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ابو  خ��ل��دون  ال��دك��ت��ور  س��م��ودي-اك��د  جنني-علي 
ال  ان  تؤكد  ال��دول��ي  القانون  احكام  ان  على  السعود 
سيادة لالحتالل االسرائيلي على مدينة القدس التي 
تعتبر  من  أهم  وأخطر  وأعقد  القضايا  الدولية   
في   الوقت  احلاضر  ، والتي  تعمدت  الدولة  احملتلة  
تأجيل  بحثها   في كافة معاهدات  السالم  املبرمة 
بينها  وبني بعض  الدول العربية  والفلسطينيني 

على  امتداد الفترة السابقة . 
وخالل ورشة عمل عقدها  مركز حقوق اإلنسان 
مع  والتنسيق  بالتعاون  "ش��م��س"  والدميقراطية 
أثر   " بعنوان  الله  رام  في  املفتوحة  القدس  جامعة 
االحتالل اإلسرائيلي على حق السيادة الفلسطينية 
ابو  الدولي" قال  القانون  القدس وفقا ألحكام  على 
السعود : تعتبر قضية  السيادة  على  القدس بؤرة  
الصراع و مفتاح  السالم  في  الشرق  األوس��ط   بل 
والعالم بأسره ، ويتمثل  اخلطر  احلقيقي  لتأجيل  
امل��ف��اوض��ات ح���ول  م��وض��وع  ال��س��ي��ادة على املدينة  
املقدسة  في  وقوعها  حتت سيطرة  سلطات  اإلحتالل  
اإلسرائيلي  الذي ميضي قدما  في ضمها و تهويدها 
وعزلها  عن  اإلمتداد  الفلسطيني وطمس مظاهر  
السيادة  الفلسطينية  عليها من خالل  املخططات  
اإلحتاللية  الساعية   إل��ى   فرض  واق��ع  إحتاللي  
يصعب  تغييره ، و لإلنفراد  بالسيطرة االسرائيلية   
الفلسطينية    السيادة   ،   ومحو  مظاهر   املزعومه 
على  للفلسطينيني   وامل��س��ت��م��رة   وال��ث��اب��ت��ة  عليها 

مر  العصور .
البحث في قضية  أهمية  ان    السعود  ابو  وبني 
السيادة  الفلسطينية على  القدس  تكمن في ظل 
الوقت   املفروض  عليها  في  اإلحتالل اإلسرائبلي   
واملتهاونة   األمريكية   الهيمنة   فيه   تتزايد  ال��ذي 
املصير  تقرير  وح��ق  القانونية   السيادة   مبفهوم  
للشعوب ، بذريعة  القضاء  على  اإلره��اب  واخللط  
ما  بني  ذلك املصطلح  وبني  مفهوم  املقاومة املشروعة 
ضد  اإلحتالل  كوسيلة  من  وسائل  إثبات ممارسة   
استغلت   واض���اف    ، أراضيها  على   الشعوب   سيادة 
سلطات  اإلح��ت��الل  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ت��س��ارع األح���داث 
والعاملي     اإلقليمي   الصعيدين   ع��ل��ى    السياسية 
العسكرية  والهيمنة   السيطرة  من  مزيد   لفرض 
واإلدارية   على  املدينة ، مما دفع  الدولة  القائمة  
إل��ى  اخ��ت��الق  ح��ل��ول  سطحية  تتمثل  باإلحتالل 
في ظاهرها  باقتسام  السيادة  على  املدينة  وفقا  
األرض   ف���وق   ك��ال��س��ي��ادة    ، اإلسرائيلية  للمصالح  
وأخ��رى  حتتها وسيادة دينية  وأخ��رى  وظيفية  ،  
وتغليب  القضايا  األمنية  على  القضايا  القانونية  
للشرعية   وف��ق��ا   اس��ت��ب��ع��اد  بحثها   ،و  واجل��وه��ري��ة 
الدولية  الصادرة عن  املتمثلة  بالقرارات  الدولية  
اجلمعية  ال��ع��ام��ة  ل��أمم امل��ت��ح��دة  ومجلس  األم��ن  
الدولة   التي دع��ت    و   ، الدولية  ال��ع��دل   ومحكمة  
ال��ق��ائ��م��ة ب��اإلح��ت��الل  إل����ى  اإلن��س��ح��اب  م���ن  كافة  
األراضي  احملتلة  في  الضفة  الفلسطينية  وقطاع  
غ��زة  مبا فيها   ال��ق��دس  احملتلة ، وإب��ط��ال  جميع  
إلى   الساعية   األخ��ي��رة  التهويدية   اإلج�����راءات    
السيطرة عليها،وكذلك  هدم   إكمال  ضمها وفرض 

