات الواردة يف هذه االتفاقية ،و�أخذ الرهائن ،وتدمري واغت�صاب املمتلكات على نحو ال تربره �ضرورة حربية وعلى
20
نطاق كبري بطريقة غري م�شروعة وتع�سفية .
غري �أنّ هذه االنتهاكات املحددة باالنتهاكات اجل�سيمة ال ت�شمل جميع االنتهاكات ،وهذا يعني �أنّ هناك انتهاكات قد ترتكب
مبوجب القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل العام ،وقانون حقوق الإن�سان ،كاالعتداء على الأماكن ذات الطابع
الديني كاملقابر ،وعلى �أماكن العبادة ،والأماكن الثقافية وامل�ست�شفيات على �سبيل املثال ، 21كما يجري يف مدينة القد�س
منذ احتاللها ،ف�إن االنتهاكات التي تن�ضوي حتت مبادئ و�أحكام قانون حقوق الإن�سان والقوانني الأخرى �إىل جانب ما
ترتكبه قوات االحتالل الإ�سرائيلي من انتهاكات مبوجب القانون الدويل الإن�ساين .فما هي حقوق الفل�سطينيني يف مدينة
القد�س مبوجب �أحكام هذين القانونني؟

 .2حقوق الفل�سطينيني يف القد�س مبوجب القانونني:
22

�أ.حق الإقامة :

يُعدَ معظم الفل�سطينيني الذين يعي�شون يف القد�س مبوجب القانون الإ�سرائيلي «مقيمني دائمني» ولي�سوا مواطنني
�إ�سرائيليني ،كذلك �إنّ و�ضع �إقامتهم م�شروط بتقدمي �إثباتات ب�أنّ «مركز حياتهم» يقع داخل احلدود البلدية ملدينة القد�س،
كما حددتها «�إ�سرائيل» .وبالتايل ميكن �إلغاء �إقامتهم يف الظروف املف�صلة يف هذا الف�صل .وقد �ألغيَت �إقامة ما يقرب
من  14,000فل�سطيني من القد�س ال�شرقية خالل الفرتة املمتدة ما بني �سنة 1967ومنت�صف �سنة ( 2010هذا العدد
ال ي�شمل الأطفال املعالني( ،و�ألغي ما يزيد على  4,500منها يف �سنة  .2008ومبا �أن الإقامة ال تمُ نح تلقائي ًا من خالل
الزواج ،يجب على الفل�سطيني الذي يقيم يف القد�س ال�شرقية ،ويتزوج فل�سطينية من مكان �آخر يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،ويرغب يف العي�ش يف املدينة مع زوجته� ،أن يقدم طلب ًا مل ال�شمل .وتتميز هذه العملية ب�أنها �شاقة ،بل �أ�صبحت
م�ستحيلة يف �سنة 2003بعد �إ�صدار قانون اجلن�سية والدخول �إىل» �إ�سرائيل» (الأمر امل�ؤقت) ...ومتنح وزارة الداخلية
وفق اعتباراتها� ،أو ترف�ض ،مثل هذه الطلبات.
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ُت َع ّد الإقامة الدائمة الو�ضع القانوين ذاته ،الذي يمُ نح للرعايا الأجانب ،الذين يختارون برغبتهم احلرة القدوم �إىل
«�إ�سرائيل» ،والعي�ش هناك .ونظر ًا �إىل �أن االحتالل الإ�سرائيلي يعامل الفل�سطينيني معاملة املهاجرين ،ف�إنهم ،هم �أي�ضاً،
يعي�شون يف منازلهم ك�إح�سان من ال�سلطات ،ال كحق طبيعي .وتوا�صل ال�سلطات العمل بهذه ال�سيا�سة ،بالرغم من �أن ه�ؤالء
الفل�سطينيني ولدوا يف القد�س ،وعا�شوا فيها ،ولي�س لديهم �أي م�سكن �آخر� .إن اعتبار �سكان القد�س ال�شرقية غرباء دخلوا
«�إ�سرائيل» هو �أمر مربك نظر ًا �إىل �أن «�إ�سرائيل» هي االحتالل ،فمنذ احتالل �إ�سرائيل للقد�س ال�شرقية ،و�ضمها بعد
ذلك ،مُنع ال�سكان الفل�سطينيون ،الذين يعي�شون يف باقي ال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة ،من الإقامة يف القد�س ال�شرقية� ،إال
من خالل �إجراءات «مل ال�شمل» .ومنذ �أوائل ت�سعينيات القرن املا�ضي� ،أ�صبح لزام ًا على ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�ضفة
الغربية ،وقطاع غزة ،احل�صول على ت�صريح للدخول �إىل القد�س ال�شرقية والأرا�ضي املحتلة منذ �سنة .1948
	�أكدت جلنة حقوق الإن�سان �أن هذه ال�سيا�سات تنطوي على انتهاك �صارخ للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،الذي يكفل احلماية للعائلة كوحدة طبيعية �أ�سا�سية يف املجتمع ،ويعرتف بحق العائلة يف احلماية من جانب
املجتمع يف �أن يتزوجوا ويكونوا �أ�سرة .ووفق ًا للمالحظات اال�ستنتاجية للجنة حقوق الإن�سان على هذا القانون ،على الدولة
�أن تلغي قانون اجلن�سية والدخول �إىل �إ�سرائيل )الأمر امل�ؤقت) ،الذي يثري ق�ضايا خطرية يف املواد  1و  23و 26من العهد
نف�سه.
ي�ؤثر هذا القانون على �سكان القد�س ال�شرقية املحرومني َّمل ال�شمل ،لي�س على �أزواجهم فح�سب ،بل على �أطفالهم ال�صغار
�أي�ضاً .وخالف ًا للجن�سية ،ال تُنقل الإقامة الدائمة لأطفال حاملها ب�صفتها حق ًا لهم ،وال ميكن �أن يح�صل الأطفال على
الإقامة الدائمة �إال وفق �شروط خا�صة .وي�ؤدي ذلك �إىل �صعوبات يف ت�سجيل الأطفال — �إذا كان �أحد الوالدين مقيم ًا
يف القد�س ،بينما يقيم الآخر يف باقي ال�ضفة الغربية� ،أو قطاع غزة — حيث تفيد تقارير بوجود ما يقُد ّر بنحو 10,000
طفل غري م�سُ جلني يف القد�س ال�شرقية . 23ونتيجة لذلك ،هنالك العديد من احلاالت لفل�سطينيني يقيمون ب�صورة «غري
قانونية» يف القد�س ال�شرقية مع �أزواجهم ،وحاالت لعائالت تعي�ش منف�صلة حيث ي�ضطر الزوج/ة غري املقد�سي/ة �إىل
العي�ش خارج املدينة ،مع الأطفال �أو من دونهم .وهذا يخالف ن�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
املادة  24حيث �أكد �أن احلق:
 .1لكل طفل ،دون متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الأ�صل الوطني� ،أو االجتماعي� ،أو
الرثوة� ،أو الوالدة ،احلق يف �أية �إجراءات حماية ي�ستوجبها و�ضعه كقا�صر ،من جانب عائلته ،وجمتمعه ودولته.
 .2كل طفل يتم ت�سجيله مبا�شرة بعد الوالدة ويكون له ا�سم.
 .3كل طفل له احلق يف اكت�ساب جن�سية.
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�إن هذه ال�سيا�سة املت�صلة بالإقامة� ،إىل جانب م�صادرة الأرا�ضي ،وتقييد التخطيط وتق�سيم الأرا�ضي ،والهدم والطرد،
والت�أمني غري الكايف للموارد واال�ستثمار يف القد�س ال�شرقي ،ال تزيد من �سوء الو�ضع الإن�ساين فح�سب ،بل تزيد من خطر
24
تقوي�ض الوجود الفل�سطيني يف املدينة �أي�ض ًا .
ب .احلق يف التنقل:

حرّية احلركة هي �شرط �ضروري لتحقيق غالبية احلقوق الأ�سا�سية .ف�إن حرية التنقل والإقامة فرع من احلرية ال�شخ�صية
التي ال يجوز م�صادرتها وتقييدها دون مربر قانوين ،وهي تعني حق الفرد يف االنتقال من مكان �إىل �آخر واخلروج من
البالد والعودة �إليها ،حيث �إن الإطالق هو الأ�صل.
حرية التنقل يف املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان:
ن�ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية
ن�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على حماية احلق يف التنقل ،وكذلك ّ
ّ
على �إر�ساء هذا احلق يف املادة  ،12التي ن�صت على حق كل فرد يوجد على نحو قانوين داخل �إقليم دولة ما يف حرية
التنقل فيه ،وحرية اختيار مكان �إقامته ،وكذلك حرية مغادرة �أي بلد ،مبا يف ذلك بلده .وقد قيدت املادة ب�شرط هو قانونية
الوجود يف �إقليم الدولة ،حتى تكفل لها اتخاذ الإجراءات الالزمة حيال املوجودين بنحو غري قانوين مثال املت�سللني� ،أو
الدخول من دون ت�أ�شرية دخول �صادرة عن جهات االخت�صا�ص.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنّ جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي ي�ؤكد بو�ضوح �أن فر�ض القيود على تنقل الفل�سطينيني هو من �أجل
ت�أمني حرية التنقل لل�سكان اليهود يف الأرا�ضي املحتلة .وبهذا تخرق �سيا�سة «�إ�سرائيل» احلق يف امل�ساواة ،الرا�سخ يف جميع
25
االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان امل�شرتكة بها دولة االحتالل .
ويفر�ض االحتالل ثالثة �أنواع من القيود على حرية التنقل اجلماعية:
 .أالإغالق :منع باتّ على دخول فل�سطينيني من الأرا�ضي املحتلة عام � 1967إىل الأرا�ضي املحتلة عام � ،1948إال �إذا
توافر لديهم ت�صريح خا�ص بذلك .ونتيجة ل�سيا�سة الإغالق هذه ف�صلت ال�ضفة الغربية بنحو قاطع عن قطاع غزة.
كل فل�سطيني ميكث يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  1948من دون ت�صريح يُعد «ماكث ًا غري قانوين» وينتظره
طرد ب�إعادته �إىل الأرا�ضي املحتلة �أو �سجن �أو غرامة.
 .باحل�صار :الطرق امل�ؤدية �إىل بلدة معينة �أو جمموعة من البلدات بوا�سطة احلواجز امل�أهولة باجلنود �أو الكتل الإ�سمنتية
واحلواجز الرتابية �أو اخلنادق العميقة.
 .جحظر التجوال :تقييد حرية التنقل الأكرث �شدة� ،إذ �إنه خالل حظر التجوال املفرو�ض مينع ال�سكان من اخلروج من
بيوتهم.
يلزم القانون الدويل حلقوق الإن�سان �إ�سرائيل احرتام حق �سكان الأرا�ضي املحتلة يف حرية احلركة والتنقل داخل
32
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الأرا�ضي املحتلة� .إن هذا احلق معرتف به يف البند  13يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ويف البند  12يف االتفاقية
الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية� .إن �أهمية احلق يف حرية احلركة والتنقل م�ستنبطة من كون هذا احلق �شرط ًا �ضروري ًا
لتحقيق حقوق �أخرى را�سخة يف االتفاقية الدولية للحقوق االقت�صادية ،االجتماعية والثقافية ،من �ضمنها احلق يف العمل
(البند  ،)6احلق يف ظروف حياتية الئقة (البند  ،)11احلق يف ال�صحة ،بند احلق يف التعليم (البند  )13واحلق يف
الدفاع عن حياة العائلة (البند .)10
26

ج .حقوق الأ�سرى واملعتقلني :

الإجراءات التي تنظم عملية االعتقال:
تتكون �إجراءات االعتقال املعتمدة يف «�إ�سرائيل» ،والتي عٌدلت يف عام  ،1971من � 114إجراءً ،دون �أن يكون من بينها �أي
�إجراء رئي�س� ،أو فرعي ،يتعلق باحلقوق القانونية للمعتقلني .و ُت َع ّد هذه الإجراءات امل�ؤ�شر الذي ينظم ويحكم قرارات وزير
الداخلية الإ�سرائيلي يف ما يتعلق بعملية االعتقال والظروف الواجب توفريها للمعتقلني.
• احلق يف الزيارة� :أكدت املادة  116من اتفاقية جنيف الرابعة حقّ الأ�سرى بالزيارة العائلية يف فرتات منظمة
ومتواترة ،فيما �أكدت املادة  76وجوب احتجاز الأ�سرى واملعتقلني يف الأر�ض املحتلة.
• احلق يف الغذاء :ن�صت املادة  89من اتفاقية جنيف الرابعة على �أن «تكون اجلرعة الغذائية اليومية للمعتقلني كافية
من حيث كميتها ونوعيتها بحيث تكفل التوازن ال�صحي والطبيعي ومتنع ا�ضطرابات النق�ص الغذائي» .و�شددت هذه املادة
على �أن يُعطى املعتقلون الو�سائل التي متكنهم من �أن يُعدّوا لأنف�سهم �أي �أطعمة �إ�ضافية تكون يف حوزتهم ،و�أن يزودوا
بكميات كافية من ماء ال�شرب.
تن�ص املادة  77من القواعد الدنيا ملعاملة املعتقلني ال�صادرة عن الأمم املتحدة حتت بند احلق
• احلق يف التعليمّ :
يف التعليم والرتفيه على ما ي�أتي:
« .1تتخذ �إجراءات ملوا�صلة تعليم جميع ال�سجناء القادرين على اال�ستفادة منه ،مبا يف ذلك التعليم الديني يف البلدان
التي ميكن فيها ذلك ،ويجب �أن يكون تعليم الأميني والأحداث �إلزاميا ،و�أن توجه �إليه الإدارة عناية خا�صة.
 .2يجعل تعليم ال�سجناء ،يف حدود امل�ستطاع عمليا ،متنا�سقا مع نظام التعليم العام يف البلد ،بحيث يكون يف مقدورهم،
27
بعد �إطالق �سراحهم� ،أن يوا�صلوا الدرا�سة دون عناء».
كرّ�س الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف املادة ( )26حق التعليم باعتباره حق ًا �أ�سا�سي ًا لإعمال بقية احلقوق املدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية .وحاز هذا احلق اهتمام العديد من االتفاقيات الدولية ،بدء ًا باتفاقية
جنيف الرابعة كما ورد يف املادة ( )94واتفاقية القواعد النموذجية الدنيا يف معاملة ال�سجناء يف ( ،)77واملادة ()38
من اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم.
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• ال�شروط ال�صحية :تناولت اتفاقية جنيف الرابعة ال�شروط ال�صحية والرعاية الطبية الواجب توفريها للمعتقلني
يف الق�سم الرابع منها «قواعد معاملة املعتقلني».
تطرقت املادة ( )85من اتفاقية جنيف ملعايري امل�أوى وال�شروط ال�صحية ،ون�صت على �أن «من واجب الدولة احلاجزة �أن
تتخذ جميع التدابري الالزمة واملمكنة ل�ضمان �إيواء الأ�شخا�ص املحميني منذ بدء اعتقالهم يف مبانٍ �أو �أماكن تتوافر فيها
ن�صت املادة ( )91التي تن�ضوي حتت عنوان ال�شروط ال�صحية والرعاية
كل ال�شروط ال�صحية و�ضمانات ال�سالمة» .فيما ّ
الطبية على �أن «تتوافر يف كل معتقل عيادة منا�سبة ي�شرف عليها طبيب م�ؤهل ويح�صل فيها املعتقلون على ما يحتاجونه
من رعاية طبية» .وت�ضيف نف�س املادة يف فقرة الحقة �أنّ «من املف�ضل �أن يقوم على عالج املعتقلني موظفون طبيون من
جن�سيتهم».
• االلتما�سات :كفلت اتفاقية جنيف الرابعة ،من خالل ن�ص املادة  ،101حق الأ�سرى واملعتقلني يف تقدمي االلتما�سات
واالعرتا�ضات يف �سبيل �ضمان ح�سن متتعهم بحقوقهم كما جاءت يف القانون الدويل الإن�ساين ،والقانون الدويل حلقوق
الإن�سان.
28

د .احلق يف العبادة يف الأماكن املقد�سة :

القانون الدويل حلقوق الإن�سان يركز عرب قواعده على حتقيق الكرامة للكائن الب�شري ،من خالل املحافظة على حقوقه
الأ�سا�سية ،وخا�صة الروحية — احلرية الدينية — وما يرتتب عنها من حقوق ،كحق حماية �أماكن العبادة ،التي متثل
تراثه الروحي والثقايف ،والذي هو مرياث للإن�سانية جمعاء ،خا�صة يف احلروب والنزاعات امل�سلحة ،ف�ض ًال عن ال�سلم.
وهذا كله ي�صبّ يف حماية ال�سلم والأمن الدوليني ،لالرتباط الوثيق بني انتهاك هذه امل�صالح اجلوهرية الروحية ،وبني
تقوي�ض ال�سلم والأمن الدوليني ،ملا تغذيه هذه االنتهاكات من م�شاعر الكراهية امل�ؤدية �إىل العنف .ولقد اهتمت الأمم
املتحدة و�أجهزتها بحماية حرية العقيدة ،وما ت�شمله من حقوق ،منها حماية �أماكن العبادة ،وهذا من خالل �إ�صدارها
جموعة من الإعالنات واملواثيق والقرارات يف هذا ال�ش�أن — حماية �أماكن العبادة — �أو من خالل دعوة �إىل حماية
حرية العقيدة� ،أو نبذ التمييز على �أ�سا�س الدين الذي قد ي�ضيع ذلك احلق.
�أوالً :املواثيق والإعالنات الدولية

• ميثاق الأمم املتحدة (�سنة � :29)1945أكدت املادة الثانية �أنّ من �أهم مقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها حتقيق التعاون
الدويل لرتويج وت�شجيع احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للنا�س جميع ًا دون �أي متييز ب�سبب العن�صر �أو اللغة
�أو الدين.
30
• الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان (�سنة  : )1948فبالإ�ضافة �إىل ديباجته ،ت�ضمن الإعالن مواد ت�ؤكد حفظ
34
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تن�ص على �أنّ «لكل
احلريات الأ�سا�سية :منها حرية العقيدة والتعبري عنها وعدم امل�سا�س بها ومنها املادة الثانية التي ّ
�شخ�ص حرية الدين وي�شمل هذا احلق حرية االعتقاد والإعراب عنه باملمار�سة و�إقامة ال�شعائر ومراعاتها� ،سواء �أكان
ذلك �سر ًَا �أم مع اجلماعة و�أنه ال يجوز فر�ض الدين على الآخرين بالقوة».
• االتفاقية املتعلقة بو�ضع الأ�شخا�ص العدميي اجلن�سية (�سنة � : 31)1951أكدت هذه االتفاقية ما جاء يف ميثاق الأمم
يخ�ص حرية الدين والعقيدة يف املادتني الثالثة والرابعة.
املتحدة ،يف ما ّ
32
تن�ص على �أن «متنح الدول املتعاقدة الالجئني داخل
• االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني �سنة  : 1954املادة ّ 4
�أرا�ضيها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعاية املمنوحة ملواجهتها على �صعيد حرية ممار�سة �شعائرهم الدينية وحرية
توفري الرتبية الدينية لأوالدهم».
• االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري (�سنة  : 33)1965املادة  15تن�ص على احلق يف
حرية الفكر والعقيدة والدين ،وهي من الأمور التي تخ�ضع لأحكامها ،و�إن التعدي على هذا احلق يُعد من قبيل التمييز
العن�صري .كذلك �أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة «�إعالن الق�ضاء على جميع �أ�شكال عدم الت�سامح والتمييز
القائمة على �أ�سا�س الدين واملعتقد» ،وتنفيذ ًا لأحكام هذا الإعالن �أ�صدرت اجلمعية العامة قرار ًا ب�ش�أن الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التع�صب الديني ،و�أكدت يف ديباجة هذا القرار �ضرورة حماية الدول لأماكن العبادة.
• العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية (�سنة  :)1966تن�ص املادة  18منه يف البند الأول والثالث على �أن« :لكل
�إن�سان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين ،وي�شمل ذلك حريته يف �أن يدين بدين ما ،وحريته يف اعتناق �أي دين �أو معتقد
يختاره ،وحريته يف �إظهار دينه �أو معتقده بالتعبد و�إقامة ال�شعائر واملمار�سة والتعليم ،مبفرده �أو مع جماعة ،و�أمام امللأ �أو
على حد» .و»ال يجوز �إخ�ضاع حرية الإن�سان يف �إظهار دينه �أو معتقده� ،إال للقيود التي يفر�ضها القانون والتي تكون �ضرورية
حلماية ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية».
34
وحظرت املادة  19منه الدعوة �إىل الكراهية الدينية ،وهذا لوقف العنف القائم على �أ�سا�س املعتقد .
• �إعالن الأمم املتحدة ملحو جميع �أ�شكال التع�صب والتمييز القائم على �أ�سا�س الدين �أو املعتقد  :1981احتوى هذا
الإعالن على �إعالن احلريات التي بينت املادة  1واملادة  6احلريات التي ي�شملها ،ومنها :حرية ممار�سة العبادة �أو عقد
االجتماعات املت�صلة بدين �أو معتقد� ،أو �إقامة و�صيانة �أماكنلهذه الأغرا�ض.
35
• �إعالن ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص املنتمني �إىل �أقليات قومية �أو �إثنية و�إىل �أقليات دينية ولغوية :
املادة الأوىل :على الدول �أن تقوم كل يف �إقليمها بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية �أو الإثنية ،وهويتها الثقافية،
الدينية واللغوية ،وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
املادة الثانية :للأ�شخا�ص املنتمني �إىل �أقليات قومية� ،أو �إثنية ،و�إىل �أقليات دينية ولغوية احلق يف التمتع بثقافتهم
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اخلا�صة ،و�إعالن وممار�سة دينهم اخلا�ص ،وا�ستخدام لغتهم اخلا�صة� ،سر ًا وعالنية ،وذلك بحرية ودون تدخل �أو �أي
�شكل من �أ�شكال التمييز.
36
• م�شروع الإعالن اخلا�ص بحقوق ال�سكان الأ�صليني (ل�سنة  : )1994ي�ؤكد حق ال�سكان الأ�صليني يف ا�سرتداد
ممتلكاتهم الدينية والروحانية التي �أخذت منهم عنوة ،وحقهم يف �إظهار تقاليدهم الروحانية وممار�ستها ،و�ضمان حفظ
�أماكنهم املقد�سة واحرتامها.
• الربوتوكول الإ�ضايف اخلا�ص بحماية املمتلكات الثقافية ل�سنة  :1999امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية ،و�أي�ض ًا �أ�س�س
ملبد�أ االخت�صا�ص العاملي� ،أي �إن الذين يرتكبون جرائم يف مواجهة الرتاث الثقايف لدولة جتوز حماكمتهم يف �أي دولة
�أخرى يف العامل.
• قرار اللجنة الدولية حلقوق الإن�سان عام  2005ب�ش�أن مكافحة ازدراء الأديان :حيث ي�ستهجن ب�شدة الهجوم
واالعتداء على مراكز العبادة جلميع الديانات ،ويحثّ الدول واملنظمات غري احلكومية على الرتويج لثقافة الت�سامح
واحرتام حقوق الإن�سان واختالف الديانات.
• وثيقة فيينا اخلتامية ( : 37)1989جاءت لت�أكيد التزام احرتام االختالفات الدينية ،وكذلك �ضمان التطبيق الكامل
والفعلي حلرية الفكر وال�ضمري والدين واملعتقد .وال يكون ذلك �إال بحماية الأماكن التي متار�س فيها هذه احلريات ،ومنها
دور العبادة.
ثانياً :املواثيق والإعالنات الإقليمية

• االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ( : 38)1950جاء يف مواد هذه االتفاقية ت�أكيد ملا جاء يف
الإعالنات العاملية ،من �إطالق حلرية العقيدة وحظر كل �أنواع التمييز ،مبا فيها القائم على �أ�سا�س ديني .فاملادة  14منها
تن�ص على �أنه «يجب �أن ال تخ�ضع ممار�سة احلقوق واحلريات التي ن�صت عليها هذه االتفاقية لأي متييز �أ�سا�سه اجلن�س
�أو العرق �أو اللون �أو اللغة �أو الدين �أو الآراء ال�سيا�سية �أو �أية �آراء �أخرى� ،أو الأ�صل الوطني واالجتماعي� ،أو االنتماء �إىل
�أقلية وطنية �أو الرثوة �أو املن�ش�أ �أو �أي و�ضع �آخر».
• االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان  : 391969حظرت املادة /1الفقرة الأوىل منها التمييز القائم ب�سبب العرق
�أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الآراء ال�سيا�سية �أو غري ال�سيا�سية �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو الو�ضع
االقت�صادي� ،أو املولد� ،أو �أي و�ضع اجتماعي �آخر.
• امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب  :40 1981حتدثت املادة  8عن كفالة حرية العقيدة وممار�سة ال�شعائر
41
الدينية وعدم جواز تعري�ض �أحد لإجراءات تقيد ممار�سة هذه احلريات ،مع مراعاة القانون والنظام العام .
• �إعالن القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم  : 421990كر�س هذا الإعالن يف مواده احرتام ما جاء يف الإعالن العاملي
36
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حلقوق الإن�سان ،بخ�صو�ص حرية العقيدة والدين والتعبري ،مبا يتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية وحظر التمييز القائم على
�أ�سا�س الدين يف املادة  1منه  ،6الذي ينجم عنه ت�ضييق على احلريات (حرية ممار�سة العبادة و�صون �أماكنها).
• امليثاق العربي حلقوق الإن�سان  :43 1994تن�ص املادة  25على �أنه «ال يجوز حرمان الأ�شخا�ص املنتمني �إىل الأقليات
التمتع بثقافاتها وا�ستخدام لغتها وممار�سة تعاليم دينها ،وينظم القانون التمتع هذه احلقوق».
ثالثاً :حماية �أماكن العبادة يف زمن احلرب

�أماكن العبادة �أثناء النزاعات امل�سلحة �أكرث عر�ضة للخطر ،ومبا �أنها من املمتلكات املحمية  ،44ف�إنها ت�ستدعي حماية
قانونية خا�صة جتعلها مبن�أى عن الأ�ضرار .فما هو م�ضمون هذه احلماية؟ وما هي ال�سبل التي و�ضعها لها القانون الدويل
الإن�ساين؟
• �إعالن بروك�سيل ل�سنة  :1874فقد دعت املادة  17من �إعالن بروك�سيل ل�سنة � 1874إىل اتخاذ التدابري الالزمة
لعدم االعتداء قدر الإمكان على الأماكن املخ�ص�صة للعبادة  .45وتن�ص املادة الثامنة منه على «�أنّ تدمري �أو نهب املمتلكات
التابعة لدور العبادة والأوقاف والتعليم وامل�ؤ�س�سات العلمية والفنية والأماكن الأثرية ،جرمية يجب معاقبة مرتكبيها من
جانب ال�سلطات املخت�صة».
46
• اتفاقية الهاي الثانية ل�سنة  : 1899عرفت با�سم اتفاقية �أعراف احلرب الربية ،وطرحت مبد�أ ح�صانة املمتلكات
الثقافية ،حتى يف حالة احل�صار �أو الق�صف ،فت�ضمنت الالئحة املرفقة بها الإ�شارة �إىل �ضرورة حماية الأعيان الثقافية،
وحددت الأبنية املخ�ص�صة للعبادة.
• اتفاقية الهاي املتعلقة بقوانني احلرب الربية و�أعرافها ل�سنة  :47 1907تن�ص املادة  )4(27من امللحق الرابع من
اتفاق الهاي ، 1907على وجوب �أن تتخذ القوات الع�سكرية يف حال ح�صارها «كل الو�سائل لعدم امل�سا�س باملباين املعدة
للمعابد والفنون والعلوم والأعمال اخلريية والآثار التاريخية» .كذلك حظرت املادة  22من االتفاق ذاته «ارتكاب �أية �أعمال
عدائية موجهة �ضد الآثار التاريخية� ،أو الأعمال الفنية و�أماكن العبادة التي ت�شكل الرتاث الثقايف �أو الروحي لل�شعوب».
• اتفاقية جنيف الرابعة ل�سنة  :48 1949تن�ص املادة  16من الربوتوكول الإ�ضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف ل�سنة
 1949على الآتي« :يحظر ارتكاب �أية �أعمال عدائية موجهة �ضد الآثار التاريخية والأعمال الفنية و�أماكن العبادة التي
ت�شكل الرتاث الثقايف �أو الروحي لل�شعوب �أو ا�ستخدامها يف دعم املجهود احلربي».
• اتفاقية الهاي ل�سنة  :49 1953املادة  53من هذه االتفاقية اخلا�صة بحماية املمتلكات الثقافية وقت النزاع حظرت
الأعمال التدمريية للممتلكات وربطت احلظر بال�ضرورات احلربية حيث تن�ص على حظر تدمري �أي متعلق ثابت �أو منقول
خا�ص بالأفراد �أو اجلماعات �أو احلكومات �أو غريها من ال�سلطات العامة �أو املنظمات اجتماعية �أو تعاونية �إال �إذا كانت
العمليات احلربية تقت�ضي حتم ًا �ضرورة هذا التخريب.
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املادة  14من الربوتوكول الثاين اخلا�ص بالنزاعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل ن�صت على �أنه يحظر ارتكاب �أية
�أعمال عدائية موجهة �ض ّد الآثار التاريخية� ،أو الأعمال الفنية� ،أو �أماكن العبادة التي ت�شكل الرتاث الثقايف� ،أو الروحي
50
لل�شعوب ،وا�ستخدامها يف دعم املجهود احلربي .
رابعاً :حماية �أماكن العبادة يف زمن االحتالل احلربي

جاء يف املادة  53من اتفاقية جنيف الرابعة اخلا�صة بحماية الأ�شخا�ص املدنيني ل�سنة  1949يف الق�سم اخلا�ص باالحتالل
احلربي يحظر على دولة االحتالل �أن تدمر �أي متعلق من متعلقات ثابتة �أو منقولة خا�صة بالأفراد �أو اجلماعات �أو
للحكومة �أو غريها من ال�سلطات العامة �أو ملنظمات اجتماعية �أو تعاونية ،لكن قيدت املنع بال�ضرورة احلربية .وحظرت
املادة  16من الربوتوكول الإ�ضايف الثاين ،التفاقيات جنيف ارتكاب �أي �أعمال عدائية موجهة �ض ّد الآثار التاريخية �أو
51
الأعمال الفنية و�أماكن العبادة التي ت�شكل الرتاث الثقايف والروحي لل�شعوب .
• اتفاقية الهاي ل�سنة  : 531954املادة  4توجب على الأطراف املتعاقدة ال�سامية احرتام امللكيات بعدم تعري�ضها
ال�ستخدام يعر�ضها للخطر يف حال النزاع امل�سلّح ،وربطت التخلي عن ذلك بال�ضرورات احلربية القهرية .وهذا ينطبق على
دولة االحتالل كما ورد يف املادة  5التي تن�ص على �أن «على الأطراف ال�سامية املتعاقدة التي حتتل ك ًال �أو جزء ًا من �أرا�ضي
�أحد الأطراف ال�سامية املتعاقدة الأخرى تع�ضيد جهود ال�سلطات الوطنية املخت�صة يف املناطق الواقعة حتت االحتالل
بقدر ا�ستطاعتها يف �سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية واملحافظة عليها» .وجاء يف املادة « :43مبا �أنّ �سلطة احلكم ال�شرعي
قد انتقلت �إىل املحتل ،ف�إنّ على هذا املحتل �أن يتخذ جميع التدابري والإجراءات املتوافرة لديه للقيام قدر امل�ستطاع ب�إعادة
54
وت�أمني النظام وال�سالم العامني ،مع مراعاة القوانني النافذة يف البلد� ،إال �إذا تعذرت مراعاتها ب�أي وجه» .
• النظام الأ�سا�سي للمحكمة الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة :ن�صت املادة ال�سابعة من النظام الأ�سا�سي للمحكمة
الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة على ترتيب امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية يف حالة ثبوت ارتكاب ه�ؤالء الأفراد للجرائم،
املنظمة ل�سري العمليات الع�سكرية،
التي تن�ص عليها املادة الثالثة من هذا النظام ،واملتعلقة بانتهاكات القواعد والأعراف ِّ
والتي تت�ضمن يف ما بينها حماية املمتلكات الثقافية يف فرتات النزاع امل�سلح .واعتربت املادة (- 2-8ب )9 -االعتداء على
املمتلكات الثقافية واملباين املخ�ص�صة للعبادة والتعليم والفنون والعلوم والآثار من قبيل جرائم احلرب.
56

هـ .احلق يف التعليم :

وفق ًا لقانون التعليم الإلزامي ل�سنة  1949يحق جلميع التالميذ الفل�سطينيني يف القد�س ال�شرقية ،الذين تراوح �أعمارهم
بني  5و  18عاماً ،احل�صول على التعليم العام املجاين .ووفق ًا لهذا القانون تتحمّل وزارة التعليم الإ�سرائيلية امل�س�ؤولية
ال�شاملة عن التعليم يف القد�س ال�شرقية ،وت�شرف على �إدارة التعليم يف بلدية القد�س ،وهي امل�س�ؤولة عن توفري املرافق
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واخلدمات .وفعليا ،يبلغ عدد الطالب يف املدار�س البلدية �أقل من ن�صف عدد الطالب ،ويتوزع قطاع التعليم يف القد�س
ال�شرقية بني عدد من اجلهات ،التي تقدم اخلدمات التعليمية ،بقليل من التن�سيق ،ون�سبة وا�سعة من التناق�ضات يف نوعية
التعليم .ونتيجة لذلك ،هناك بيانات مت�ضاربة ب�ش�أن عدد املدار�س يف القد�س ال�شرقية ،وجمموع عدد التالميذ امل�سجلني
حالياً ،ومعدل الت�سرب من املدار�س.
تتوزع اخلدمات التعليمية يف القد�س ال�شرقية بني العديد من مزودي اخلدمة – املدار�س البلدية ،واخلا�صة ،وغري
الر�سمية ،ومدار�س الأوقاف ،والأونروا .وبالرغم من تعدد مزودي اخلدمة� ،إلاّ ّ �أنّ هنالك نق�ص ًا مزمن ًا يف الغرف ال�صفية،
�إ�ضافة �إىل �أنّ املرافق القائمة غري مالئمة ودون املعايري .وعادة ما يدر�س الطالب يف منازل م�سُ ت�أجرة ،ال ت�ستويف املعايري
الرتبوية وال�صحي ّة الأ�سا�سية ،وبنا ًء عليه يلج�أ �أولياء الأمور م�ضطرين �إىل م�ؤ�س�سات تعليمية بديلة تتطلّب دفع ر�سوم ،على
الرغم من �أنّ له�ؤالء التالميذ احلق يف احل�صول على تعليم جماين مبوجب القانون الإ�سرائيلي .وتعرقل القيود املفرو�ضة
على تق�سيم الأرا�ضي ،وغريها من القيود املفرو�ضة على التخطيط بناء مدار�س جديدة وتو�سيع املباين القائمة كذلك.
ونتيجة لذلك ،تواجه مدار�س الأوقاف خطر الهدم والإغالق� ،إ�ضافة �إىل �أنّ مرافق ريا�ض الأطفال يف القد�س ال�شرقية
هي الأخرى غري مالئمة .ونتيجة لعزل القد�س ال�شرقية املتزايد عن باقي ال�ضفة الغربية ،يواجه املعلمون والطالب الذين
يحملون بطاقات هوية يف ال�ضفة الغربية �صعوبات يف الو�صول �إىل املدار�س ،يف القد�س ال�شرقية ،ب�سبب قيود الت�صاريح
واحلواجز واجلدار .ويعزل اجلدار حرم جامعة القد�س الرئي�س عن املدينة ،وال تعرتف ال�سلطات الإ�سرائيلية بال�شهادة
التي متنحها هذه اجلامعة.
احلق يف التعلم مبوجب القانون الدويل الإن�ساين:

تكفل دولة االحتالل ،باال�ستعانة بال�سلطات الوطنية واملحلية ،ح�سن ت�شغيل املن�ش�آت املخ�ص�صة لرعاية الأطفال
وتعليمهم.
 .أتن�ص املادة ( )50من اتفاقية جنيف الرابعة على حق التعليم الواقع حتت الإحتالل
 .بتقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم ...جعل التعليم االبتدائي �إلزامي ًا و�إتاحته جمان ًا
للجميع.
 .جن�ص املادة  13من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية.
 .د�أكدت حمكمة العدل الدولية ،يف ر�أيها اال�ست�شاري يف متوز/يوليو  ،2004م�س�ؤولية �إ�سرائيل يف تطبيق العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
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هـ .احلق يف ال�صحة واال�ست�شفاء :

يق ّر العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية بحق كل �إن�سان يف التمتع ب�أعلى م�ستوى
من ال�صحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه ،وهو ما �صدّق االحتالل الإ�سرائيلي عليه �سنة  ،1991وبالتايل ف�إن �سلطات
الإحتالل ملزمة قانون ًا بكل بنوده .وقد �أعلنت جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية واجبات االحتالل
الإ�سرائيلي مبوجب العهد �إن االتفاقية هذه تنطبق على كل املناطق وال�سكان اخلا�ضعني ل�سيطرتها الفعلية .وين�ص القانون
الدويل الإن�ساين �أي�ض ًا على احلفاظ على امل�ست�شفيات واخلدمات ال�صحية يف الأرا�ضي املحتلة ،وكذلك على احلماية
اخلا�صة للأفراد العاملني يف امل�ست�شفيات.
ويحق ل�سكان القد�س ال�شرقية الفل�سطينيني احل�صول على اخلدمات الطبية التي تقدمها ال�سلطات الإ�سرائيلية ،مبقت�ضى
دفعاتهم ال�شهرية مل�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني الإ�سرائيلية .ونظام العناية ال�صحية الإ�سرائيلي يُ�شهَد له مب�ستواه العايل،
وي�ستخدمه فل�سطينيو القد�س ال�شرقية على نطاق وا�سع� .أما يف القد�س الغربية ،ففي حال احلاجة �إىل عالج �إ�ضايف ،يح َوّل
املر�ضى �إىل طبيب اخت�صا�صي �أو �إىل م�ست�شفى يف القد�س ال�شرقية �أو الغربية .ولكن يف ال�صحة كما يف جماالت �أخرى،
هناك فرق يف عدد املرافق املتوافرة للفل�سطينيني مقارنة باملواطنني اليهود يف القد�س ،وخا�صة يف ما يتعلق باخلدمات
التخ�ص�صية مثل عيادات الأمومة والطفولة .يحتاج الفل�سطينيون غري املقد�سيني �إىل ت�صاريح لإجراء اال�ست�شارات
والعمليات اجلراحية يف م�ست�شفيات القد�س ال�شرقية.
احلماية ال�صحية مبوجب القانون الدويل الإن�ساين:

من واجب دولة االحتالل �أن تعمل ،ب�أق�صى ما ت�سمح به و�سائلها ،ومبعاونة ال�سلطات الوطنية واملحلية ،على
�صيانة املن�ش�آت واخلدمات الطبية وامل�ست�شفيات وكذلك ال�صحة العامة وال�شروط ال�صحية يف الأرا�ضي املحتلة.
• تن�ص املادة  56من اتفاقية جنيف الرابعة ما يلي ن�ص املادة الفقرة االوىل تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق
كل �إن�سان يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه.
• وكذالك املادة  12منالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية ،واالجتماعية والثقافية.
58

ز .احلق يف �إدارة ال�ش�ؤون املحلية :