اجلدار  الفاصل  حولها . 
الفلسطينية  السيادة  السعود: تعتبر  ابو  وقال  
منذ  امل��ت��وارث��ة  األس��اس��ي��ة  مبكوناتها  ال��ق��دس  على 
القدم عن  األج��داد  الكنعانيني  وبصورة مستمرة 

و دومنا  إنفصال  احلق الثابت للشعب الفلسطيني 
واملرتبط  باإلقليم  الفلسطيني  ،واملعترف بها  من  
قبل  املجتمع  الدولي من خالل  تطبيق املادة 4/22 
من عهد عصبة األمم والتي  قضت صراحة  بأن " 
بعض اجلماعات  التي كانت تتبع الدولة  العثمانية 
والتقدم  الرقي  والتي بلغت درجة من   ، فيما مضى 
لها  تقدم  أن  بشرط  باستقاللها   اإلع��ت��راف  ميكن 
الدولة املنتدبة النصح  واملعونة حتى يأتي الوقت 
يكون  وب��ذل��ك      " نفسها  على  فيه  تعتمد  ال���ذي 
املجتمع الدولي ممثال في عصبة األمم  قد اعترف  
بالشعب الفلسطيني باعتباره  خلفا لتلك  الدولة  ، 
واضاف: »يأتي  اعتراف  غالبية  دول  العالم  بالدولة 
الفلسطينية التي أعلن املجلس الوطني الفلسطيني  
التي عقدها  باجلزائر عام 1988ع��ن  دورت��ه  خالل 
املوافقة على قيامها وفقا لقواعد الشرعية الدولية 
وج���ود  سلطة  ع��ن  ، فضال  املتحدة  األمم  وق����رارات 
فلسطينية تتولى إدارة  شؤون الفلسطينيني داخل 
األراض��ي احملتلة وخارجها ،  وبالقدر ال��ذي  ال يكاد 
يختلف  عن نطاق وحدود اإلشراف الذي  تباشره أي 
حكومة  في مواجهة مواطنيها ،  األمر  الذي يؤكد  
الفلسطيني   الشعب  على  السيادة   وق��ف   حقيقة 
واستمراريتها   احملتلة   األراض���ي  تلك   وح��ده  على 
باستمرار  ذلك الشعب  من جيل إلى  جيل  باعتراف  
إقليمي ودولي وعاملي باستثناء مواقف بعض الدول 
الشاذة عن هذا اإلجماع  ، ومبا يتوافق مع املصالح 

الصهيونية العاملية« .  

 قانونية السيطرة االسرائيلية 
ويثور التساؤل حول قانونية السيطرة الفعلية 
باإلحتالل   قائمة   ك��دول��ة    - السرائيل  والواقعية 
 ، السعود   ابو  القدس، كما يقول  املفروضة على    -
وحول مدى تأثيرها على السيادة القانونية املقررة 
واملستمرة  للشعب الفلسطيني عليها ، كما يثير  هذا 
التساؤل مجموعة من اإلستفسارات تتعلق بأسانيد 
فرض السيطرة  اإلسرائيلية على القدس، املستندة 
إلى احلق الديني والتاريخي املزعومني على املدينة ، 
ومدى توافق تلك األسانيد مع املبادئ العامة للقانون 
الدولي ، وحق السيادة الفلسطينية املستمرة والكامنة  
بالشعب الفلسطيني و املتوارثة واملستمرة منذ عهد 
اليبوسيني ومرورًا بالعهد الروماني والفارسي، وصواًل 
إلى عهد اخلالفة اإلسالمية التي استمرت عدة قرون 
من الزمن ، والتي آلت إلى العثمانيني الذين أورثوها 
وأكدوا إنتقالها للفلسطينيني من خالل اإلتفاقيات 
املوقعة مع القوى اإلستعمارية ، لتوريثها لهذا  الشعب  
العهد  نكث  ال��ذي  البريطاني  اإلن��ت��داب  طريق  عن 
وحاد  عن الهدف األساسي له وذلك من خالل  متكني  
اليهودي في فلسطني، ومساعدتةعلى فرض سيطرة 
مزعومة وزائفةو مستندة إلى فرض أمر واقع مخالف 
ملبادئ القانون الدولي الذي ال يعترف لإلحتالل بأية 

سيادة قانونية .
احلكم الفلسطيني للقدس 

الفترات   : ي��دل��ن��ا  تتبع   ال��س��ع��ود  اب��و  وي��وض��ح 
استمرارية   على  امل��ق��دس��ة،  للمدينة   التاريخية  
الشعب  الفلسطيني  في حكم  هذه  املدينة  على  مر  
العصور، و هو  عنصر  أساسي ال  يقل أهمية عن  باقي  
عناصر  السيادة  الفلسطينية على املدينة: كاإلقليم  
ونظام  احلكم،  وأن  فترات  االحتالل  التي  اجتاحت  

املنطقة  واملدينة، من  قبل بعض  اجلماعات ولفترات  
محددة ، ال  يعطي  حقا  بالسيادة  لتلك  اجلماعات،  
ف��ي  تلك   الفلسطيني  الشعب  استمر وج��ود   طاملا  
األراض��ي احملتلة،  طيلة  تلك  الفترات التي ال أثر 
فيها  لتلك  اجلماعات، من سلطة وسيادة مزعومة 
،ويضيف يعتبر  الكنعانيون أول  من   سكن  فلسطني 
، وعرفت القدس منذ نشأتها باسمها القدمي )يبوس(  
األوائ���ل،  ال��ع��رب  ب��ط��ون  م��ن  اليبوسيني  إل��ى  نسبًة 
الذين نشأوا في اجلزيرة العربية، ونزحوا عنها مع 
 2500 حوالي  منذ  الكنعانية،  القبائل  من  نزح  من 

سنة قبل امليالد.  
دحض املزاعم االسرائيلية 

في   استندت   اسرائيل  ان   السعود  اب��و  ويشير 
اسانيد  ال��ى  املقدسة  املدينة  على  سيطرتها  ف��رض 
تعلق احدها بالوعد االلهي   و االخرى تعلق باحلق 
هذا  أن  ن��رى  ون��ح��ن    ، باملدينة  لليهود  ال��ت��اري��خ��ي 
االدع����اء  ل��ي��س  ل��ه أي  س��ن��د  م��ن  ال��ق��ان��ون ال��دول��ي  
العام ، الذي  ال  يعترف  بالتوريث اإللهي سببا من 
أسباب  السيادة  في القانون  الدولي املعاصر، وبناءًا 
االدع��اء  بنظرية  التمسك  ت��ق��دم   يصبح  م��ا  على 
الديني باطاًل قانونًا، ويقوم على  غير أساس. كون 
الدين اليشكل أي مصدر من مصادر القانون الدولي 
العام، التي حددتها  املادة )38 ( من النظام األساسي 
حملكمة العدل الدولية، وبالتالي يصبح هذا االدعاء 
باطال  من أساسه، ومما الشك فيه أن احلق التاريخي  
مبعناه السابق ، ال يتوفر للحركةالصهيونية،  نظرًا 
لعدم توافر شروط " التقادم املكسب لتواجد اليهود  
في  فلسطني، كما  حددها  القانون  الدولي،وهي أن 
يكون وضع اليد على إقليم تابع لدولة أخرى،  وأن 
يكون وضع اليد هادئًا دون احتجاج من دولة األصل 

، وأن يتم  ملدة  طويلة. 
 السيطرة  اإلسرائيلية  

إسرائيل  استخدمت  :فقد  السعود  ابو   وبحسب 
فيها  -مب��ا  الغربية  للضفة  احتاللها  ب��داي��ة  منذ 
 "،1967 ع��ام  ف��ي  غ���زة-  وق��ط��اع  الشرقية  ال��ق��دس 
ل��ت��ك��ري��س اح��ت��الل��ه��ا لباقي  ال��ع��س��ك��ري��ة "  األوام�����ر 
أراض�����ي ف��ل��س��ط��ني، ح��ي��ث س��ع��ت إل���ى ض���م امل��دي��ن��ة 
العربية   التجمعات  حساب  على  البلدية  وتوسيع 
واقل   األرض،  من  أكبر عدد ممكن  توسيع  و شمل   ،
ع��دد م��ن ال��س��ك��ان ال��ع��رب، ب��ه��دف ف��رض واق���ع على 
العسكرية  ف��رض  سيطرتها  األرض تستطيع  معه 
ل��ه��ا من  ال��ق��دس، وجعلها ع��اص��م��ة  واإلداري�����ة ع��ل��ى 
دون الفلسطينيني ،حيث بدأت القدس ومنطقتها 
احمليطة تعزل سياسيًا، وإدارياً، واقتصاديًا، عن باقي 
األراضي احملتلة، وأخذت تعامل كمنطقة إسرائيلية 
عدا ما يتعلق باجلنسية ، حيث ظل السكان مواطنني 
أردنيني رغم اإلحلاق  ، كما قامت بتاريخ 29 حزيران  
 " األردن��ي��ة  "الشرقية  ال��ق��دس  بلدية  بحل   1967
الوحيدة  اإلسرائيلية  اإلداري���ة  السيطرة  لتأكيد 
على القطاع الشرقي احملتل من املدينة، وذلك يجعل 
قابل  وغ��ي��ر  فيه  رج��ع��ة  )ال  الشرقية  ال��ق��دس  ض��م 
إسرائيل  اتخذت  وف��ي30 مت��وز  1980  للتفاوض(،  
خطوة أخرى لتعزيز هذه التغيرات واعتبر الكنيست 
القانون األساسي )القدس عاصمة إسرائيل(كما أعلن 
هذا القانون أن )القدس كاملة وموحدة هي عاصمة 
إسرائيل( ، ويضيف ورغم عمليات التهويد القسرية 