 .أاحلكم املحلي يف العهد العثماين :احلكم املحلي يف فل�سطني حديث الن�ش�أة� ،إذ مل يكن معمو ًال به �إال قبل نهايات العهد
العثماين ،حيث كان ل�ضعف �سيطرة الدولة العثمانية على الإمرباطورية املرتامية الأطراف الأثر الإيجابي يف بروز
حاجة الأطراف �إىل هياكل �إدارية لإدارة الأقاليم ،فكان «ت�أ�سي�س �أول بلدية يف مدينة القد�س عام  ،1863و�صدر
�أول قانون ينظم قطاع احلكم املحلي يف احلقبة املذكورة عام  1877و�سُ مي «قانون التق�سيمات الإدارية» ،ومن �ضمنه
40
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قانون البلديات ،وقد ت�أ�س�ست على �أثره بلديات يف مدن (يافا ،عكا ،غزة ،اللد والرملة) .ومع نهاية العهد العثماين
كان يف فل�سطني  22بلدية ،اثنتان منها يف قطاع غزة ،هما بلدية غزة وبلدية خان يون�س» .ويف هذه املرحلة التي
�شهدت ت�شكيل بع�ض البلديات ،وبخا�صة يف التجمعات ال�سكانية الكبرية ن�سبياً ،كانت �سيا�سة البلديات تقت�صر يف تلك
املرحلة على تقدمي بع�ض اخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني.
 .بالإدارة املحلية يف عهد االحتالل الإ�سرائيلي :ا�ستمرت هذه الفرتة من �سنة � 1967إىل �سنة  94فرتة قدوم ال�سلطة،
وقد جرى فيها توظيف قطاع الإدارة املحلية من قبل االحتالل ك�أداة �سيا�سية ملواجهة منظمة التحرير الفل�سطينية،
عرب تعيني �أ�شخا�ص �أو جلان غري مرتبطة بالقوى ال�سيا�سية التي تتكون منها منظمة التحرير.
�شهدت فرتة االحتالل �إعطاء املر�أة حق الرت�شّ ح والت�صويت يف انتخابات احلكم املحلي ،كذلك �أدخلت ال�سلطات
الإ�سرائيلية نظام الإدارة املدنية �إىل الأرا�ضي املحتلة ،الذي �أ�سهم كثري ًا يف �إحكام القب�ضة على هيئات احلكم املحلي.
مع نهاية عام  1991كان يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية  30بلدية ،مبا فيها القد�س ،وخالل هذه املرحلة
ا�ستندت �سيا�سة االحتالل �إىل تبهيت دور البلديات يف قيادة املجتمع املحلي ،ومل يعد للبلديات �أي دور يذكر يف ر�سم
ال�سيا�سة التنموية العامة للمجتمعات املحلية ،بل عملت جاهدة على حتويل البلديات من م�ؤ�س�سات تنموية �إىل م�ؤ�س�سات
جباية ،ت�شرف فقط على تقدمي اخلدمات وجباية الأموال من ال�سكان نظري هذه اخلدمات .مل تعد البلديات ت�ؤدي الدور
املطلوب منها حيال املجتمعات املحلية والق�ضية الوطنية ب�شموليتها ،على الرغم من �أنّ املجتمع الفل�سطيني عبرّ عن
رغبته يف �أن تتوىل البلديات هذا الدور من خالل االنتخابات البلدية يف ال�ضفة الغربية عام  ،1976حيث �صبغ االنتخابات
59
بالطابع ال�سيا�سي والن�ضايل ،و ُت َع ّد فرتة االحتالل الإ�سرائيلي الأ�سو�أ يف تاريخ الهيئات املحلية الفل�سطينية .
 .جاحلكم املحلي يف عهد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :منذ �أن �أقيمت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف �سنة 1994
وجدت نف�سها �أمام تركة ثقيلة من الأنظمة والقوانني والأوامر الع�سكرية ،مبا فيها ما يتعلق بال�سلطات املحلية ،لعل
ذلك ما يف�سر القرار الأول لرئي�س ال�سلطة يا�سر عرفات الذي حمل الرقم ( )1ل�سنة  ،1994وهو« :ي�ستمر العمل
بالقوانني والأنظمة والأوامر التي كانت �سارية املفعول قبل 1967/6/5م حتى يتم توحيدها» ،وتبع ذلك �صدور الكثري
من القوانني ،خ�صو�ص ًا بعد ت�شكيل املجل�س الت�شريعي.
يف عهد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �شهد قطاع احلكم املحلي تو�سع ًا كمّي ًا كبرياً ،حيث ت�ضاعف عدد البلديات 4
مرات لي�صبح عددها اليوم  108بلديات و 334جمل�س ًا قروياً� ،إال �أنّ هذا التطور الكميّ مل يواكبه تطوير نوعي يف
منط الإدارة ،وحجم املوازنات املخ�ص�صة ،ودمقرطة �إدارة قطاع احلكم املحلي من حيث تو�سيع ال�صالحيات وتنويع
التمثيل ال�سيا�سي واالجتماعي يف هيئاته ،بحيث بقيت ال�صالحيات التي تتمتع بها الهيئات املحلية مبوجب القانون
�صالحيات حمدودة جداً .وبالرجوع �إىل القانون ،يتبني �أنّ هذه ال�سلطات حم�صورة �أ�سا�س ًا يف تنظيم البناء والأ�سواق
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العامة والنقل واملرور واملتنزهات ،وال تتمتع الهيئات املحلية ب�صالحيات فعلية يف جمال التعليم وال�ش�ؤون االجتماعية
�أو اخلدمات ال�صحية .وف�ض ًال عن ال�صالحيات الإدارية املحدودة ،ف�إن القانون رقم ( )1ل�سنة  1997ال ي�سمح
بهام�ش معقول من اال�ستقاللية يف و�ضع هذه ال�ضرائب والر�سوم .حتى بداية االحتالل الإ�سرائيلي يف �سنة ،1967
كانت القوانني ال�سارية التي تنظم عمل املجال�س املحلية يف ال�ضفة الغربية هي قانون البلديات رقم  29ل�سنة ،1955
60
وقانون املجال�س القروية رقم  5ل�سنة  1954كان من �أول الإجراءات التي �أُعلنت بحق املجال�س املحلية .
املنظم لعمل الهيئات املحلية:
اجلانب القانوين ِّ

ن�صت املادة ( )85من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة  2003على:
ُنظم البالد بقانون يف وحدات �إدارية حملية تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،ويكون لكل وحدة منها جمل�س منتخب
• ت َّ
انتخاب ًا مبا�شر ًا على الوجه املبني يف القانون.
• ويحدد القانون اخت�صا�صات وحدات الإدارة املحلية ومواردها املالية وعالقتها بال�سلطة املركزية ودورها يف
�إعداد خطط التنمية وتنفيذها ،ويحدد القانون �أي�ض ًا �أوجه الرقابة على تلك الوحدات ون�شاطاتها املختلفة ،ويراعى عند
التق�سيم املعايري ال�سكانية واجلغرافية واالقت�صادية وال�سيا�سية للحفاظ على الوحدة الرتابية للوطن وم�صالح التجمعات
فيه.
• وقد �أقر املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني قانون الهيئات املحلية الفل�سطينية الذي �صدر بتاريخ  1997/10/12وحمل
الرقم ( )1ل�سنة  .1997و ُيعَد قانون الهيئات املحلية رقم ( )1ل�سنة  1996مبثابة الإطار القانوين الناظم لعمل الهيئات
املحلية ،فهو ينظم عالقة هذه الهيئات يف ما بينها.
61

ح .احلق يف حماية الأطفال والن�ساء :

يُعد الإعالن العاملي فاحتة �سل�سلة مت�صلة من املواثيق العاملية �صدرت يف نطاق منظمة الأمم املتحدة ،وتعك�س م�سعى
�أع�ضاء هذه املنظمة لتكري�س حقوق الإن�سان وال�شعوب ،وتوفري ال�ضمانات الدولية حلمايتها .ومن هذه املواثيق ال�صادرة
يف جمال حقوق الإن�سان ،املواد التي تخ�ص حقوق الأطفال ،وو�ضع الالجئني ،وحماية الن�ساء والأطفال ،والتي تتمثل يف:
• �إعالن حقوق الطفل يف .1959/11/20
• الربوتوكول اخلا�ص بو�ضع الالجئني .1966/12/16
• �إعالن ب�ش�أن حملية الن�ساء والأطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعات امل�سلحة .1974/12/14
• املادة ( )24من االتفاقية الدولية ب�ش�أن احلقوق املدنية وال�سيا�سية من وثائق الأمم املتحدة املتعلقة بحقوق الإن�سان:
42
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 .ألكل طفل احلق يف �إجراءات احلماية التي ي�ستوجبها مركزه كقا�صر على �أ�سرته وعلى كل من املجتمع والدولة ،وذلك
دون متييز ب�سبب العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الديانة �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو امللكية �أو الوالدة.
 .بي�سجل كل طفل فور والدته ويكون له ا�سم.
 .جلكل طفل احلق يف �أن تكون له جن�سية.
• احرتام الفرد والعائلة يف ظل قواعد االحتالل احلربي:

ت�ضمنت املادة  27ن�ص ًا يوجب احرتام احلقوق العائلية للأ�شخا�ص املدنيني امل�شمولني باحلماية مبوجب هذه االتفاقية،
وذلك بهدف املحافظة على روابط الزواج املقد�سة وحمايتها وحماية الآباء والأوالد الذين تتكون منهم الأ�سرة الواحدة
التي ُت َع ّد النواة الطبيعية للمجتمع .ويرتتب على هذا احلق احرتام تكوين الأ�سرة وعدم ت�شتيتها والتفرقة بني �أفرادها،
واحرتام ال�سكن الذي تقيم فيه ،بحيث ال يكون حم ًال لأي اعتداء� ،أو يتعر�ض لأي انتهاك حلرمته .وت�شمل احلقوق العائلية
حماية الن�ساء ،بحيث ال يتعدى على �شرفهن وكرامتهن .كذلك ن�صت العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
يف الق�سم الثالث منه ،يف املادة ( )23على «�أن العائلة هي الوحدة االجتماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع ولها احلق
يف التمتع بحماية املجتمع والدولة».
ن�صت الفقرة الأوىل من املادة ( )50من االتفاقية املتعلقة بحماية املدنيني حتت االحتالل على ما ي�أتي« :ت�سهل دولة
االحتالل مبعاونة ال�سلطات الوطنية واملحلية الإدارة اجلديدة جلميع املن�ش�آت املخ�ص�صة للعناية بالأطفال وتعليمهم».
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ط .احلق يف �إجراءات حماكمة عادلة :

لكل �شخ�ص احلق يف حماكمة من�صفة يف الق�ضايا املدنية والق�ضايا اجلنائية على حـ ّد �سـواء ،واحلماية الفعلية لكافة
حقوق الإن�سان تتوقف �إىل حد بعيد على ال�سبيل املتاحة فع ًال يف جميـع الأوقـات للو�صول �إىل املحاكم القانونية املخت�صة
وامل�ستقلة والنزيهة التي ميكنها ،بل ينبغي لها� ،أن تقيم العدل على النحو املن�صف .ي�ضاف �إىل هذا املهن التي ميار�سها
كل فـرد منهم ،كل يف ميدان اخت�صا�صه� ،أن يكون �أداة م�ساعدة يف �إعمال احلق
املدعون العامون واملحامون الذين ميكن َّ
يف حماكمة عادلة لي�صبح حقيقة ،ونحن منلك الدعامة القانونية يف جمتمع دميوقراطي يحرتم �سيادة القانون.
الن�صو�ص القانونية:

ترد �أهم الن�صو�ص القانونية املتعلقة باملحاكمة العادلة يف املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
واملادة  7من امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ،واملـادة  8مـن االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ،واملادة  6من
االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان.
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باال�ضافة �إىل �صكوك دولية كثرية وردت باتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة ،الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،مدونة لقواعد �سلوك املوظفني املكلفني �إنفاذ القوانني ،جمموعة
املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شـكل مـن �أ�شـكال االحتجاز وال�سجن ،واملبادئ التوجيهية
ب�ش�أن �أع�ضاء النيابة العامة ،واملبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني ،والنظام الداخلي للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني
ليوغو�سالفيا ال�سابقة ورواندا ،والنظام الأ�سا�سـي للمحكمـة اجلنائية الدولية.
احلق يف امل�ساواة �أمام القـانون وامل�سـاواة فـي املعاملة:

مبـد�أ عدم التمييز يحكم تف�سري وتطبيق لي�س فقط قانون حقوق الإن�سان باملعنى ال�ضيق ،بل يحكم �أي�ض ًا القـانون الإن�ساين
الدويل .فوفق ًا للمادة  26من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على �سبيل املثال «النا�س جميع ًا �سواء
�أمام القانون ويتمتعون دون �أي متييز بحق مت�سا ٍو يف التمتع بحمايته» .وترد �أحكـام مماثلة يف املادة  3من امليثاق الأفريقي
حلقوق الإن�سان وال�شعوب واملادة  24من االتفاقيـة الأمريكيـة حلقوق الإن�سان.
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 .3واقع الفل�سطينيني يف القد�س :
�أ .هدم البيوت:

منذ عام  1967هدمت ال�سلطات الإ�سرائيلية �آالف املباين التي ميتلكها الفل�سطينيون يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
من بينها ما يق َُدّر بنحو  2000منزل يف القد�س ال�شرقية .ويف �سنة  2000وحدها هدمت ال�سلطات الإ�سرائيلية ما يزيد
على  800مبنى فل�سطيني يف القد�س ال�شرقية ،بحجة عدم ح�صولها على تراخي�ص .ومن بني هذه املنازل �سجل مكتب
تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة  68منز ًال هدمتها ال�سلطات الإ�سرائيلية يف �سنة  2010وع�شرة مبانٍ �أخرى
هدمها �أ�صحابها بعد ت�سلّمهم لأوامر هدم من بلدية القد�س .وقد جرت  70%تقريب ًا من عمليات الهدم التي وقعت يف �سنة
 2010يف �أحياء تقع يف مركز القد�س ال�شرقية ،يف املناطق التي تقع ما بني العي�سوية وجبل املكرب.
ُهجروا من عمليات الهدم ،وخ�صو�ص ًا ب�سبب هدم مبانٍ يعتمد عليها ال�سكان
ت�أثر املئات من الفل�سطينيني �سلباً ،ولكن مل ي َّ
يف ك�سب الرزق كحظائر املا�شية ،واملحالت التجارية ال�صغرية وما �إىل ذلك .لهذا النوع من �أنواع الهدم ت�أثري اجتماعي،
اقت�صادي� ،سلبي �صعب على العائالت الفل�سطينية .هنالك قلق خطري ب�ش�أن ع�شرات �آالف الفل�سطينيني الذين ي�ضطرون
�إىل العي�ش يف ج ّو من اخلوف وانعدام الأمن ،نظر ًا �إىل �أوامر الهدم املعُلقة التي يمُ ُكن تنفيذها يف �أي حلظة .ومما يثري
القلق على وجه اخل�صو�ص و�ضع مناطق القد�س ال�شرقية التي يتهددها خطر الهدم والتهجري اجلماعي.
مل تخ�ص�ص ال�سلطات الإ�سرائيلية حالي ًا �سوى  13%من �أرا�ضي القد�س ال�شرقية للفل�سطينيني للبناء ،وال ي�ستطيع
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الفل�سطينيون احل�صول على ت�صاريح �إال يف هذه الأرا�ضي� ،إال �أنّ معظمها مناطق مبنية �أ�صالً ،بالإ�ضافة �إىل �أنّ من
ال�صعب للغاية احل�صول على ت�صاريح ،فعملية التقدم للح�صول على ترخي�ص ،عملية معقدة وباهظة الثمن ،زد على ذلك
�أنّ عدد الرتاخي�ص التي تمُ نح للفل�سطينيني �سنوي ًا ال تلُبي االحتياجات القائمة من ال�سكن .وقد منعت ال�صعوبات املت�صلة
بت�سجيل الأرا�ضي ،واخل�شية من عدم اعرتاف ال�سلطات الإ�سرائيلية مبلكيتها ،العديد من املالكني عن التقدم بطلبات.
لذلك� ،أ�صبحت ظاهرة البناء «غري القانوين» ظاهرة وا�سعة االنت�شار يف م�ساحة الـ  13%املذكورة �أعاله ،ويف غريها من
املناطق ،التي يُحظَ ر فيها بناء الفل�سطينيني بالكامل .ويواجه الأ�شخا�ص الذين �أقاموا املباين ب�صورة «غري قانونية» خطر
الهدم والتهجري وغريهما من �أنواع العقاب التي تت�ضمن الغرامات ال�ضخمة ،وم�صادرة معدات البناء ،بل وال�سجن �أي�ضاً.
ونتيجة لعقود من الإهمال ،توجد �أحياء كاملة بال تخطيط ،وال حت�صل على خدمات كافية ،وتواجه خطر الهدم على نطاق
وا�سع.
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ب .الإبعاد الق�سري عن القد�س :

• الإبعاد الق�سري ميثل انتهاك ًا خطري ًا وخرق ًا فا�ضح ًا التفاقية جنيف الرابعة ،واملادة  147منها تعده جرمية حرب
«يحظر النقل اجلربي �أو الفردي للأ�شخا�ص املحميني �أو نفيهم من الأرا�ضي املحتلة �إىل �أرا�ضي دولة االحتالل �أو �إىل
�أرا�ضي �أي دولة �أخرى حمتلة �أو غري حمتلة �أي ًا كانت دواعيه».
• الفقرة الأوىل من املادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة دعت �إىل حظر «عمليات الإبعاد الفردية �أو اجلماعية،
بالإ�ضافة �إىل عمليات ت�سفري الأ�شخا�ص املحميني من الأرا�ضي املحتلة �إىل �أرا�ضي الدولة التي حتتلها �أو �إىل �أرا�ضي �أي
بلد �آخر� ،سواء �أكان حمت ًال �أم غري حمتل ،كل هذه تعترب حمظوره ب�صرف النظر عن دوافعها».
ن�صت املادة ال�سابعة (د) من قانون روما �أي�ض ًا على �أنّ «الإبعاد الق�سري لل�سكان ي�شكل كذلك جرمية �ضد الإن�سانية يف
ّ
حال تنفيذه على نطاق وا�سع �أو بطريقة منظمة كجزء من �سيا�سة حكومية».

• وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،كانت املادة التا�سعة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وا�ضحة يف ن�صها (ال يجوز اعتقال
�أي �إن�سان �أو حجزه �أو نفيه تع�سفاً)؛ مبعنى �أن الإبعاد هو ممار�سة حمظورة وغري قانونية وفق ًا للقانون الدويل ،وال يجوز
اللجوء ملمار�سته ،وتُع ّد ممار�سته �أي ًا كانت الظروف والدوافع جرائم �ضد الإن�سانية وجرائم حرب ت�ستوجب املالحقة واملحاكمة
الدولية.
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ج .االعتقاالت والإقامة اجلربية:
65

 .1االعتقال الإداري �ضدّ �سكان القد�س :

�صالحية �إ�صدار �أمر اعتقال �إداري بحق املواطنني الفل�سطينيني يف القد�س بيد وزير الأمن الإ�سرائيلي �أو قائد املنطقة
الع�سكري �إذا ما كان هناك ادعاء عن ن�شاطات جرت يف الأر�ض املحتلة .مبوجب القانون الإ�سرائيلي ،جرى العمل بني عام
 1948وعام  1979مبوجب �أنظمة الطوارئ الربيطانية ل�سنة  ،1945وحتديد ًا املادة  ،111والحق ًا يف �سنة � 1979سُ نّ
«قانون �صالحيات �ساعة الطوارئ (اعتقاالت)  ،»1979املادة  2من القانون تعطي ال�صالحية لوزير الأمن ب�إ�صدار �أوامر
اعتقال �إداري وفقط يف حاالت نادرة جد ًا للقائد الأعلى للجي�ش .ومبوجب املادة  4من القانون يجب �إح�ضار املعتقل خالل
� 48ساعة �أمام رئي�س حمكمة مركزية ،له �صالحية تثبيت الأمر �أو تق�صري املدة �أو �إلغاء الأمر ،وهناك احلق با�ستئناف
قا�ض فرد يف املحكمة العليا ،و�أق�صى مدة للأمر تكون � 6أ�شهر قابلة للتجديد ،ويجب مراجعة الأمر
هذا القرار �أمام ٍ
قا�ض� ،أما �إذا كان الأمر
مرتني خالل الـ � 6أ�شهر .وطبع ًا هناك �صالحية بقبول مواد �سرية خالل املراجعة للأمر من قبل ٍ
�صادر ًا عن القائد الع�سكري للأر�ض املحتلة ،ف�إن الأوامر الع�سكرية ت�سري بهذا ال�ش�أن ،وال يكون هناك �أي اعتبار لكون
املعتقل من �سكان القد�س.
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 .2الإقامة اجلربية :

الإقامة اجلربية هي �إجراء تُق َيّد مبقت�ضاه حرية �إن�سان ،من طريق �إلزامه بالإقامة يف مكان حمدد ال يغادره .والغالب �أن
يكون املكان خا�ص ًا بال�شخ�ص ذاته ،مثل م�سكنه املعتاد �أو �أي مكان �آخر ميلكه �أو ي�ست�أجره ،لكنه قد يكون مكان ًا تفر�ضه
ال�سلطة التي تقرر الو�ضع حتت الإقامة اجلربية مراعاة العتبارات امل�صلحة العامة �أو �سالمة ال�شخ�ص الذي حددت
�إقامته يف هذا املكان .وم�ضمون الإقامة اجلربية هو تقييد حرية ال�شخ�ص يف ال�سفر� ،أو التنقل� ،أو مغادرة املكان الذي
يلتزم الإقامة فيه ،فال يجوز له ال�سفر خارج البالد �أو داخلها ،وال يجوز له مغادرة حمل �إقامته اجلربية �إال ب�إذن خا�ص
لتلقي العالج� ،أو اخل�ضوع لعملية جراحية تكون �ضرورية لإنقاذ حياته مثالً ،وال يجوز له التوا�صل مع �أ�شخا�ص خارج مكان
�إقامته �إال بالقدر الذي ت�سمح به ال�سلطات املخت�صة .لكن لي�س هناك ما مينع من ال�سماح للمحددة �إقامته بالتوا�صل
مع �أهله وذوي قرباه ،وال�سماح له با�ستقبال بع�ض زواره ،ويكون من حقه �أن يطلب �إقامة �أحد �أفراد �أ�سرته معه يف
املكان املحدد لإقامته اجلربية ،ويف هذه احلالة يلتزم امل�ص َرّح له الإقامة بذات االلتزامات التي يلتزمها املحددة �إقامته.
وي�ستخدم االحتالل الإ�سرائيلي الإقامة اجلربية بحق الأطفال املقد�سيني حيث يالحقهم بها.
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د .الت�شريعات الإ�سرائيلية احلديثة ب�ش�أن االعتقال:
67

 .1قانون التغذية الق�سرية :

قانون التغذية الق�سرية هو قانون �إ�سرائيلي يجيز مل�صلحة ال�سجون تغذية الأ�سري الفل�سطيني امل�ضرب عن الطعام ،ويخوّل
للمحكمة �إعطاء ال�ضوء الأخ�ضر للطبيب ب�إطعام امل�ضرب عن الطعام ومعاجلته ق�سراً ،مبا يخالف �إرادته.
ويف خالف القوانني الدولية التي �سنعر�ضها ،يُهان الأ�سري ويُعتدى على كافة حقوقه ،بحيث يُربَط بكر�سي� ،أو يمُ �سك به
بالقوة �سجانون� ،أو ممر�ضون �إذا كان ذلك يف امل�ست�شفى ،ويُث َبّت ر�أ�سه ملنعه من التحرك ،ثم يُدخل �شخ�ص �آخر ب�إدخال
�أنبوب بال�ستيكي ًا «نربي�ش» من طريق الأنف حتى ي�صل �إىل املعدة ،ثم ي َُ�ضخ �سائل لزج �إىل املعدة ،ما ي�شكل خطورة حقيقية
على حياة الأ�سري.
ووافق الكني�ست الإ�سرائيلي على م�شروع قانون التغذية الق�سرية للأ�سرى الفل�سطينيني امل�ضربني عن الطعام �أواخر
متوز /يوليو  ،2015بعد �أن �صدّ قت عليه احلكومة الإ�سرائيلية يف .2015/6/14

العديد من املنظمات احلقوقية والطبية �أجمعت على خمالفة هذا الأ�سلوب ملبادئ حقوق الإن�سان ،لأنّ القانون الدويل
يكفل للأ�سري حق اخل�صو�صية وحرية التحكم يف ج�سده والإ�ضراب عن الطعام ،يف حال تع ُرّ�ض حقوقه لالنتهاك.
• �إعالن طوكيو يف عام  ،1975مل يُجز فر�ض التغذية الق�سرية للأ�سرى امل�ضربني.
• �إعالن مالطا اخلا�ص بالإ�ضراب عن الطعام وال�صادر عن اجلمعية الطبية العاملية يف نوفمرب 1991واملو َقّع من 43
جمعية طبية عاملية� ،أكد �ضرورة �أن يكون التدخل الطبي مل�صلحة املُ�ضرب ومبوافقته ال�صريحة �أو ال�ضمنية ،ودون تدخل
طرف ثالث ،كذلك ن�ص الإعالن يف مبادئه على:
 .أ التغذية الق�سرية ال ميكن قبولها �أخالقياً.
 .بالإكراه على الأكل بالتهديد �أو بالإجبار بالقوة هو نوع من انعدام الإن�سانية واالنحطاط الطبي ،حتى لو ق�صد به �إنقاذ
حياة امل�ضرب �أو حتقيق فائدة له.
 .ج ويت�ضمن ذلك �أي�ض ًا التغذية الق�سرية لبع�ض املعتقلني لرتهيب الباقني ودفعهم �إىل وقف �إ�ضرابهم.
«�إنه ملن الأخالقي ال�سماح للمعتقل بالإ�ضراب حتى املوت طاملا كانت هذه �إرادته ،بد ًال من �إخ�ضاعه رغم �إرادته
لتدخالت عالجية ال يقبل بها».

• «احتاد الأطباء العاملي» عدّه «�أ�سلوبا غري �أخالقي» ،و�شكل من �أ�شكال التعذيب والإهانة ،و�أنه ما من �أحد ميكن
�أن يربر تغذية �شخ�ص عاقل بالغ ق�سراً.
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كذلك �أعربت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر عن معار�ضتها ل�سيا�سة الإطعام الق�سري ،و�شددت على �ضرورة احرتام
خيارات املحتجزين واحلفاظ على كرامتهم الإن�سانية ،وحذرت الأطباء الإ�سرائيليني من �أنهم قد يتعر�ضون ملالحقة
جنائية �أمام الآليات الدولية يف حال ا�شرتاكهم يف التغذية الق�سرية.
68

هـ .نقل امللكية بطريقة خادعة والإ�ستيالء على املنازل بحجج �أمنية �أو امل�صلحة العامة :
ت�أتي �سيا�سة هدم املنازل حتت ذرائع وحجج خمتلفة ميكن تبنيدها على النحو الآتي:
ُخ�ص�ص ال�ستعمال
أرا�ض مينع البناء عليها وت َّ
أرا�ض ت�ص َنّف ب�أنها خ�ضراء ،وهي � ٍ
 .أمنع بناء البيوت الفل�سطينية على � ٍ
«الدولة» فقط لإن�شاء حمميات طبيعية مث ًال �أو حدائق .مع �أنّ الذي يح�صل هو بناء م�ستوطنات عليها بعد حتويل
حالتها �إىل �سكنية يف مرحلة الحقة من امل�صادرة.
 .بحجة الأمن ،حيث ت�صادر الأرا�ضي �أو العقارات حتت هذه الذريعة ،ويف �أحيان كثرية يعاد ا�ستيطانها.
مرخ�ص وغري قانوين� ،أو ال يتطابق مع تنظيم املدينة وتخطيطها ،ك�أنّ البناء
 .جاتهام �صاحب البناء ب�أن منزله غري َّ
على �شوارع عامة.
 .دالبناء على �أرا�ض حكومية و�شوارع عامة �أو �أرا�ض �أثرية وتاريخية وغريها من الذرائع التي لي�س لها �أي �سند
قانوين.
 .هت�أتي �سيا�سة هدم البيوت �أي�ض ًا ر َّد فعل انتقاميا .واملثال الأبرز على ذلك ما حدث يف  1967/1/30يف �ضوء العملية
التفجريية التي نُفذت يف �سوق حمني يهودا الواقع يف القد�س الغربية ،حيث قررت اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون الأمنية
وال�سيا�سية الإ�سرائيلية اتخاذ عدة خطوات انتقامية كر ّد فعل على العملية ،وكان من هذه اخلطوات قرار هدم بيوت
يف ال�ضفة الغربية عموماً ،ويف القد�س ال�شرقية خ�صو�صاً.
 .و البناء غري املرخ�ص مبوجب قانون التنظيم والبناء.
معظم البيوت التي هدمت فعالً� ،أو تلك املعر�ضة للهدم ،تندرج �ضمن ذريعة البناء دون ترخي�ص ،حيث تربر وزارة
الداخلية والبلدية الإ�سرائيلية عمليات الهدم يف القد�س ال�شرقية ب�أنّ البناء غري قانوين ،ويف الوقت الذي تطالب فيه
البلدية ووزارة الداخلية املواطنني املقد�سيني بتقدمي طلبات للح�صول على رخ�ص بناء يف القد�س� ،إال �أنها ال تعطي
مثل هذه الرخ�ص �إال نادراً ،وحني تعطي مثل هذا الرتخي�ص ،ف�إنه يكون ترخي�ص ًا لبناء طبقة واحدة �أو طبقتني
فقط.

48

الف�صل الثاين :القد�س والقانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان

 .4دور الدول االطراف يف القانون الدويل الإن�ساين:
الدول الأطراف القانون الدويل الإن�ساين:
يتعني اتخاذ تدابري عدة لكفالة احرتام القانون الدويل الإن�ساين .وميكن �أن نق�سم هذه الآليات بح�سب وظيفتها ،ووقت
اتخاذها �إىل ثالث و�سائل :الأوىل ميكن �أن ن�سميها �آليات الوقاية ،وتكون قبل وقوع النزاع امل�سلح .والثانية �آليات الإ�شراف
والرقابة ،وتكون �أثناء النزاع امل�سلح� .أما الثالثة ،فيمكن �أن نطلق عليها �آليات القمع وترتيب امل�س�ؤولية على خرق �أحكام
القانون الدويل الإن�ساين ،وتكون يف �أثناء وقوع النزاع امل�سلح وبعده.
�أوالً :الآليات الدولية يف قمع انتهاكات القانون الدويل الإن�ساين
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• و�سائل تطبيق القانون الإن�ساين :يجب على الدول التزام احرتام القانون الإن�ساين والعمل على احرتامه من طرف
الآخرين .وهو التزام عام ت�ضمنته املادة الأوىل امل�شرتكة التفاقيات جنيف الأربع ،وكذلك املادة الأوىل من الربوتوكول
ن�صو�ص القانون الإن�ساين جميعها ،واالحرتام يكون
َ
الأول ،وي�شمل ذلك التزام جميع الأطراف املتعاقدة طوال ارتباطها
ذاتياً .ون�صت اتفاقيات «جنيف» يف مادة م�شرتكة على ن�شر �أحكامها على نطاق وا�سع يف ال�سلم كما يف احلرب وعلى كافة
70
الأطراف الإ�سهام يف ن�شر ثقافة القانون الإن�ساين يف نطاق ن�شر ثقافة حقوق االن�سان .
• نظام الدول احلامية :الدولة احلامية هي عمومـ ًا تلك التي تتوىل رعاية م�صالح ما وم�صـالح رعـايا هذه الدولة
لدى الدولة الأخرى مبوافقة هاتني الدولتني .تق�ضي االتفاقيات الأربع ب�أن تُط َبّق �أحكامها مب�ساعدة الدول احلامية
املكلفة رعاية م�صالح �أطراف النزاع وحتت مراقبة تلك الدول احلامية.
• دور اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر :للجنة دور خا�ص خالل القيام مبهمات امل�ساعدة واحلماية القانونية ،لأنها
على ات�صال بال�ضحايا وب�أطراف النزاع ،وعرب مندوبيها تلفت نظر ال�سلطات املخت�صة �إىل �أي انتهاك يقع وتقوم بالدور
الوقائي الالزم حتى ال تتكرر االنتهاكات .ومبا �أن النظامني الأ�سا�سيني لها وللحركة العاملية لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر ي�سمحان لها بتلقي �أي �شكوى عن انتهاكات ما للقانون الإن�ساين ،ف�إنها تقوم بامل�ساعي الالزمة لدى ال�سلطات
املعنية ،وهي م�ساعٍ �سرية مبدئياً ،لكن قد تخرج �إىل حيّز العلن وفق ال�شروط املحددة.
• التحقيق :ن�صت االتفاقيات على �إجراء حتقيق بطلب من �أحد �أطراف النزاع ب�سبب �أي انتهاك .ويُجري
التحقيق خرباء خمت�صون .ويجب �إعداد �أولئك الأ�شخا�ص وقت ال�سلم ،مب�ساعدة اجلمعيات الوطنية ،حتى يكونوا على
�أهبة لتقدمي امل�شورة لل�سلطات و�إعالمها بجوانب تطبيق قانون النزاعات امل�سلحة .و�إذا ّمت لدولة ما تكوين مثل �أولئك
الأ�شخا�ص ،ف�إن عليها �إر�سال قائمة الأ�سماء �إىل اللجنة الدولية حتى تكون حتت ت�صرف الأطراف املتعاقدة الأخرى عند
احلاجة .يقدم امل�ست�شارون القانونيون لدى القوات امل�سلحة امل�شورة للقادة الع�سكريني ح�سب الدرجة املالئمة ب�ش�أن تطبيق
�أحكام االتفاقيات والربوتوكول والتعليم املنا�سب الذي يل َقّن للقوات امل�سلحة.
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• اللجنة الدولية لتق�صي احلقائق :حر�ص ًا على تاليف نقائ�ص الو�سائل املذكورة يف االتفاقيات الأربع ،خا�صة بعد
جتارب واقع العالقات بني �أطراف النزاع ،حاول امل�ؤمتر الديبلوما�سي بعث جهاز حتقيق مبوجب ن�ص قانوين .ويف املادة
 90من الربوتوكول الأول املتعلقة باللجنة املذكورة تكون مهمة هذه الأخرية:
• التحقيق يف �أي عمل يو�صف ب�أنّه خرق �أو انتهاك ج�سيم مبقت�ضى االتفاقيات والربوتوكول.
• ت�سهيل العودة �إىل التزام �أحكام االتفاقيات والربوتوكول بف�ضل امل�ساعي احلميدة التي تبذلها جلنة تق�صي
احلقائق.
وهذه اللجنة مفتوحة للدول فح�سب ،ولي�ست هيئة ق�ضائية ،بل جهاز دائم حمايد وغري �سيا�سي ،وهي تتكون من خم�سة
ع�شر ع�ضو ًا على �أ�سا�س التمثيل اجلغرايف العادل ،وينتخب الأع�ضاء ملدة خم�س �سنوات.

 .5امل�س�ؤولية املرتتبة عن خرق القانون الدويل:
�أوالً :الأعمال االنتقامية احللول امل�ستبعدة:

هي �إجراءات �إكراه خمالفة للقواعد العادية للقانون الدويل تتخذها دولة ما �إثر �أعمال غري م�شروعة ارتكبتها �ضدّها دولة
�أخرى ،وتهدف �إىل �إجبار هذه الأخرية ،بوا�سطة ال�ضرر ،على احرتام القانون� .أقر هذا املبد�أ معهد القانون الدويل ل�سنة
 ،1934وهو يعك�س املمار�سة الدولية يف هذا امل�ضمار ،و�أتى بعد ق�ضية «نوليال» ال�شهرية بني �أملانيا والربتغال ،و�أدت �إىل
قرار حتكيم �صدر يف �سنة  ،1928وحدد �شروط اللجوء �إىل الأعمال االنتقامية ،وهي:
• عمل �سابق غري م�شروع.
• ا�ستحالة ح�صول الدولة املدارة على ما تريد بو�سائل �أخرى.
• �إنذار بقي دون نتيجة.
• الن�سبية مع العمل غري امل�شروع الذي ت�أتي رد ًا عليه.
• حظر الأعمال االنتقامية مبقت�ضى �أحكام القانون الإن�ساين :الأعمال االنتقامية �ضد الأ�شخا�ص املدنيني والأموال
ذات الطابع املدين وكل الفئات التي يحميها القانون الإن�ساين غري جائزة مبوجب اتفاقيات.
ثانياً :و�سائل �إيقاف مرتكب االنتهاكات وحماكمته:

• دور القادة :منع مر�ؤو�سيهم من الإتيان مبا يخالف القانون الإن�ساين ومعاقبتهم �أو رفع الأمر �إىل ال�سلطات عند
االقت�ضاء.
• التعاون الق�ضائي وت�سليم املجرمني :وهو التزام تتحمله الأطراف املتعاقدة ،ال �أطراف النزاع فقط ،مع مراعاة
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�أحكام القانون الدويل الأخرى ،خا�صة يف ما يتعلق مب�س�ألة ت�سليم املجرمني.
• التعاون مع الأمم املتحدة« :تلتزم الدول املتعاقدة التعاون مع الأمم املتحدة ل�ضمان احرتام القانون الإن�ساين ومنع
االنتهاكات».
• مبد�أ التعوي�ض عن الأ�ضرار الناجمة عن خمالفة قوانني احلرب و�أعرافها ورد يف قانون «الهاي».
ثالثاً :يف ظل املحكمة الدولية اجلنائية:

�أما يف القانون الدويل اجلنائي ،فقد ت�شكلت بعد احلرب العاملية الثانية حمكمتا نورمربغ وطوكيو ملحاكمة جمرمي احلرب.
ويف الت�سعينيات من القرن املا�ضي� ،شُ ِكّلت �أي�ض ًا حمكمتا يوغو�سالفيا ال�سابقة ل�سنة  ،1993وراوندا ل�سنة  1994بنا ًء على
قرارات جمل�س الأمن ،ملحاكمة مرتكبي جرائم احلرب ،واجلرائم �ض ّد الإن�سانية خالل النزاعات امل�سلحة التي �شهدها
البلدان .هاتان املحكمتان مهدتا لظهور املحكمة الدولية اجلنائية ل�سنة  .1998وقد افرت�ض امل�شرّع الدويل يف املحكمة
الدولية اجلنائية امل�س�ؤولية اجلنائية للر�ؤ�ساء والقادة يف عدة حاالت ورد الن�ص عليها يف املادة ( )28من النظام الأ�سا�سي
للمحكمة الدولية اجلنائية ،حيث ورد يف الن�ص« :بالإ�ضافة �إىل ما هو من�صو�ص عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي من �أ�سباب
71
�أخرى للم�س�ؤولية عن اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة» .
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الف�صــل الثــالث

قوانني االحتالل الإ�سرائيلي حول القد�س املحتلة
�شكلت ق�ضية القد�س جوهر ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي ،و�أعطت �سلطات االحتالل لنف�سها ،باعتبارها �سلطة
حمتلة� ،صالحيات ت�شريعية ،وتنفيذية ،وق�ضائية وا�سعة؛ منتهكة لالتفاقيات الدولية التي تبني �أن طبيعة االحتالل تكون
م�ؤقتة وتزول بزواله .وا�ستطاع االحتالل الإ�سرائيلي �إتباع �سيا�سة الأمر الواقع ،وتغيري معامل القد�س ،وعلى الرغم من
املواقف الدولية الوا�ضحة اجتاه مدينة القد�س ،ف�إن ال�سيا�سة الإ�سرائيلية التهويدية واال�ستيطانية قد زادت حدة وات�سعت
�إجراءاتها التع�سفية .ونحاول فيما يلي تو�ضيح �أبرز الإجراءات الإ�سرائيلية التي قامت بها لتغيري املعامل اجلغرافية
والدميوغرافية للقد�س ،من خالل جمموعة من القوانني التي �سمحت لهذه ال�سلطات مب�صادرة الأر�ض والإن�سان.

الإجراءات الإ�سرائيلية ل�ض ّم القد�س:

�شكلت ق�ضية القد�س منذ عام  1948جوهر ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي ،حيث احتلت ال�شطر الغربي منها يف
عام  ،1948و�أمتّت احتاللها بعد حرب  ،1967و�أعطت لنف�سها ،باعتبارها �سلطة حمتلة� ،صالحيات ت�شريعية وتنفيذية
وق�ضائية وا�سعة ،منتهكة بذلك طبيعة احلكم الع�سكري االحتاليل التي و�ضحتها �أنظمة الهاي عام  ،1907واتفاقية
جنيف الرابعة لعام  ،1949اللتان بينتا �أنّ طبيعة االحتالل تكون م�ؤقتة وتزول بزواله .كذلك ال يجوز للقوة املحتلة اعتماد
�أية م�صالح وطنية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية لها ،ما دامت هذه االعتبارات ال تتطلبها امل�صالح الأمنية .وبهذه ال�سيا�سات
واملمار�سات التع�سفية ،ا�ستطاعت قوات االحتالل الإ�سرائيلي اتباع �سيا�سة الأمر الواقع ،وتغيري معامل القد�س ،ما ُي َع ّد
خمالفة �صريحة لقرارات الأمم املتحدة ،والعديد من الهيئات وامل�ؤمترات الدولية التي �أكدت انطباق اتفاقية جنيف على
الأرا�ضي املحتلة .ومن بني هذه الهيئات جلنة ال�صليب الأحمر الدولية ،واللجنة الدولية لفقهاء القانون الدويل ،واجلمعية
العامة للأمم املتحدة ،وجمل�س الأمن ،وجلنة حقوق الإن�سان ،واللجنة اخلا�صة املعنية بالتحقيق يف املمار�سات الإ�سرائيلية
مت�س حقوق الإن�سان� ،سكان الأرا�ضي املحتلة ،ومن �ضمنها القد�س .وعلى الرغم من املواقف الدولية الوا�ضحة تجُ اه
التي ّ
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مدينة القد�س ،ف�إنّ ال�سيا�سة الإ�سرائيلية التهويدية واال�ستيطانية قد ازدادت حدة وات�سعت �إجراءاتها التع�سفية .
قام االحتالل الإ�سرائيلي مبجموعة �إجراءات ل�ضم القد�س خالل الفرتة املمتدة ما بني � ،1967-1948أهمها:
 .أتق�سيم القد�س ك�أمر واقع :من خالل احتالل الق�سم الغربي من القد�س يف �سنة( 1948نحو  84.1%من م�ساحة
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القد�س) ،التي ميتلك العرب نحو  88.7%من معظم من جممل م�ساحة الق�سم الغربي من القد�س .
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 .بتغيري معامل القد�س الدميوجرافية :قام االحتالل بطرد �أكرث من � 60ألف فل�سطيني ،وا�ستقدم خالل ثالث �سنوات
بعد االحتالل �أكرث من � 54ألف يهودي لال�ستيطان يف القد�س ،حتى و�صل عدد اليهود يف �سنة � 1967أكرث من 167
74
�ألف ًا .
 .جالقتل والتدمري :هي �أوىل و�سائل تهويد القد�س التي اعتمدتها ال�سلطات الإ�سرائيلية.
 .د�إعالن القد�س عا�صمة للكيان الإ�سرائيلي� :أعلنت احلكومة الإ�سرائيلية يف/12/111949 نقل عا�صمتها �إىل غربي
القد�س ،و�إعالن ديفيد بن جوريون ،بعدها يف يومني خالل جل�سة للكني�ست يف القد�س ،رف�ض قبول تدويل القد�س،
والقيام بنقل بع�ض وزاراتها ودوائرها الر�سمية �إىل املدينة.
 .هتهويد الأر�ض :من خالل التغيري م�صادرة الأرا�ضي واملمتلكات.
 .وحماولة الق�ضاء على الرتاثني الإ�سالمي وامل�سيحي :من خالل الإجراءات التي قامت بها �سلطات االحتالل �ض ّد
الأماكن املقد�سة الإ�سالمية وامل�سيحية.
 .زتو�سيع نطاق القد�س� :أطلقت «�إ�سرائيل» منذ احتاللها للمدينة املقد�سة ع�شرات امل�شاريع اال�ستيطانية جلعلها مدينة
يهودية؛ �أبرزها م�شروع «القد�س الكربى � »2020-1967ضمن خطة ا�سرتاتيجية �شاملة ت�ستهدف هوية املدينة
وتاريخها ،وتهدف �إىل جعل م�ساحة القد�س نحو  840كلم� ،²أو ما يعادل  15%من م�ساحة ال�ضفة الغربية.
 .حقانون �أمالك الغائبني ( :)1950لل�سيطرة على �أرا�ضي املقد�سيني املتواجدين خارج مدينة القد�س.
.ط�سحب الهوية الإ�سرائيلية من املقد�سيني :الذين يقيمون لأكرث من عام خارج مدينة القد�س ،وكذلك هي احلال
بالن�سبة للعرب املقد�سيني الذين حازوا جن�سيات �أخرى يف دول العامل.
 .يقانون العودة ( :)1950مينح قانون العودة الإ�سرائيلي اليهود حقّ املواطنة ب�صرف النظر عن املكان الذي ولدوا فيه،
وهذا احلق ال يُعطى للفل�سطينيني املحليني.
�« .1إ�سرائيل» وغربي القد�س:
	�أو�صى القرار رقم  — 181الذي ين�ص على تق�سيم فل�سطني — ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
 ،1947/11/29على �أن يكون ملدينة القد�س كيان منف�صل م�ستقل ،يخ�ضع لنظام دويل خا�ص حتت �إدارة الأمم املتحدة،
يعي جمل�س و�صاية ليقوم ب�أعمال ال�سلطة الإدارية .وقد ت�ضمّن �صدور هذا الكيان امل�ستقل بلدية القد�س� ،إ�ضافة
على �أن َنّ
�إىل القرى املجاورة من �أبو دي�س �شرقاً ،وبيت حلم جنوباً ،وعني كارم غرباً .وي�شمل �أي�ض ًا املناطق املبنية يف قرية قلنديا،
على �أن تكون ال�سلطة الت�شريعية يف يد جمل�س ت�شريعي منتخب باالقرتاع العام وال�سري ،على �أ�سا�س متثيل ن�سبي ل�سكان
املدينة ،دون متييز بني اجلن�سيات� ،إال �أنّ العرب رف�ضوا قرار التق�سيم ،وقبلته «�إ�سرائيل» مبا يف ذلك تدويل القد�س.
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ونتيجة حلرب  1948بني اجليو�ش العربية وجي�ش الإحتالل الإ�سرائيلي ،متكنت «�إ�سرائيل» من احتالل ال�شطر الغربي
من القد�س .كما �أن «�إ�سرائيل» — على الرغم من موافقتها على قرار التق�سيم رقم  ،181وتوقيعها بروتوكول لوزان
يف  ،1949/5/12وح�صولها على ع�ضويتها يف الأمم املتحدة نتيجة لذلك — نقلت عا�صمتها مع بع�ض الوزارات �إىل
القد�س ،بالرغم من املعار�ضة الدولية والعربية .ونتيجة لذلك� ،شددت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف قرارها رقم
 303يف  1949/12/9على و�ضع القد�س حتت نظام دويل دائم .كذلك اتخذ جمل�س الو�صاية التابع للأمم املتحدة
العديد من القرارات اخلا�صة مبدينة القد�س ،منها قرار رقم  114يف  ،1949/12/20يطالب «�إ�سرائيل» ب�إلغاء نقل
الدوائر وامل�ؤ�س�سات والوزارات �إىل القد�س .كذلك �أ�صدر املجل�س قراره رقم  118يف  1950/2/11يطالب فيه «�إ�سرائيل»
والأردن ب�إبداء ر�أيهما يف تعديل م�شروع نظام القد�س الذي مينع العرب واليهود من اتخاذ القد�س عا�صمة لهم� ،إال �أنّ
املجل�س ا�ضطر �إىل اتخاذ قراره رقم  234يف  ،1950/6/14الذي �أعلن فيه عدم ا�ستعداد الدولتني للتعاون من �أجل تنفيذ
التعديل ،لهذا قرر رفع امل�شكلة �إىل اجلمعية العامة ،ورف�ض الإ�سرائيليون هذا القرار لتم�سكهم بالقد�س عا�صمة لهم،
وهددوا بعدم التعاون مع �أي مندوب للأمم املتحدة .ومنذ ذلك التاريخ توقفت اجلمعية العامة عن مناق�شة م�س�ألة تدويل
القد�س ،وا�ستمر الأمر الواقع حتى متكنت «�إ�سرائيل» بعد حرب  1967من احتالل ال�ضفة الغربية و�ضمّ الق�سم ال�شرقي
من القد�س �إليها عام .
ويف �سنة  1950قررت احلكومة الإ�سرائيلية اعتبار الق�سم املحتل من القد�س عا�صمة «�إ�سرائيل».
�« .2إ�سرائيل» و�شرقي القد�س:
منذ االحتالل اال�سرائيلي للق�سم الغربي من مدينة القد�س يف �سنة � ،1948سعت حكومات االحتالل الإ�سرائيلي املتعاقبة
— على اختالف �ألوانها وم�شاربها — �إىل اعتبار القد�س عا�صمة لها .وتوجت ذلك باحتاللها لل�شطر ال�شرقي من
املدينة يف �سنة  ،1967و�أعلنت توحيد املدينة ،على �أ�سا�س �أنها عا�صمة لدولة االحتالل .ومنذ ذلك الوقت بد�أت احلكومات
الإ�سرائيلية ب�إعالن �ضمّ الأرا�ضي املحتلة �إىل «�إ�سرائيل» ،من خالل �إن�شاء امل�ستوطنات ،وطرد العرب من �أجزاء من
املدينة القدمية ،وتو�سيع حدودها يف �سنة .1970
وقد كان لإن�شاء امل�ستوطنات الدور الأهم يف عملية تهويد املدينة املقد�سة ،وال�سيطرة عليها؛ حيث �أعلن قادة الكيان
ال�صهيوين مرار ًا وتكرار ًا �أنّ امل�ستوطنات �ستبقى جزءا من «دولة �إ�سرائيل».

لذلك �إن بقاء القد�س حتت ال�سيادة الإ�سرائيلية كان ميثل عقيدة را�سخة يف �أبجدياتهم الفكرية والعقائدية ،و�سعوا �إىل
عدم �إدراجها �ضمن مفاو�ضات الت�سوية ال�سلمية للق�ضية الفل�سطينية .فكانت اخلطوات اال�سرتاتيجية حلكومة الليكود
— على �سبيل املثال — التي تنفذها جزء ًا من �سيا�سة حزب العمل ،وميثل ذلك كله امتداد ًا للخطة الإ�سرائيلية لتهويد
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القد�س ،و�إفراغها من �سكانها الأ�صليني .ونتيجة لذلك ،من اخلط�أ �أن يعتقد البع�ض �أنّ �سيا�سة «�إ�سرائيل» �ستتغري �إذا ما
جنح حزب العمل� ،أو غريه من �أحزاب الي�سار ،يف الو�صول �إىل ال�سلطة.
ومن املفيد هنا �أن نذكّر ب�أنّ اتفاقيات كامب ديفيد قد ا�ستثنت القد�س املحتلة من احلل ،و�إمنا ذُ كرت من خالل ر�سائل
الطم�أنات بني الرئي�س امل�صري �أنور ال�سادات والرئي�س الأمريكي جيمي كارتر.
وقد �أكد رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي مناحيم بيغن ،يف خطاب له �أمام الكني�ست الإ�سرائيلي بعد توقيع اتفاقيات كامب
املوحدة لإ�سرائيل» .بينما �أ�شار مو�شيه ديان ،يف خطابه
ديفيد عام � ،1978أنّ القد�س �ستبقى «العا�صمة اخلالدة َّ
�أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف � ،1978/10/9إىل �أنّ «�أحد املوا�ضيع التي �سيبحثها الأطراف �سيكون وال �شك
الق�ضية املتعلقة بالقد�س ،وبالن�سبة �إلينا ف�إن القد�س هي العا�صمة الوحيدة اخلالدة� ،سواء اعرتف الآخرون بذلك �أو
مل يعرتفوا ...لقد �صمّمنا على �أال ن�ساوم مرة �أخرى على ق�ضية وحدة القد�س».

كذلك �شدد �شمعون برييز ،خالل حديثه عن القد�س وال�ضفة الغربية ،على �أنه «لي�س ثمة جدل يف �إ�سرائيل ب�ش�أن حقوقنا
التاريخية يف �أر�ض امليعاد� ،إنّ املا�ضي ثابت وم�ستقر ،كما �أن التوراة هي الوثيقة احلا�سمة يف حتديد م�صري �أر�ضنا».
وقال برييز ل�صحيفة الأهرام امل�صرية يف  ،1993/10/23بعد توقيع اتفاقيات �أو�سلو�« :إن القد�س متثل م�شكلة كربى يف
املفاو�ضات الفل�سطينية – الإ�سرائيلية؛ حيث �أ ُِّجل بحثها �إىل املرحلة الثانية والنهائية من املفاو�ضات».
فال فرق جوهري ًا بني الآراء ال�سيا�سية للأحزاب الإ�سرائيلية ب�ش�أن مو�ضوع القد�س وال�ضفة الغربية ،ويعلق الباحث اليهودي
78
الأمريكي نعوم ت�شوم�سكي قائ ًال :
«على عك�س الأوهام التي جتد دائم ًا من يغذيها هنا يف الواليات املتحدة ،ف�إن احلزبني ال�سيا�سيني الرئي�سني يف �إ�سرائيل
العمل والليكود ال يختلفان من حيث املبد�أ يف ما يتعلق بالأرا�ضي املحتلة ،فكالهما يعتقدان ب�أنه يتعني على �إ�سرائيل �أن
ت�سيطر على هذه الأرا�ضي بفعالية… كذلك ف�إن كليهما يرف�ضان ب�إ�صرار �أي تعبري عن احلقوق الوطنية للفل�سطينيني
يف ال�ضفة الغربية»

 .3قرار �ضمّ القد�س:
منذ �أن احتلت القوات الإ�سرائيلية الق�سم ال�شرقي ملدينة القد�س عام � ،1967أ�صدرت عدد ًا من الت�شريعات والإجراءات
الإدارية ل�ضم املدينة .ففي � ،1967/6/27أي قبل �أقل من �شهر على احتاللها� ،أ�صدر الكني�ست الإ�سرائيلي قرار ًا على
�شكل �إ�ضافة �إىل قانون �إ�سرائيلي �أطلق عليه ا�سم «مر�سوم القانون والإدارة لعام  ،»1948وقد خُ ِوّلت مبوجبه احلكومة
الإ�سرائيلية تطبيق ذلك القانون على �أية م�ساحة من الأر�ض ترى �ضمها �إىل «�إ�سرائيل».
يف � 1967/6/28أ�صدر �سكرتري احلكومة الإ�سرائيلية �أمر ًا �أطلق عليه ا�سم «�أمر القانون والنظام رقم  1- -لعام ،»1967
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�أعلن فيه �أن م�ساحة «�أر�ض �إ�سرائيل» امل�شمولة يف اجلدول امللحق بالأمر خا�ضعة ملر�سوم قانون و�إدارة «الدولة الإ�سرائيلية»،
وقد �ضمّ هذا اجلدول تنظيم منطقة مدينة القد�س التي كانت تقع حتت احلكم الأردين ،وهي تقع ما بني املطار وقرية
قلنديا �شماالً ،وحدود الهدنة غرباً ،وقرى �صور باهر وبيت �صفافا جنوباً ،وقرى الطور والعي�سوية وعناتا والرام �شرقاً،
ويقطنها نحو مئة �ألف فل�سطيني .ويف اليوم نف�سه� ،أ�صدر وزير الداخلية الإ�سرائيلي �أمر ًا بتو�سيع منطقة القد�س لت�شمل
منطقة القد�س التي حددت بجدول �سكرتري احلكومة الإ�سرائيلية.
�أ�صدرت �سلطات االحتالل �أمر ًا بحل جمل�س �أمانة القد�س يف  ،1967/6/29و�صادرت �سجالت �أمالكه املنقولة وغري
املنقولة ،وطردت �أمني القد�س من عمله ،و�أحلقت موظفي �أمانة القد�س وعمالها ببلدية القد�س الإ�سرائيلية ،و�ألغت
القوانني الأردنية ،وا�ستبدلت بها القوانني الإ�سرائيلية ،و�أغلقت البنوك العربية و�صادرت �أموالها ،و�أ�صدرت بطاقات
�شخ�صية ملواطني القد�س من وزارة الداخلية الإ�سرائيلية ،كذلك �ألغت اجلهاز الق�ضائي القائم يف �شرقي القد�س املك َوّن
من حماكم ال�صلح واملحكمة االبتدائية وحمكمة اال�ستئناف ،ونُقل مقر حمكمة اال�ستئناف من القد�س �إىل مدينة رام
اهلل.

و�أ�صدرت �سلطات االحتالل قانون التنظيمات القانونية والإدارية ل�سنة  .1968وطبق ًا للمادة  16منه ،اعتُرب
املحامون العرب املقيمون يف مدينة القد�س �أع�ضا ًء يف نقابة املحامني الإ�سرائيليني ،ويخ�ضعون بالتايل لكل االلتزامات
التي يرتبها عليهم قانون نقابة املحامني الإ�سرائيليني لعام � .1961أما يف ما يتعلق باملحاكم ال�شرعية ،فقد جل�أت ال�سلطات
الإ�سرائيلية �إىل �إ�صدار قانون �أعطت فيه املحكمة ال�شرعية يف يافا �صالحية الف�صل يف الق�ضايا التي تخت�ص بنظرها
املحكمة ال�شرعية االبتدائية يف مدينة القد�س ،وذلك بق�صد �إلغاء �صالحية املحكمة ال�شرعية يف القد�س وجتريدها من
�صالحياتها .كذلك �أعلن وزير الأديان الإ�سرائيلي �أنّ القا�ضي ال�شرعي واملحكمة ال�شرعية يف القد�س ال وجود لهما من
الناحية القانونية يف «�إ�سرائيل» ،و�أنه ال �صالحيات لهما لبحث الأحوال ال�شخ�صية ملواطني �شرق القد�س بعدما و ُِّحدَ ت
80
املدينة.
ويف � 1967/7/31أ�صدرت حمكمة يافا ال�شرعية قرار ًا يق�ضي ب�أنه ال �صالحيات ل�شخ�ص �أو ملحكمة يف اجلانب ال�شرقي
من القد�س مببا�شرة الف�صل يف الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني ،و�أن �صالحيات الف�صل يف ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية
هي ملحكمة يافا ال�شرعية ،باعتبار �أنّ قا�ضيها قد �أدىل �أمام الرئي�س الإ�سرائيلي بت�صريح الإخال�ص لـ»الدولة» قبل
مبا�شرة مهماته� ،أنه ال ق�ضاء لغريه يف القد�س لعدم �صدور تعيني ر�سمي له من ال�سلطات الإ�سرائيلية ،بعد �أن �أ�صبح
اجلانب ال�شرقي من القد�س جزء ًا من «�إ�سرائيل»
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�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أجرت �سلطات االحتالل تغيريات جوهرية يف املناهج التعليمية يف مدينة القد�س و�ضواحيها ،ف�ألغت
تدري�س املناهج التعليمية التي كانت موجودة قبل االحتالل �إلغا ًء تام ًا من املدار�س احلكومية ،وفر�ضت على هذه املدار�س
تدري�س املنهج الثقايف والتعليمي الإ�سرائيلي املطبق على فل�سطينيي .1948
82

 .4قرار القد�س عا�صمة االحتالل :
قانون القد�س �أو «قانون �أ�سا�س� :أور�شليم القد�س عا�صمة �إ�سرائيل» هو قانون �سنّه الكني�ست الإ�سرائيلي يف .1980/7/30
جعل هذا القانون �إعالنات احلكومة الإ�سرائيلية عن مكانة القد�س كعا�صمة «�إ�سرائيل» ،و�ضمّ �شرقي القد�س �إىل «�إ�سرائيل»
قانون ًا �أ�سا�سياً� ،أي مبد�أً د�ستورياً .وطرحت م�شروع هذا القانون ع�ضو الكني�ست غيئوال كوهن ،من حزب هتحياه اليميني،
يف عام  ،1980حيث اقرتحت فيه �إعالن القد�س باحلدود التي ر�سمتها احلكومة الإ�سرائيلية يف حزيران/يونيو 1967
عا�صمة �إ�سرائيل ر�سمياً ،وفر�ض حظر على تق�سيم املدينة �أو تغيري حدودها .لكنّ �صيغة القانون النهائية اختلفت عمّا
تن�ص على تغيري احلالة القائمة يف القد�س منذ  ،1967ولكنها جتعل فكرة القد�س كالعا�صمة
اقرتحته كوهني ،حيث ال ّ
الإ�سرائيلية مبد�أً د�ستوري ًا يف جهاز القانون الإ�سرائيلي.
ويف �سنة � 2001أُجري تعديل على القانون:

قانون �أ�سا�س� :أور�شليم القد�س عا�صمة �إ�سرائيل (تعديل)
1 .1الهدف� :إن قانون الأ�سا�س هذا ي�أتي لتحديد قيود يف قانون �أ�سا�س� :أور�شليم القد�س عا�صمة �إ�سرائيل يف ما يخ�ص
تغيري منطقة نفوذ �أور�شليم القد�س و�إدخال تعديالت على �سريان مفعول القوانني وعلى املجالني الق�ضائي والإداري
يف هذه املنطقة .كذلك يهدف هذا القانون �إىل حظر تخويل �أي نوع من ال�صالحية �إىل �أي جهة ال تعمل مبوجب قوانني
دولة �إ�سرائيل� ،سواء كانت ال�صالحية �سلطوية �أو �صالحية للبلدية ،تخ�ص منطقة نفوذ �أور�شليم القد�س.
(2 .2تعديل جرى دجمه يف القانون الرئي�سي).
مي�س ب�أوامر قانون تطبيق االتفاقية
3 .3احلفاظ على القوانني :ال ين�ص قانون الأ�سا�س هذا على �أي �شيء ميكن �أن ّ
املرحلية بالن�سبة �إىل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة (ح�صر نطاق الن�شاط) من عام � ،1994أو ب�أوامر واردة يف �أي
قانون.
وتدعي وجهة النظر الإ�سرائيلية الر�سمية �أنّ القانون الدويل يدعم موقف «�إ�سرائيل» من م�س�ألة ال�سيادة على �شرقي
القد�س ،و�أنّ �سيادتها عليها مفرغة منها ،وتدعم «�إ�سرائيل» هذا املوقف بعدد من التربيرات التي ميكن تلخي�صها
83
على النحو الآتي :
 .أ�إنّ الأردن كان قد احتل �شرقي القد�س يف عام  1948من طريق «عمل عدائي» ،م�ستخدم ًا القوة الع�سكرية ،لذلك
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فلي�س هناك حقوق �سيادية عليها للأردن ح�سب القانون الدويل.
خط الهدنة الذي اتفق عليه عام  ،1949والذي ق�سم املدينة �إىل ق�سمني ،مل ُي َع ّد حدود ًا نهائية ،و�أنّ اتفاقية
 .ب�إن ّ
مي�س بحقوق الطرفني وال ي�ؤثر على ادعاءاتهما
الهدنة تن�ص بو�ضوح على �أنّ االتفاق بني «�إ�سرائيل» والأردن ال ّ
بالن�سبة �إىل ال�سيادة على املدينة.
 .ج�إن �ضمّ �شرقي القد�س ،ومعها كل ال�ضفة الغربية للأردن يف عام  1950كان �إجرا ًء مناق�ض ًا للقوانني الدولية،
ولذلك ف�إن ال�ضمّ مل يكن �شرعياً.
 .د�إنّ الأردن قد خرق اتفاق الهدنة  1947عندما �أعلن احلرب على «�إ�سرائيل» ،ما مينح «�إ�سرائيل» احلق يف �إلغاء
االتفاقية ،وهذا ما قامت به بالفعل.
 .ه�إن احتالل «�إ�سرائيل» للقد�س يف عام  1967كان نتيجة �إجراء دفاعي ،ولذلك فهو قانوين ومينحها حق ال�سيادة على هذا
اجلزء.
 .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ هناك وجهة نظر قانونية �أخرى ترى �أنّ للأردن و»�إ�سرائيل» حقوق ًا �سيادية يف �شرقي
القد�س ،ولكنّ «�إ�سرائيل» �أحقّ من الأردن يف االحتفاظ بال�سيادة على املدينة.
84

 .5القوانني الأكرث عن�صرية يف القد�س:
�سنّت «�إ�سرائيل» العديد من القوانني اخلا�صة مبدينة القد�س ،ويف ما ي�أتي نعر�ض القوانني الأكرث عن�صرية بحق
املقد�سيني:
 .1قانون �أمالك الغائبني (:)1950
يُعدّ قانون �أمالك الغائبني قانون ًا عن�صري ًا من الدرجة الأوىل� ،أقره الكني�ست الإ�سرائيلي يف  ،1950/3/14وهو من
�أغرب القوانني يف العامل ،لأنه الوحيد الذي ي�سمح لل�سلطات املحتلة مب�صادرة جميع �أمالك �أولئك الذين تركوا �أر�ضهم
خوف ًا من احلرب ،حتى و�إن كانوا قد غابوا عنها لب�ضع �ساعات فقط ،وانتقلوا �إىل قرية جماورة ،وحتى الذين ما زالوا
يعي�شون كمواطنني �شرعيني يف دولة االحتالل .وي�شتمل القانون على عدد من املواد التع�سفية التي تعطي احلار�س
حرية �شبه مطلقة يف و�ضع اليد على الأرا�ضي ،وجتعل االعرتا�ض على �إجراءاته �أمر ًا بالغ ال�صعوبة.

وقدرت م�ساحة الأرا�ضي التي ا�ستويل عليها يف �شرقي القد�س بنحو  85%من �أرا�ضي الفل�سطينيني ،حيث قامت قوات
االحتالل ال�صهيوين يف عام  1967ب�إح�صاء ال�سكان الفل�سطينيني� ،سجلت خالله جميع املوجودين يف القد�س من
مواطنني ،و�أجربتهم يف خالل ثالثة �أ�شهر على احل�صول على بطاقات هوية �إ�سرائيلية ،وعدّت كل من مل يكن موجود ًا
58
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�آنذاك يف حكم الغائب� ،سواء من قطن منهم يف ال�ضفةالغربية �أو قطاع غزة �أو �أي بلد عربي ،وعدّت �أر�ضهم «مرتوكة»،
و�سارعت �إىل تطبيق قانون �أمالك الغائبني.
 .2قانون العودة (:)1950
مينح قانون العودة الإ�سرائيلي اليهود حقّ املواطنة ب�صرف النظر عن املكان الذي ولدوا فيه ،وهذا احلق ال يُعطى
للفل�سطينيني املحليني ،وال يحتاج اليهود �إىل �أية ت�صاريح للعي�ش يف «�إ�سرائيل» ،بينما ال تُعطى مثل هذه احلقوق لل�سكان
الفل�سطينيني .فعلى �سبيل املثال ،يحق للإ�سرائيليني ا�سرتجاع بيوتهم التي كانوا ميلكونها يف البلدة القدمية من القد�س
قبل حرب  ،1948لكنّ هذا ال ينطبق على الفل�سطينيني الذين يرغبون يف العودة �إىل بيوتهم يف الق�سم الغربي من
القد�س� ،أو حتى �إىل املنطقة التي ال تعود لأحد والتي قامت بف�صل املدينة �إىل جز�أين بعد حرب .1948

 .3قانون التنظيم والتخطيط (:)1967
انبثق قانون التنظيم والتخطيط من جمموعة من اخلطوات الإدارية والقانونية املعقدة والتعجيزية يف جماالت
الرتخي�ص والبناء ،بحيث �أدى ذلك �إىل حتويل ما يزيد على  40%من م�ساحة القد�س �إىل مناطق خ�ضراء مينع البناء
للفل�سطينيني عليها ،وت�ستخدم كاحتياط لبناء امل�ستوطنات كما حدث يف جبل �أبو غنيم.

 .4قانون املواطنة «بـ�إ�سرائيل» (:)2003
مبوجب هذا القانون يمُ نع مواطنو «�إ�سرائيل» املتزوجون من مناطق ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعدّ ها
ال عدوة» من العي�ش مع عائالتهم داخل «�إ�سرائيل».
«�إ�سرائيل» «دو ً

مبوجب هذا القانون يمُ نع مواطنو «�إ�سرائيل» املتزوجون من مناطق ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعدّها
«�إ�سرائيل» «دو ًال عدوة» من العي�ش مع عائالتهم داخل «�إ�سرائيل».
عمل هذا القانون على ت�شتيت الآالف من العائالت الفل�سطينية التي جتمع زوجني �أحدهما من �سكان الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة عام  1948والآخر من �سكان ال�ضفة الغربية ،مبا فيها �شرقي القد�س �أو قطاع غزة ،وبذلك طُ رد
عدد كبري من الفل�سطينيني من ال�ضفة ،مبا فيها �شرقي القد�س والقطاع ،الذين يعي�شون يف الأرا�ضي املحتلة عام 1948
بت�صاريح �إقامة من قبل قوات االحتالل.
ورف�ضت املحكمة العليا الإ�سرائيلية التما�سني قدمهما مركز «عدالة» �ض ّد هذا القانون :الأول يف عام  ،2003والثاين يف
ومي�س �أب�سط حقوق املواطنني،
عام  ،2006حيث طالب «عدالة» يف االلتما�سني ب�إلغاء هذا القانون باعتباره غري د�ستوريّ ،
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وهو احلق يف تكوين العائلة ،واختيار �شريك احلياة ،واحلقوق الد�ستورية كاحلق يف ممار�سة احلياة العائلية ،واحلق يف
الكرامة وامل�ساواة.
 .6امل�ؤ�س�سات احلكومية الإ�سرائيلية:
تقع معظم الإدارات احلكومية الإ�سرائيلية يف الق�سم الغربي من مدينة القد�س ،وت�شمل :الكني�ست الإ�سرائيلي ،واملقر
الر�سمي لرئي�س «الدولة» ورئي�س الوزراء ،واملحكمة العليا ،مقر اجلامعة العربية و»متحف �إ�سرائيل» ومزار الكتاب،
وحديقة احليوان الكتابية  .كذلك تقع يف القد�س معظم الوزارات الإ�سرائيلية ،ومن �أبرز امل�ؤ�س�سات الإ�سرائيلي التي
اتخذت من الق�سم ال�شرقي من القد�س مقر ًا لها ،يف وقت مبكر جداً ،وزارة البناء والإ�سكان التي د�شّ ن وزيرها دافيد ليفي
املبنى اجلديد لوزارته يف  ،1981/12/31والوكالة اليهودية ،واللجنة التنفيذية للمنظمة ال�صهيونية العاملية ،وال�صندوق
86
الت�أ�سي�سي «كرينهايّ�سود» ،وال�صندوق القومي اليهودي «كرينه َّكيّميت» ،واحلاخامية الرئي�سة .
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الف�صـــل الرابـــع

القد�س مبوجب ن�صو�ص قانونية �أوروبياً ،عربي ًا وفل�سطيني ًا
لعبت الق�ضية الفل�سطينية دور ًا مهم ًا يف حتديد �سيا�سات الدول العربية والأوروبية ،و�شغلت حيز ًا مهم ًا يف حتديد
م�سارات تطور الأحداث يف ال�شرق الأو�سط .فقد كانت موقف دول االحتاد الأوروبي مواقف �إيجابية م�ؤيدة حلقوق ال�شعب
الفل�سطيني على قاعدة القرارات الدولية ،ب�شكل عام ،بالرغم من عدم اتخاذها عملي ًا �أية خطوات و�إجراءات حقيقية
وجادة باجتاه تطبيق قرارات ال�شرعية الدولية .وترجمت ال�سيا�سات الأوروبية جتاه الق�ضية الفل�سطينية يف �سل�سلة من
امل�ؤمترات واملواقف والبيانات ،والتي �سنحاول �إبراز �أهمها خالل الف�صل الرابع من هذا الكتاب.
كما كانت ،وما زالت الق�ضية الفل�سطينية واحدة من �أهما املوا�ضيع التي ت�شغل جامعة الدول العربية ،وقد �أولت اهتمام ًا
خا�ص ًا بق�ضية القد�س ،حيث �أكدت ،من خالل قراراتها على حترير املدينة املقد�سة ،وعدم القبول ب�أي و�ضع من �ش�أنه
امل�سا�س ب�سيادة العرب الكاملة عليها .وجتلت هذه ال�صورة يف القرارات التي �صدرت عن م�ؤمترات اجلامعة العربية ،والتي
�سنحاول عر�ض �أبرزها.
فل�سطينياً ،فقد كانت القد�س هي عا�صمة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف معظم الوثائق ال�صادرة عن منظمة التحرير
الفل�سطينية والف�صائل الفل�سطينية ،والتي �أ�شارت �إىل فل�سطني بحدودها التي كانت قائمة يف عهد االنتداب الربيطاين
وحدة �إقليمية ال تتجز�أ .ويتعر�ض هذا الف�صل �أي�ض ًا لأبرز املواقف الفل�سطينية الر�سمية والف�صائلية من القد�س.
 .1القد�س واالحتاد الأوروبي:
تُع ّد مواقف االحتاد الأوروبي مواقف �إيجابية م�ؤيدة حلقوق ال�شعب الفل�سطيني على قاعدة القرارات الدولية،
بالرغم من عدم اتخاذها عملي ًا �أية خطوات و�إجراءات حقيقية وجادة باجتاه تطبيق قرارات ال�شرعية الدولية ،وم�ضمونها
�إجبار «�إ�سرائيل» و�إلزامها باالن�سحاب الكامل من الأرا�ضي املحتلة يف �سنة  ،1967وتنفيذ «حق تقرير امل�صري لل�شعب
الفل�سطيني» وجوهره «حق العودة لالجئني» ،و»حق �إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة» .وترجمت ال�سيا�سات الأوروبية جتاه
الق�ضية الفل�سطينية يف �سل�سلة من امل�ؤمترات واملواقف والبيانات ،التي كان من �أهمها:
وثيقة �شومان :1971
تبنّى وزراء اخلارجية ال�ستة يف املجموعة الأوروبية وثيقة �شومان يف  ،1971/5/13التي ت�ستند �إىل قرار الأمم املتحدة ،
87
وكانت �أبرز نقاط الوثيقة :
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 .أان�سحاب «�إ�سرائيل» من الأرا�ضي املحتلة عام .1967
 .بحق الالجئني العرب يف العودة �إىل �أر�ضهم �أو اختيار التعوي�ض عليهم.
 .ج�إن�شاء مناطق منزوعة ال�سالح على جانبي حدود «�إ�سرائيل».
 .دوجود قوات دولية ،با�ستثناء القوى العظمى الأربع ،يف املناطق املنزوعة ال�سالح.
بيان املجموعة الأوروبية :1973
88

بعد مرور �شهر واحد على حرب � 1973صدر بيان عن املجموعة الأوروبية ت�ضمن �أربعة مبادئ رئي�سية :
 .أعدم جواز اكت�ساب الأر�ض بالقوة.
 .ب�ضرورة و�ضع ح ّد لالحتالل الإ�سرائيلي امل�ستمر منذ عام .1967
 .جاحرتام �سيادة كل دول املنطقة وا�ستقاللها ،مع حقها يف العي�ش ب�سالم �ضمن حدود �آمنة ومعرتف بها.
 .دت�أكيد مبد�أ االعرتاف ب�أنّ احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار عند �أي قرار للت�سوية.
بيان البندقية :1980
يف � 1980/6/13أ�صدرت قمة الدول الأوروبية ما عرف با�سم بيان البندقية ،الذي مت�سّ كت به كافة امل�ؤمترات
89
واملواقف الأوروبية الالحقة ويف ما ي�أتي الرتجمة العربية للن�ص الإجنليزي :
�أوالً� :أجرى ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات ووزراء اخلارجية الأوروبية الت�سعة تباد ًال مهم ًا لوجهات النظر ب�ش�أن الو�ضع ال�سائد
حالي ًا يف ال�شرق الأو�سط بكل عنا�صره ،مبا يف ذلك ما و�صلت �إليه املفاو�ضات املنبثقة من االتفاقات املربمة بني م�صر
و�إ�سرائيل يف �آذار/مار�س  ،1979وقد اتفقوا على �أن حاالت الت�أزم املتزايدة يف املنطقة ت�شكل خطر ًا جدي ًا وجتعل من
ال�ضروري والعاجل �إيجاد حل �شامل للنزاع العربي  -الإ�سرائيلي.
ثانياً :تعبرّ البلدان الت�سعة الأع�ضاء يف املجموعة الأوروبية عن اعتقادها �أن الروابط التقليدية وامل�صالح امل�شرتكة التي
تربط �أوروبا بال�شرق الأو�سط حتتم عليها القيام بدور خا�ص وتفر�ض عليها اليوم العمل ب�صورة ملمو�سة مل�صلحة ال�سلم.
ثالثاً :يف هذا ال�صدد ت�ستند بلدان املجموعة �إىل قراري جمل�س الأمن رقم  242و  ،338و�إىل املواقف التي عبرّ ت عنها
يف عدة منا�سبات ،وخا�صة البيانات التي �صدرت يف  20حزيران/يونيو  ،1977و� 19أيلول�/سبتمرب  ،1978و� 26آذار/
مار�س و 18حزيران/يونيو  ،1979وكذلك املواقف التي ت�ضمنها اخلطاب الذي �ألقاه با�سمها يوم � 25أيلول�/سبتمرب
املا�ضي  1980وزير اخلارجية الإيرلندي يف الدورة الـ  34للجمعية العامة للأمم املتحدة.
رابعاً :على الأ�س�س املو�ضحة �أعاله ،حان الوقت لت�سهيل االعرتاف وتطبيق مبد�أين مقبولني عاملي ًا من طرف املجموعة
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الدولية ،وهما احلق يف الوجود والأمن لكل دول املنطقة ،مبا يف ذلك «�إ�سرائيل» والعدل لكل ال�شعوب ،ما يفر�ض االعرتاف
باحلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني.
خام�ساً :لكل بلدان املنطقة احلق يف العي�ش ب�سالم داخل حدود �آمنة ومعرتف بها وم�ضمونة ،ويجب �أن تقدم �ضمانات
احلل ال�سلمي من طرف الأمم املتحدة بقرار من جمل�س الأمن ،و�إذا مل يكن ذلك على قاعدة �إجراءات �أخرى حتظى
باملوافقة امل�شرتكة ،وتعلن البلدان الت�سعة ا�ستعدادها للم�شاركة يف �إطار حل �شامل يف نظام �ضمانات دولية ملمو�سة
وملزمة يف ذلك امليدان.
�ساد�ساً� :إن امل�شكلة الفل�سطينية التي لي�ست جمرد م�شكلة الجئني يجب �أن جتد �أخري ًا ح ًال عادالً ،و�إن ال�شعب الفل�سطيني
الذي ي�ؤمن بوجوده ك�شعب يجب متكينه من ممار�سة حقه يف تقرير امل�صري ب�صورة كاملة من طريق عمل مالئم يرد يف
�إطار حل �سالم �شامل.
�سابعاً� :إن �إدخال هذه الأهداف حيز التنفيذ ي�ستوجب موافقة وم�ساهمة كل الأطراف املعنية بحل �سلمي ،و�إن البلدان
الت�سعة �ستعمل على بلوغها على �أ�س�س املبادئ التي ت�ضمنتها البيانات امل�شار �إليها �سلفاً .و�إن هذه املبادئ تلزم كل الأطراف
املعنية مبا يف ذلك ال�شعب الفل�سطيني ومنظمة التحرير الفل�سطينية التي يجب �إ�شراكها يف املفاو�ضات.
ثامناً� :إن البلدان الت�سعة تعرتف بالدور املهم جد ًا الذي تكت�سبه م�س�ألة القد�س بالن�سبة �إىل كل الأطراف املعنية ،ويف
هذا ال�صدد ت�ؤكد بلدان املجموعة �أنها ال تقبل �أية مبادرة تتخذ من جانب واحد تهدف �إىل تغيري و�ضع القد�س ،و�إن
كل اتفاق حول و�ضع املدينة يجب �أن ي�ضمن حق حرية الدخول �إىل كل الأماكن املقد�سة.

تا�سعاً :ت�ؤكد املجموعة االقت�صادية الأوروبية �ضرورة و�ضع �إ�سرائيل حد ًا الحتالها الأرا�ضي منذ نزاع  1967مثلما فعلت
بالن�سبة �إىل جزء من �سيناء ،وهي تعبرّ عن يقينها الرا�سخ ب�أنّ م�ستعمرات اال�ستيطان الإ�سرائيلية متثل عقبة خطرية �أمام
م�سرية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،وتعترب البلدان الت�سعة �أن امل�ستوطنات والتغريات الدميوغرافية والعقارية يف الأرا�ضي
العربية املحتلة غري �شرعية يف نظر القانون الدويل.
عا�شراً :تعتقد البلدان الت�سعة احلري�صة على و�ضع حد للعنف �أنّ التخلي عن القوة والتهديد با�ستعمال القوة من قبل كل
الأطراف ميكن �أن يخلق جو ثقة يف املنطقة وميثل عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لإيجاد حل �شامل لنزاع ال�شرق الأو�سط.
حادي ع�شر :قررت البلدان الت�سعة القيام باالت�صاالت ال�ضرورية مع كل الأطراف املعنية ،وتهدف هذه االت�صاالت �إىل
االطالع على موقف الأطراف من املبادئ التي جاءت يف هذا ،ويف �ضوء نتائج اال�ست�شارات �ستحدد ال�شكل الذي قد تتخذه
مبادرة تقوم بها بلدان املجموعة الأوروبية.
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�سل�سلة مواقف �أوروبية �أخرى:
ومل تتوقف مواقف الدول الأوروبية عند دعوات �إعالن البندقية ،ففي �سنة �« 1981أيد وزراء خارجية دول ال�سوق
الأوروبية امل�شرتكة يف لندن املبادرة ال�سعودية حول ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط (خطة امللك فهد) حيث ت�ضمنت املبادرة
حول القد�س ،ان�سحاب �إ�سرائيل من جميع الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1967مبا فيها القد�س العربية ،وقيام دولة فل�سطينية
م�ستقلة عا�صمتها القد�س ،و�ضمان حرية العبادة وممار�سة ال�شعائر الدينية جلميع الأديان يف الأماكن املقد�سة».
ويف الفرتة الالحقة مل يتطور موقف الدول الأوروبية جتاه مدينة القد�س ،و�أ�صبح تكرار ًا لإعالن البندقية« ،فلم ي�أت
بيان الدول الأوروبية عام  1984على ذكر املدينة يف الوقت الذي تعر�ضت فيه منذ عام  1980ملخططات بالغة اخلطورة
ا�ستهدفت الأماكن املقد�سة الإ�سالمية وامل�سيحية» .وتكرر الأمر مع بيان دبلن  ،1984وبيان لوك�سمبورج  ،1985وبيان
بروك�سل .1987
�إال �أن املوقف الأوروبي بد�أ يتعافى يف بداية الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،حيث قدمت املجموعة الأوروبية �سنة 1992
اقرتاح ًا ي�ستند �إىل عدة بيانات �أوروبية �سابقة ،ت�ضمن «مطالبة �صريحة لإ�سرائيل باالن�سحاب من الأرا�ضي العربية
املحتلة مبا فيها مدينة القد�س ،وا�ستمرار ت�أييد م�سرية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط وفق قراري جمل�س الأمن  242و.338
وبعد �شهر من هذا االقرتاح طالب االحتاد الأوروبي «�إ�سرائيل» يف بيان �صادر «بوقف عملياتها و�إجراءاتها يف �شرقي
القد�س التي تهدف �إىل تغيري و�ضع املدينة متهيد ًا لتهويدها وو�صف االحتاد الإجراءات الإ�سرائيلية ب�أنها غري قانونية
90
ح�سب القانون الدويل» .
كذلك قاطعت الدول الأوروبية يف عام  1995احتفال «�إ�سرائيل» بذكرى الألفية الثالثة للقد�س ،و�أ�صدرت بيان ًا يو�ضح
�سبب املقاطعة ،حيث ر�أت يف االحتفال جتاه ًال للم�صالح الإ�سالمية وامل�سيحية يف املدينة ،وي�سبق حتديد و�ضع القد�س
قبل التفاو�ض 91ما يف�سر �أن االحتاد الأوروبي لي�س على ا�ستعداد لتكون «�إ�سرائيل» �صاحبة ال�سيادة الوحيدة على كل
القد�س.
قمة فلورن�سا :1996

92

�أكد بيان االحتاد الأوروبي الذي �صدر بعد انعقاد قمته يف مدينة فلورن�سا الإيطالية يف  ،1996/6/22والذي �أ�صبح املحطة
94
الرئي�سة يف انطالق الدور الأوروبي يف عملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،واملرجعية ال�سيا�سية التي ي�ستند �إليها الحق ًا :
 .أ�أنّ ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط هو م�صلحة �أ�سا�سية لالحتاد الأوروبي.
 .ب�أن عملية ال�سالم هي الطريق الوحيد لأمن «�إ�سرائيل» والفل�سطينيني والدول املجاورة ،و�سالمتهم.
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 .ج�ضرورة احرتام االتفاقيات املوقعة وتنفيذها.
 .د�أن املفاو�ضات الناجحة يجب �أن ت�ستند �إىل قرارات جمل�س الأمن �أرقام  242و 338و ،425و�إىل مبد�أ الأر�ض مقابل
ال�سالم ،وحق الفل�سطينيني يف تقرير م�صريهم.
 .ه�أن الإغالق الذي تفر�ضه «�إ�سرائيل» على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة له نتائج خطرية على االقت�صاد الفل�سطيني.
وطالب جمل�س الوزراء الأوروبي ،يف بيان له يف �أيلول�/سبتمرب �« ،1996إ�سرائيل» بتنفيذ كافة التزاماتها ،و�أكد �أنّ �شرقي
95
القد�س لي�ست حتت ال�سيادة الإ�سرائيلية ،وتقع �ضمن القرار رقم  ،242وبالتايل هي جزء من الأرا�ضي املحتلة عام1967
وقام الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  1996بجولة يف ال�شرق الأو�سط ،حدد فيها طموحات
96
االحتاد الأوروبي يف املنطقة ،حيث ركز على ثالث نقاط مهمة هي :
 .أ�أنه لن يكون هناك �سالم من دون ان�سحاب «�إ�سرائيل» من الأرا�ضي املحتلة ،مبا يف ذلك �شرقي القد�س واجلوالن.
 .بالعمل على �إقامة دولة فل�سطينية.
 .جعلى �أوروبا �أن تطالب بال�شراكة يف رعاية م�سار ال�سالم مع الواليات املتحدة.
و�أعلن جمل�س الوزراء الأوروبي يف ت�شرين الأول�/أكتوبر � 1996سيا�سة االحتاد الأوروبي حول و�ضع القد�س،
عقب الإجراء الإ�سرائيلي بفتح النفق حتت امل�سجد الأق�صى ،حيث «�أكد املجل�س �إخ�ضاع القد�س ال�شرقية جلملة املبادئ
الواردة يف قرار جمل�س الأمن رقم  ،242وخ�صو�ص ًا مبد�أ عدم جواز حيازة الأر�ض بالقوة ،وبالتايل فهي لي�ست حتت
ال�سيادة الإ�سرائيلية» .و�أكد االحتاد الأوروبي �أنّ اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق متام ًا على �شرقي القد�س ،كما تنطبق على
�سائر الأرا�ضي الأخرى الواقعة حتت االحتالل .دعا املجل�س الأوروبي الذي عقد يف لوك�سمبورج يف 1997/12/13-12
�إىل جتنب �أي عمل �أحادي اجلانب بق�ضايا اال�ستيطان والقد�س  .97كذلك �صوت الربملان الأوروبي يف �سنة  1998على
قرار يدعو «�إ�سرائيل» �إىل االن�سحاب من الأرا�ضي املحتلة ،ومن �ضمنها القد�س ،ور�أى �أن هذا االن�سحاب �ضروري
لتقدم عملية ال�سالم .ويف �سنة  2002دعا قادة االحتاد الأوروبي ،الذين اجتمعوا يف مدينة بر�شلونة الإ�سبانية� ،إىل
«تطبيق �سريع لقرار الأمم املتحدة رقم  ،1397املتعلق ب�إقامة دولة فل�سطينية» .و�أعربوا عن ت�أييدهم ملبادرة ال�سالم
ال�سعودية ،التي تعتمد على تطبيق قرارات الأمم املتحدة  338 ،242و .98 1397
وقبل انعقاد م�ؤمتر �أنابولي�س الدويل لل�سالم� ،أعلن االحتاد الأوروبي مالمح توجهاته اال�سرتاتيجية جتاه الت�سوية يف بيان
�أ�صدره يف  ،2007/11/25حتت ا�سم «بناء دولة لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط :ا�سرتاتيجية عمل االحتاد الأوروبي» ،وحدد
الأ�س�س التي يقوم عليها ال�سالم ،وهي :الأر�ض مقابل ال�سالم ،وقرارات جمل�س الأمن الدويل ذات ال�صلة ،واملبادرة
العربية ،وخريطة الطريق ،واالتفاقات ال�سابقة بني الفل�سطينيني و»�إ�سرائيل»  .99وتدعو اخلطة �إىل «ا�ستمرار التعاون مع
ال�شركاء العرب ،والتعهد بامل�ساعدة طبق ًا لنتائج �أنابولي�س ،و�إن�شاء قوة �أمنية ع�صرية ودميوقراطية يف الدولة الفل�سطينية
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بالتعاون الكامل مع املن�سق الأمني الأمريكي ،كما �سي�ضع االحتاد براجمه ون�شاطاته ب�شكل ي�ساهم يف وحدة وتوا�صل الدولة
100
الفل�سطينية بني ال�ضفة وقطاع غزة ،والعمل على �إيجاد حل لق�ضية القد�س وحل عادل لق�ضية الالجئني» .
واتهم تقرير �سري لالحتاد الأوروبي «�إ�سرائيل» با�ستخدام و�سائل لـ»تنفيذ خطة ال�ضمّ غري القانوين للقد�س ال�شرقية»،
كتو�سيع امل�ستوطنات ،وهدم املنازل ،و�سيا�سات الإ�سكان التمييزية ،واجلدار العازل يف ال�ضفة الغربية ،ك�أداة يف �سعيها
101
احلثيث .
وظهر تباين يف مواقف دول االحتاد الأوروبي جتاه و�ضع مدينة القد�س يف اجتماع لوزراء خارجية االحتاد الأوروبي عُ قد
يف بروك�سل ،وبرزت خالفات رافقت املناق�شات اخلا�صة بالورقة ال�سويدية خالل اجتماعات وزراء خارجية االحتاد
ن�ص بيان وزراء
يف ،2009/12/8فبعد �أن كانت الورقة ال�سويدية تن�ص على �أن �شرقي القد�س عا�صمة لدولة فل�سطنيّ ،
اخلارجية على �أنهم «يعبرّ ون عن قلقهم جتاه الو�ضع يف القد�س ال�شرقية ...ويطالبون كافة الأطراف بالتوقف عن �أية
102
ممار�سات ا�ستفزازية ،ويجب �أن ت�ؤدي املفاو�ضات �إىل ح ّل و�ضع القد�س على �أ�سا�س �أنها عا�صمة للدولتني» .

 .2القد�س وجامعة الدول العربية:

ال تزال الق�ضية الفل�سطينية واحدة من �أهمّ املوا�ضيع التي ت�شغل جامعة الدول العربية .فبعد �إعالن قيام «�إ�سرائيل» يف
 ،1948/5/15وبعد �إخفاق العرب يف الت�صدي للدولة ال�صهيونية ،مل ترتدد اجلامعة يف اتخاذ جمموعة من القرارات
ملقاطعة «�إ�سرائيل» اقت�صادياً ،ومقاطعة الدول التي تتعاون معها .كذلك �شكلت الق�ضية الفل�سطينية بجوانبها املتعددة
103
الأ�سا�س ملعظم م�ؤمترات القمة العربية منذ �أوائل ال�ستينيات من القرن املا�ضي .
وقد �أولت جامعة الدول العربية اهتمام ًا خا�ص ًا بق�ضية القد�س ،فعلى �سبيل املثال كان من بني القرارات املهمة التي �صدرت
عن م�ؤمتر القمة العربي ال�ساد�س باجلزائر يف  ،1973/11/28-26والتي �شددت على «حترير مدينة القد�س وعدم القبول
ب�أي و�ضع من �ش�أنه امل�سا�س ب�سيادة العرب الكاملة على املدينة املقد�سة» ،وعلى «ان�سحاب �إ�سرائيل من جميع الأرا�ضي
104
العربية املحتلة ويف مقدمتها القد�س» .
105
ومتحورت قرارات اجلامعة العربية ابتدا ًء من امل�ؤمتر ال�ساد�س حول :
• �إزالة �آثار العدوان والتحرير الكامل جلميع الأرا�ضي العربية املحتلة يف �سنة  ،1967وعدم التنازل �أو التفريط يف �أي
جزء من هذه الأرا�ضي �أو امل�سا�س بال�سيادة الوطنية عليها.
• حترير مدينة القد�س ،وعدم القبول ب�أي و�ضع من �ش�أنه امل�سا�س ب�سيادة العرب الكاملة عليها.
• التزام ا�ستعادة احلقوق الوطنية لل�شعب العربي الفل�سطيني وفق ما تقرره منظمة التحرير الفل�سطينية بو�صفها
املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني.
66
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• ق�ضية فل�سطني هي ق�ضية العرب جميعاً ،وال يجوز لأي طرف عربي التنازل عن هذا االلتزام.
• التعهد باتخاذ التدابري الالزمة جتاه املحاوالت الرامية �إىل �إعادة العالقات مع الكيان ال�صهيوين� ،أو االعرتاف
بالقد�س عا�صمة له� ،أو نقل �سفارة �أي دولة �إىل القد�س.
• ان�سحاب �إ�سرائيل من جميع الأرا�ضي العربي املحتلة �سنة  1967مبا فيها «القد�س العربية».
• �إزالة امل�ستعمرات التي �أقامتها «�إ�سرائيل» بعد .1967
• ت�أكيد حق ال�شعب العربي الفل�سطيني يف تقرير م�صريه ،وممار�سة حقوقه الوطنية الثابتة غري القابلة للت�صرف
بقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية ممثله ال�شرعي والوحيد ،وتعوي�ض من ال يرغب يف العودة.
• �إخ�ضاع ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لفرتة انتقالية حتت �إ�شراف الأمم املتحدة ملدة ال تزيد على ب�ضعة �أ�شهر.
• قيام الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
• قيام جمل�س الأمن الدويل بو�ضع �ضمانات ال�سالم بني جميع دول املنطقة ،مبا فيها الدولة الفل�سطينية.
• قيام جمل�س الأمن الدويل ب�ضمان تنفيذ تلك املبادئ.
• حل النزاع و�إحالل ال�سالم بعقد م�ؤمتر دويل يف �إطار الأمم املتحدة بح�ضور وم�شاركة االحتاد ال�سوفياتي والواليات
املتحدة الأمريكية وبقية الدول الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن وم�شاركة منظمة التحرير الفل�سطينية ،املمثل ال�شرعي
والوحيد لل�شعب العربي الفل�سطيني والأطراف املعنية الأخرى.
املوافقة على م�شروع امللك فهد لل�سالم باعتباره م�شروع ًا عربي ًا لل�سالم يف م�ؤمتر فا�س �سنة  ،1980الذي مل تتحفظ عنه
106
�سوى اجلمهورية العراقية.
والواقـع �أن مو�ضوع القد�س قد ظل �أحد البنود الأ�سا�سية والدائمة يف كل اجتماعات جامعة الدول العربية �سواء
على م�ستوى القمة� ،أو على امل�ستوى الوزاري� ،أو حتى على م�ستوى املندوبني الدائمني املعتمدين ،حيث كان ي َُ�صرّ دائم ًا
على وجوب دعم الن�ضال الفل�سطيني لتمكني الفل�سطينيني من �إقامة دولتهم امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
وكانت القمة العربية اال�ستثنائية التي عقدت يف مقر اجلامعة بالقاهرة يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2000بهدف دعم
االنتفا�ضة الفل�سطينية وحماية املقد�سات الإ�سالمية.

وخالل تنظيم فعالية احتفال بالقد�س عا�صمة للثقافة العربية ل�سنة  ،2009يف مقر الأمانة العامة للجامعة يف ،2009/6/7
قال الأمني العام للجامعة عمرو مو�سى�« :إننا نلتقي اليوم للتعبري عن املوقف ال�صامد والثابت وراء عروبة القد�س ،حتى
تقوم دولة فل�سطني ونعلن القد�س عا�صمة لها يف �إطار ما �أكدته مبادرة ال�سالم العربية» .وقال �إنه لن يكون هناك حل
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للق�ضية الفل�سطينية دون حل مكتمل ومتوازن ودائم لق�ضية القد�س .و�أ�ضاف مو�سى�« :إننا �أمام م�س�ؤولية خطرية ومهام
108
ج�سيمة ملواجهة هذه احلملة الإ�سرائيلية لتهويد املدينة املقد�سة» .

 .3القد�س وامليثاق الوطني الفل�سطيني:
�أ�شارت معظم الوثائق ال�صادرة عن منظمة التحرير الفل�سطينية — قبل �إعالن وثيقة اال�ستقالل يف �سنة —1988
�إىل فل�سطني بحدودها التي كانت قائمة يف عهد االنتداب الربيطاين وحدة �إقليمية ال تتجز�أ ،و�شددت على �أن تق�سيم
فل�سطني وقيام «�إ�سرائيل» باطل من �أ�سا�سه ،وعلى حق ال�شعب الفل�سطيني يف دحر االحتالل وانتزاع احلقوق الوطنية
الثابتة يف العودة وتقرير امل�صري و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها مدينة القد�س.

ويف ما ي�أتي ذكر �أبرز القرارات ال�صادرة عن منظمة التحرير املتعلقة بالقد�س:
109

امليثاق القومي الفل�سطيني (مقتطفات) :

مادة  1-فل�سطني وطن عربي جتمعه روابط القومية العربية ب�سائر الأقطار العربية التي ت�ؤلف معها الوطن العربي
الكبري.
مادة  2-فل�سطني بحدودها التي كانت قائمة يف عهد االنتداب الربيطاين وحدة �إقليمية ال تتجز�أ.
مادة  3-ال�شعب العربي الفل�سطيني هو �صاحب احلق ال�شرعي يف وطنه ،وهو جزء ال يتجز�أ من الأمة العربية ي�شرتك معها
يف �آمالها و�آالمها ،ويف كفاحها من �أجل احلرية وال�سيادة والتقدم والوحدة.
مادة � 4-شعب فل�سطني يقرر م�صريه ،بعد �أن يتم حترير وطنه ،وفق م�شيئته ومبح�ض �إرادته واختياره......
مادة � 17-إنّ تق�سيم فل�سطني الذي جرى عام  1947وقيام �إ�سرائيل باطل من �أ�سا�سه مهما طال عليه الزمن ملغايرته
ن�ص عليها ميثاق الأمم املتحدة ،ويف
لإرادة ال�شعب الفل�سطيني وحقه الطبيعي يف وطنه ومناق�ضته للمبادئ العامة التي ّ
مقدمتها حق تقرير امل�صري.
110

امليثاق الوطني الفل�سطيني (مقتطفات) :

املادة  :2فل�سطني بحدودها التي كانت قائمة يف عهد االنتداب الربيطاين وحدة �إقليمية ال تتجز�أ.
111
بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية حول قرار «�إ�سرائيل» ب�ضم مدينة القد�س :
عقدت اللجنة التنفيذية اجتماع ًا طارئ ًا �صباح �أم�س الواقع فيه  1980/8/1در�ست خالله العدوان الإ�سرائيلي اجلديد
على مدينة القد�س واملتمثل بالقانون الأ�سا�سي الذي �صدر عمّا ي�سمى الكني�ست الإ�سرائيلي ،وبحثت الو�سائل والإجراءات
الالزم اتخاذها ملواجهة العدوان اخلطري ،وو�ضعت خطة للتحرك فل�سطيني ًا وعربي ًا و�إ�سالمي ًا ودولياً.
ويف هذا املجال ف�إن اللجنة التنفيذية ت�ؤكد ما ي�أتي:
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�أوالً� :إن ما �أقدم عليه العدو ال�صهيوين ب�ش�أن القد�س ي�شكل انتهاكا �صارخ ًا لل�شرعية الدولية وقرارات الأمم املتحدة
ب�ش�أن القد�س واعتدا ًء �صارخ ًا على �إرادة الر�أي العام العاملي ،وهو ميثل حلقة جديدة يف �سل�سلة االعتداءات واجلرائم
الإ�سرائيلية �ضد ال�شعب الفل�سطيني وحرمة ترابه الوطني كما ميثل عدوان ًا على القيم الدينية للم�سلمني وامل�سيحيني
ويفر�ض عليهم مواجهة م�صريية وعقائدية وجود ًا وعقيد ًة وممار�سةً.
ثانياً� :إنّ �صدور هذا القانون العدواين يف �أعقاب القرارات التي اتخذتها الأمم املتحدة ب�ش�أن القد�س وق�ضية فل�سطني
والتي كان �آخرها قرار رقم ( )1يف اجلل�سة اال�ستثنائية الطارئة رقم ( )7ميثل طبيعة اال�ستعمار ال�صهيوين اال�ستيطاين
يف تناق�ضه الدائم مع ال�شرعية الدولية وا�ستهتاره بقيم جميع امل�ؤمنني ومعاك�سته لتيار التاريخ ،و�إن هذا التحدي ال�صهيوين
يك�شف عن عزلة الكيان ال�صهيوين على ال�صعيد العاملي.
ثالثاً� :إنّ م�س�ؤولية هذا العدوان ال�صهيوين على القد�س تقع يف املقام الأول على كاهل الواليات املتحدة الأمريكية التي
تقدم للكيان ال�صهيوين الدعم املادي والع�سكري وال�سيا�سي غري امل�شروط لتمكينه من ممار�سته اعتداءاته وجرائمه
وا�ستمرار اغت�صابه واحتالله للأرا�ضي الفل�سطينية والعربية وتنفيذ خمططاته التو�سعية .وما زالت تقوم بذلك م�شاركة
يف هذا الكيان ال�صهيوين املعزول يف حتديه للقرارات الدولية واال�ستهتار بالقيم واملثل الإن�سانية والقوانني الدولية.
رابعاً� :إن القد�س هي عا�صمة وطننا فل�سطني العربية منذ �أن بناها �أجدادنا العبا�سيون والكنعانيون العرب يف قلب
فل�سطني .وهي قبلة امل�ؤمنني ،ومن ثم ف�إن حترير القد�س من حمتليها ال�صهاينة املنكرين للم�سيحية والإ�سالم ق�ضية
م�صريية ل�شعبنا و�أمتنا ،وهو ال�سبيل الوحيدة لت�أمني حرية العبادة فيها جلميع امل�ؤمنني.

خام�ساً� :إن اللجنة التنفيذية ،وهي تقدّر مواقف الدول التي ا�ستنكرت هذا العدوان على القد�س تدعو الأمم املتحدة �إىل
ن�ص عليها ميثاقها ،كما تدعو جميع دول العامل �إىل اتخاذ
حتمّل م�س�ؤوليتها جتاه هذا العدوان بتطبيق العقوبات التي ّ
�إجراءات عملية ت�ساهم يف ردع املعتدي ال�صهيوين.
�إنّ اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية وهي تدرك من موقع م�س�ؤولياتها الوطنية والقومية والدولية خطورة هذا
العدوان ،تعاهد �شعبنا و�أمتنا والعامل �أجمع على موا�صلة الكفاح بجميع الو�سائل لتحرير الرتاب الوطني الفل�سطيني ويف
مقدمته القد�س ال�شريف.

الف�صل الرابع :القد�س مبوجب ن�صو�ص قانونية �أوروبياً ،عربياً وفل�سطينياً

69

الدورة التا�سعة ع�شرة( ،االنتفا�ضة واال�ستقالل الوطني ودورة ال�شهيد البطل �أبو جهاد) اجلزائر-12 ،
:1988/11/15
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وثيقة �إعالن اال�ستقالل :

على �أر�ض الر�ساالت ال�سماوية �إىل الب�شر ،على �أر�ض فل�سطني ولد ال�شعب العربي الفل�سطيني ،منا وتطور و�أبدع وجوده
الإن�ساين عرب عالقة ع�ضوية ،ال انف�صام فيه وال انقطاع ،بني ال�شعب والأر�ض والتاريخ.
ومع الظلم التاريخي الذي حلق بال�شعب العربي الفل�سطيني بت�شريده وبحرمانه حق تقرير امل�صري� ،إثر قرار اجلمعية
العامة رقم  181عام 1947م ،الذي ق�سم فل�سطني �إىل دولتني عربية ويهودية ،ف�إن هذا القرار ما زال يوفر �شروط ًا
لل�شرعية الدولية ت�ضمن حق ال�شعب العربي الفل�سطيني يف ال�سيادة واال�ستقالل الوطني.
ف�إن املجل�س الوطني يعلن ،با�سم اهلل وبا�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني قيام دولة فل�سطني فوق �أر�ضنا الفل�سطينية
وعا�صمتها القد�س ال�شريف.

�إن دولة فل�سطني هي للفل�سطينيني �أينما كانوا ،فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ،ويتمتعون بامل�ساواة الكاملة يف
احلقوق ،ت�صان فيها معتقداتهم الدينية وال�سيا�سية وكرامتهم الإن�سانية ،يف ظل نظام دميقراطي برملاين يقوم على
�أ�سا�س حرية الر�أي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحرتام الأقلية قرارات الأغلبية ،وعلى العدل
االجتماعي وامل�ساواة وعدم التمييز يف احلقوق العامة على �أ�سا�س العرق �أو الدين �أو اللون �أو بني املر�أة والرجل ،يف ظل
د�ستور ي�ؤمّن �سيادة القانون والق�ضاء امل�ستقل وعلى �أ�سا�س الوفاء الكامل لرتاث فل�سطني الروحي واحل�ضاري يف الت�سامح
والتعاي�ش ال�سمح بني الأديان عرب القرون.
�إن دولة فل�سطني دولة عربية هي جزء ال يتجز�أ من الأمة العربية ،من تراثها وح�ضارتها ،ومن طموحها احلا�ضر �إىل حتقيق
�أهدافها يف التحرر والتطور والدميقراطية والوحدة .وهي �إذ ت�ؤكد التزامها ميثاق جامعة الدول العربية ،و�إ�صرارها على
تعزيز العمل العربي امل�شرتك ،تنا�شد �أبناء �أمتها م�ساعدتها على اكتمال والدتها العملية ،بح�شد الطاقات وتكثيف اجلهود
لإنهاء االحتالل الإ�سرائيلي.
وتعلن دولة فل�سطني التزامها مبادئ الأمم املتحدة و�أهدافها والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والتزامها كذلك مبادئ
عدم االنحياز و�سيا�سته.
و�إذ تعلن دولة فل�سطني �أنها دولة حمبة لل�سالم ملتزمة مبادئ التعاي�ش ال�سلمي ،ف�إنها �ستعمل مع جميع الدول وال�شعوب
من �أجل حتقيق �سالم دائم قائم على العدل واحرتام احلقوق ،تتفتح يف ظله طاقات الب�شر على البناء ،ويجري فيه
التناف�س على �إبداع احلياة وعدم اخلوف من الغد ،فالغد ال يحمل غري الأمان ملن عدلوا �أو ثابوا �إىل العدل.
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ويف �سياق ن�ضالها من �أجل �إحالل ال�سالم على �أر�ض املحبة وال�سالم ،تهيب دولة فل�سطني بالأمم املتحدة التي تتحمل
م�س�ؤولية خا�صة جتاه ال�شعب العربي الفل�سطيني ووطنه ،وتهيب ب�شعوب العامل ودولة املحبة لل�سالم واحلرية �أن تعينها
على حتقيق �أهدافها ،وو�ضع حد مل�أ�ساة �شعبها ،بتوفري الأمن له ،وبالعمل على �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي
الفل�سطينية.
كما تعلم يف هذا املجال� ،أنها ت�ؤمن بت�سوية امل�شاكل الدولية والإقليمية بالطرق ال�سلمية وفق ًا مليثاق الأمم املتحدة وقراراتها
و�أنها ترف�ض التهديد بالقوة �أو العنف �أو الإرهاب� ،أو با�ستعمالها �ضد �سالمة �أرا�ضيها وا�ستقاللها ال�سيا�سي� ،أو �سالمة
�أرا�ضي �أي دولة �أخرى ،وذلك دون امل�سا�س بحقها الطبيعي يف الدفاع عن �أرا�ضيها وا�ستقاللها.
قرارات املجل�س الوطني الفل�سطيني يف الدورة التا�سعة ع�شرة يف اجلزائر :1988/11/15-12
 .1ان�سحاب «�إ�سرائيل» من جميع الأرا�ضي الفل�سطينية والعربية التي احتلتها منذ عام  ،1967مبا فيها القد�س العربية.
� .2إلغاء جميع �إجراءات الإحلاق وال�ضم ،و�إزالة امل�ستعمرات التي �أقامتها �إ�سرائيل يف الأرا�ضي الفل�سطينية والعربية
منذ عام .1967
 .3ال�سعي لو�ضع الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها القد�س العربية ،حتت �إ�شراف الأمم املتحدة لفرتة حمدودة
موات وحتقيق الأمن وال�سالم للجميع بقبول ور�ضى متبادلني ولتمكني الدولة الفل�سطينية
حلماية �شعبنا ولتوفري مناخ ٍ
من ممار�سة �سلطاتها الفعلية على هذه الأرا�ضي.
 .4حل ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني وفق قرارات الأمم املتحدة اخلا�صة بهذا ال�ش�أن.
� .5ضمان حرية العبادة وممار�سة ال�شعائر الدينية يف الأماكن املقد�سة يف فل�سطني لأتباع جميع الأديان.
 .6ي�ضع جمل�س الأمن وي�ضمن ترتيبات الأمن وال�سالم ،بني جميع الدول املعنية يف املنطقة ،مبا فيها الدولة
الفل�سطينية.
113

الدورة احلادية والع�شرون ،غزة( 1996/4/25-22 ،مقتطفات) :
قرار حول القد�س ال�شريف:
ي�ؤكد املجل�س الوطني �أنّ قيام �إ�سرائيل ب�ضمّ القد�س من جانب واحد يف عام  67هو قرار غري �شرعي ،وال يعرتف املجل�س
الوطني ب�أي �إجراءات قامت بها احلكومة الإ�سرائيلية جلعل ال�ضم �أمر ًا واقعاً ،وي�ؤكد املجل�س مت�سكه التام بعروبة القد�س
باعتبارها جزء ًا ال يتجز�أ من الأرا�ضي الفل�سطينية التي احتلت عام � .67إن قراري  338 ،242ينطبقان على القد�س
كما ينطبقان على جميع الأرا�ضي الفل�سطينية والعربية املحتلة عام  .67و�إنّ القد�س ال�شريف التي ت�ستقطب االهتمامات
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الروحية لل�شعب الفل�سطيني ول�شعوب الأمة العربية والدول الإ�سالمية والعامل امل�سيحي كله ركيزة ال�سالم الوطيد وهي
عا�صمة دولة فل�سطني امل�ستقلة ،وال ميكن �أن ي�ستقر ال�سالم وتن�ش�أ �أ�س�س را�سخة ال�ستمراره ما مل ي�ستعد ال�شعب الفل�سطيني
حقوقه الكاملة يف املدينة املقد�سة .وي�ؤكد املجل�س الوطني �أولوية دعم ال�صامدين يف القد�س وتخ�صي�ص املوازنات للحفاظ
على الأماكن املقد�سة الإ�سالمية وامل�سيحية.
تو�صيات عامة:
على �صعيد مدينة القد�س:
•يطالب املجل�س الفل�سطيني الإدارة الأمريكية بالتزام قرارات ال�شرعية الدولية يف ما يتعلق بالو�ضع ال�سيا�سي ملدينة
القد�س وعدم نقل �سفارتها �إىل مدينة القد�س.
•عقد �سل�سلة من الندوات وامل�ؤمترات الدولية لت�أكيد عروبة القد�س والت�صدي للإجراءات الإ�سرائيلية الهادفة �إىل
تهويدها.
•و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة جتاه مدينة القد�س ت�أخذ باالعتبار احتياجات املدينة وتعزيز �صمود �سكانها.
•ت�شكل جلنة قانونية متخ�ص�صة للدفاع عن حقوق املواطنني يف مدينة القد�س ،خا�صة يف ما يتعلق بحقوق املواطنة
والدفاع عن املمتلكات العربية يف املدينة.
•يو�صي املجل�س الوطني الفل�سطيني بت�شكيل جلنة دائمة للقد�س للقيام باملهام الواردة يف هذه التو�صيات ومتابعة كافة
الق�ضايا وال�ش�ؤون املتعلقة مبدينة القد�س.
•�إح�صاء �أبناء القد�س من خالل م�سح �شامل يف �أماكن وجودهم وحتديد �أف�ضل الو�سائل حلماية حقوقهم والعمل على �إعادتهم
�إليها.
114

وثيقة احلوار الوطني (وثيقة الأ�سرى املعدلة) (( )2006/6/27مقتطفات) :
�إن ال�شعب الفل�سطيني يف الوطن واملنايف ي�سعى وينا�ضل من �أجل حترير �أر�ضه و�إزالة امل�ستوطنات و�إجالء امل�ستوطنني
و�إزالة جدار الف�صل وال�ضم العن�صري ،و�إجناز حقه يف احلرية والعودة واال�ستقالل ويف �سبيل حقه يف تقرير م�صريه ،مبا
يف ذلك �إقامة دولته امل�ستقلة كاملة ال�سيادة على جميع الأرا�ضي املحتلة عام  1967وعا�صمتها مدينة القد�س ال�شريف
و�ضمان حق عودة الالجئني �إىل ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعوي�ضهم وحترير جميع الأ�سرى واملعتقلني دون
ا�ستثناء �أو متييز ،م�ستندين يف كل ذلك �إىل حق �شعبنا التاريخي يف �أر�ض الآباء والأجداد و�إىل ميثاق الأمم املتحدة
والقانون الدويل وما كفلته ال�شرعية الدولية مبا ال ينتق�ص من حقوق �شعبنا.
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قرارات املجل�س املركزي الفل�سطيني -الدورة ال�ساد�سة والع�شرون «دورة الأ�سرى و�إنهاء االنق�سام»
115
ني�سان�/أبريل ( 2014مقتطفات) :
�إن �أي ا�ستئناف للمفاو�ضات والعملية ال�سيا�سية يتطلب التزام �إ�سرائيل الوا�ضح مرجعي َة حدود عام  1967وقرارات
الأمم املتحدة ،والوقف ال�شامل لال�ستيطان ،مبا يف ذلك يف القد�س ال�شرقية ،وتنفيذ االلتزامات واالتفاقات ال�سابقة،
وجعل �أولوية �إجناز االتفاق على حدود الرابع من حزيران  1967مبا فيها القد�س وفق ًا لقرارات الأمم املتحدة ،مقدمة
�ضرورية لأي بحث الحق يف ق�ضايا املفاو�ضات الأخرى ،مبا فيها ق�ضية الأمن ،وذلك و�صو ًال �إىل معاهدة �سالم ت�شمل كل
الق�ضايا.
وي�ؤكد املجل�س املركزي رف�ض �أي اتفاق �إطار ي�شكل بدي ًال من املرجعيات املعتمدة دولياً ،مع التم�سك مبرجعية قرارات
الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،وما ت�ضمنته حول حدود  ،1967مبا فيها القد�س ،وحول حقوق الالجئني وفق ًا للقرار 194
وحول عدم �شرعية اال�ستيطان و�ضم القد�س وكافة الإجراءات الإ�سرائيلية التي نفذتها على الأر�ض.
القد�س:
يدعو املجل�س املركزي �إىل اعتبار ق�ضية القد�س ،يف �أولوية الق�ضايا الوطنية ،والعربية والدولية ،و�إىل العمل مع اجلامعة
العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي لإعالن القد�س العا�صمة ال�سيا�سية والروحية والثقافية الرمزية للعرب وامل�سلمني،
و�إىل موا�صلة طرح ق�ضيتها يف كافة املحافل الدولية ويف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ومنظماتها وهيئاتها.
كما ي�ؤكد دعم �صمود املقد�سيني وامل�ؤ�س�سات الوطنية يف القد�س ،وتوحيد عمل كافة القوى والأطر يف مرجعية واحدة
لتعزيز الدفاع عنها ،ومواجهة االنتهاكات الإ�سرائيلية املتوا�صلة لتهويد املدينة والتعدي على حرمة امل�سجد الأق�صى
والأماكن الدينية امل�سيحية والإ�سالمية .ويدعو املجل�س �إىل دعم �إن�شاء �صندوق ووقفية القد�س.
 .4النظام الأ�سا�سي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية (القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني):

مدينة القد�س هي عا�صمة فل�سطني ،حيث جاء يف مقدمة القانون الأ�سا�سي املعدل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية «�إقامة
الدولة الفل�سطينية بعا�صمتها القد�س ال�شريف وهي �أوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�شريفني م�سرى نبينا حممد (�ص)،
ومهد �سيدنا امل�سيح عليه ال�سالم� .إ�ضافة �إىل ما ن�صت عليه املادة رقم ( )3من القانون الأ�سا�سي (القد�س عا�صمة
فل�سطني) .
 .5القد�س يف النظام الداخلي لبع�ض الف�صائل الفل�سطينية:
ترى كل الف�صائل الفل�سطينية القد�س هي عا�صمة الدولة الفل�سطينية ،ووجب حتريرها من االحتالل ال�صهيوين ،ويف ما
يلي نربز مواقف بع�ض من القد�س:

الف�صل الرابع :القد�س مبوجب ن�صو�ص قانونية �أوروبياً ،عربياً وفل�سطينياً

73

 .1حركة التحرير الوطني الفل�سطيني (فتح):
عرّفت حركة فتح الأفكار ال�سيا�سية امل�ؤ�سّ �سة لها يف جمموعة «املبادئ والأهداف والأ�سلوب» ،التي �أ�صدرتها يف �أواخر
�ستينيات القرن املا�ضي ،وباتت تتكرر يف مقدمة وثيقة النظام الأ�سا�سي الذي تقرّه م�ؤمتراتها (على الأقل حتى امل�ؤمتر
اخلام�س) .وقد انطلقت هذه املبادئ من اعتبار �أن «الوجود الإ�سرائيلي يف فل�سطني هو غزو �صهيوين عدواين وقاعدة
ا�ستعمارية تو�سعية وحليف طبيعي لال�ستعمار والإمربيالية العاملية» (املادة  .)8ومتثلت �أهداف حركة فتح يف «حترير
فل�سطني حترير ًا كام ًال وت�صفية الكيان ال�صهيوين اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا وع�سكري ًا وثقافياً» (املادة  ،)12ويف «دولة
فل�سطينية دميقراطية م�ستقلة ذات �سيادة على كامل الرتاب الفل�سطيني حتفظ للمواطنني حقوقهم ال�شرعية على �أ�سا�س
العدل وامل�ساواة دون متييز ب�سبب العن�صر �أو الدين �أو العقيدة وتكون القد�س عا�صمة لها»( .املادة  .)13و�أكدت فتح �أنّ
«الثورة ال�شعبية امل�سلحة هي الطريق احلتمي الوحيد لتحرير فل�سطني»( .املادة  ،)17و�أنّ الكفاح امل�سلح لن يتوقف «�إال
بالق�ضاء على الكيان ال�صهيوين وحترير فل�سطني» (املادة .)19
لكن حركة فتح �أدخلت بع�ض التغيريات على براجمها ،حتى �أنّ ثمة �أفكار ًا ومنطلقات و�أهداف ًا ّمت �شطبها نهائياً ،وال �سيما
بعد عقد اتفاق �أو�سلو ( )1993و�إقامة ال�سلطة الفل�سطينية ،حيث ّمت حتويل الأفكار الأ�سا�سية حلركة فتح من م�شروع
حترير فل�سطني ،و�إقامة دولة واحدة دميوقراطية� ،إىل م�شروع �إقامة دولة يف جزء من فل�سطني يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،تكون عا�صمتها الق�سم ال�شرقي من القد�س فقط .
 .1حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س:
تنادي حركة املقاومة الإ�سالمية «حما�س» بتحرير فل�سطني من النهر �إىل البحر ،وتهدف احلركة �إىل ا�سرتداد �أر�ض
فل�سطني التي تَعتقد الوطن التاريخي القومي للفل�سطينيني بعا�صمته القد�س .وتُعرّف حما�س نف�سها على �أنها «حركة وطنية
فل�سطينية ،تعمل مع �شعبها يف الداخل واخلارج ومع جمموع القوى والف�صائل الوطنية الإ�سالمية على مقاومة االحتالل
ال�صهيوين ،وحترير الأر�ض والقد�س واملقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية ،وعودة الالجئني والنازحني ،و�إجناز امل�شروع
الوطني الفل�سطيني ،و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة احلقيقية ،والعمل على خدمة �شعبنا يف كافة �أماكن
117
وجوده بكل الو�سائل ويف جميع املجاالت ،مبا ميكنه من ال�صمود والثبات ،وحتمل تبعات املواجهة مع االحتالل».
وجاء يف املادة احلادية ع�شرة من ميثاق حما�س« :تعتقد حركة املقاومة الإ�سالمية �أنّ �أر�ض فل�سطني �أر�ض وقف �إ�سالمي
على �أجيال امل�سلمني �إىل يوم القيامة ،ال ي�صح التفريط بها �أو بجزء منها �أو التنازل عنها �أو عن جزء منها ،وال متلك
ذلك دولة عربية �أو كل الدول العربية ،وال ميلك ذلك ملك �أو رئي�س� ،أو كل امللوك والر�ؤ�ساء ،وال متلك ذلك منظمة �أو كل
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املنظمات �سواء كانت فل�سطينية �أو عربية ،لأن فل�سطني �أر�ض وقف �إ�سالمي على الأجيال الإ�سالمية �إىل يوم القيامة».
وجاء يف املادة الثالثة ع�شرة« :تتعار�ض املبادرات ،وما ي�سمى باحللول ال�سلمية وامل�ؤمترات الدولية حلل الق�ضية الفل�سطينية
118
مع عقيدة حركة املقاومة الإ�سالمية ،فالتفريط يف �أي جزء من فل�سطني تفريط يف جزء من الدين» .
 .2حركة اجلهاد الإ�سالمي:
تهدف حركة اجلهاد الإ�سالمي �إىل «حترير فل�سطني من البحر �إىل النهر» ،وترى �أنّ فل�سطني من النهر �إىل البحر �أر�ض
�إ�سالمية عربية يحرم �شرع ًا التفريط يف �أي �شرب منها ،والكيان ال�صهيوين وجود باطل يحرم �شرع ًا االعرتاف به على �أي
119
جزء منها .
وتعترب حركة اجلهاد الإ�سالمي �أنّ ق�ضـية فل�سطني ق�ضية جوهرية للم�سلمني ال تقارن ب�أية ق�ضية �أخرى وترف�ض ربط
حترير فل�سـطني وت�أجيلها �إىل ما بعد قيام الدولة الإ�سالمية .وتعترب �أنّ مواجهة وجـود االحـتالل وما ي�شكله على �أر�ض
الواقع من تهديد للهوية والثقافة والتاريخ هو الأولويـة التـي ال بـد �أن تدركها الأمة ،و�أنّ ما يجري يف فل�سطني ي�شكل
م�صدر �أمل عميق لكل امل�سـلمني فـي العـامل ،وم�صدر جي�شان عاطفي لهم ،وحترير القد�س حلم م�شرتك لهم رغم اختالف
مواقعهم اجلغرافيـة والفكرية واختالف لغاتهم و�أعراقهم .وترى احلركة �أنه ّمت ربط بيت املقد�س بال�سماء ومكة برباط
روحي يف عملية الإ�سراء واملعراج ،فقد كان من املمكن �إجراء عملية املعراج دون املـرور بالقـد�س لكن �إرادة اهلل �شاءت �أن
يكون هذا الرباط بني هذه الأماكن املقد�سة من �أجل �أن يبقى امل�سـلمون يف كافة بقاع الأر�ض م�شدودين �إليها بهذا الرابط
120
الإمياين ،وترى �أنّ القـر�آن الكـرمي �أكـد �أن القد�سية لي�ست فقط للم�سجد الأق�صى بل ملا حوله �أي�ض ًا .
 .4اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني:
تعرّف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني نف�سها على �أنها «حزب �سيا�سي كفاحي يعمل لتوعية وتنظيم وقيادة اجلماهري
الفل�سطينية من �أجل ا�ستعادة احلقوق الوطنية الفل�سطينية ،ويف مقدمتها حق العودة وتقرير امل�صري و�إقامة الدولة امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س كهدف مرحلي على طريق حترير كامل الرتاب الوطني الفل�سطيني ،و�إقامة دولة فل�سطني الدميقراطية
التي يعي�ش مواطنيها جميع ًا مب�ساواة كاملة دون متييز يف احلقوق والواجبات ومبعزل عن اللون والعرق واجلن�س واملعتقد.
وهو ينا�ضل من �أجل �إقامة جمتمع ا�شرتاكي خالٍ من اال�ستغالل ،قائم على املبادئ الدميقراطية والإن�سانية على طريق
حتقيق جمتمع عربي ا�شرتاكي موحد»
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املراجــــع
1 .1وليد عبد الرحيم ،التعريف بالقانون الدويل العام ،انظر الرابط،

https://sites.google.com/site/walidabdulrahim/home/my-studies/altryf-balqanwn-aldwly-alam

2 .2اللجنة املعنية مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه غري القابلة للت�صرف و�شعبة حقوق الفل�سطينيني ،املذكرة يف الأمم املتحدة عام  ،2010للمزيد انظر الرابط
التايل36402a.pdf-http://unispal.un.org/pdfs/10 ،

.3

3نادر خمي�س الرتك« ،الو�ضع القانوين ملدينة القد�س» ،موقع مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،2013/5/29 ،انظرhttp://www.alzaytouna.net/ :
permalink/43593.html

4 .4هيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي �سي)  2001/11/ 29انظر:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682727.stm

5 .5جمال زحالقة ،كوارث �أو�سلو يف القد�س� ،صحيفة الأخبار ،بريوت.2010/10/6 ،
6 .6هزاع عبد العزيز املجايل� ،صحيفة الر�أي ،عمّان.2014/11/15 ،
 7 .7املوقع الر�سمي للملك عبد اهلل الثاين بن احل�سني،2013/3/31 ،
انظرhttp://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/news/view/id/10778/videoDisplay/1.html :

 8 .8للمزيد راجع :فتـوى حمكمـة العـدل الدوليـة الدوليـة ب�شـ�أن الآثـار القانونيـة النا�شـئة عـن ت�شـييد جدار يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،موقع حمكمة العدل الدولية،
 ،2004/7/13انظرpdf.09-07-http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004 :
 9 .9املرجع نف�سه.
 1010بت�سيلم  -مركز املعلومات الإ�سرائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي املحتلة« ،احلياة يف ظ ّل امل�ضايقات  -ت�أثريات اجلدار الفا�صل على املدى البعيد ،ملخ�ص ،»2012
انظر:

http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201210_arrested_development

 1111نادر خمي�س الرتك ،مرجع �سابق.
 1212منتدى �ستالر تاميز ،التاريخ العاملي والإ�سالمي ،م�شاريع الت�سوية ال�سلمية للق�ضية الفل�سطينية منذ  1937وحتى ،1948
انظر:

http://www.startimes.com/f.aspx?t=35358919

 1313حامت العبادي ،الر�أي.2012/3/18 ،
1414

اللجة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،انظرhttp://www.natcom.gov.jo/node/109 ،

76

 1515املرجع نف�سه.
 1616تي�سري حمي�سن� ،إ�سرائيل وقرارات ال�شرعية الدولية ،املركز الفل�سطيني بديل مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني ،جريدة حق العودة  -العدد  ،41كانون الأول/
دي�سمرب .2010
 1717تي�سري حمي�سن� ،إ�سرائيل وقرارات ال�شرعية الدولية ،املركز الفل�سطيني بديل مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني ،جريدة حق العودة  -العدد  ،41كانون الأول/
دي�سمرب .2010
 1818املركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ،املواقف الدولية من القد�س ،انظر:
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3570

 1919حممد املجذوب ،القانون الدويل العام :تعريف القانون الدويل الإن�ساين وجذوره التاريخية� ،ص .726
 2020املادة  147من اتفاقية جنيف الرابعة.
 2121املادة  53من الربوتوكول امللحق الأول.
« 2222القد�س ال�شرقية :خماوف رئي�سية �إزاء الأو�ضاع الإن�سانية» ،تقرير خا�ص ،موقع الأمم املتحدة ال�صادر عن مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية
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 3939االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان� ،سان خو�سيه .1969/11/22
 4040امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ،نريوبي )كينيا (:حزيران/يونيو .1981
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 6161مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني_ وفا� ،سيا�سة الإبعاد الإ�سرائيلية ،انظر:
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aspx?t=21191977
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