لتغيير مالمح القدس ضمن احتاللها للقسم الشرقي 
، إال أنها أهملت تهويد أجزاء عديدة من املناطق التي 
حتى  عددية،  أغلبية  الفلسطينيون  فيها  يشكل 
شكلت في النهاية خطرا يهدد إسرائيل وسيطرتها 
القدس، عندما وجدت نفسها ملزمة بتقدمي  على 
تنازالت جوهرية في موضوع القدس ضمن عملية 
السالم،  ونتيجة لهذه األعمال وصلت إسرائيل إلى 
حقيقة أنها إن لم تسارع إلى تغيير األوضاع في تلك 
األقسام من املدينة  لصاحلها، ستكون سلطتها على 
أي  يطرأ  لم  إذ  محققة،  وخسارتها  مهددة  القدس 
بزعمها  القدس  جتاه  إسرائيل  سياسة  على  تغيير 
توقيع  بعيد  حتى  وامل��وح��دة(  الكاملة  )عاصمتها 
اتفاقيات السالم مع العرب والفلسطينيني،فقد سعت 
إسرائيل إلى فرض  سيطرتها في القدس وتثبيتها، 
بشأن قطاع  االت��ف��اق  قانون تطبيق  من خ��الل  سن 
 1994 لسنة  نشاط(  )تقييد  أريحا  ومنطقة  غ��زة 
إسرائيل  بني  القاهرة  اتفاقية  توقيع  أث��ر  وذل��ك   ،
ومبوجب   ،1994/5  /4 ب��ت��اري��خ   والفلسطينيني 
هذا القانون يحظر على السلطة الفلسطينية فتح 
ممثلية لها أو الدعوة إلى اجتماع عام في إسرائيل، 
احلكومة  من  خطي  تصريح  على  احلصول  بعد  إال 
املشرع اإلسرائيلي  إش��ارة  أن  إلى  واش��ار   اإلسرائيلية 
عن حتديد نشاط السلطة الوطنية )في إسرائيل( 
بداًل )من القدس( كان الهدف منه تأكيد أن القدس 
القوانني  من  وغيرها  إسرائيل،  من  يتجزأ  ال  ج��زءًا 
االحتاللية التي تكرس  فرض السيطرة اإلسرائيلية  

على القدس، ونفي أية سيادة فلسطينية عليها،  
أثر اجلدار 

انتهاكًا  اجل��دار  بناء  : يشكل  السعود  اب��و  وق��ال   
خطيرًا حلق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير 
م��ن قبل جيش  ب��ن��اؤه حاليًا  اجل���دار مت  إن  ، حيث 
الفلسطينية  األرض  على  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��الل 
احمل��ت��ل��ة مب���ا ف��ي��ه��ا ال���ق���دس، وح��ول��ه��ا ول��ي��س على 
الشعب  ذل��ك يعطل  أن  و  ع��ام 1949  الهدنة  ح��دود 
الفلسطيني ومينعه من إقامة دولته املستقلة على 
املتحدة  األمم  ل��ق��رارات  وفقًا  ل��ه،  املخصص  اإلقليم 
املشار إليها، كما يشكل أيضًا انتهاكًا للمبدأ القانوني  
الذي يحظر اكتساب األراضي بالقوة.  كما إن املقصود 
ببناء اجلدار هو تقليص املجال اإلقليمي- الذي يحق 
للشعب  الفلسطيني أن ميارس عليه حقه في تقرير 
املصير- وجتزئته، وجعل املدن الفلسطينية والقرى 
على شكل معازل شبيهة بالبانتو ستانات احملظورة  
في  القانون الدولي .وأضاف: » كما يشكل بناء اجلدار 
على  السيادة  في  الفلسطيني  الشعب  حلق  انتهاكا 
الفلسطينية احملتلة،  الطبيعية في األرض  موارده 
مبا فيها القدس الشرقية، وعزلها عن باقي األراضي، 
لتصبح  فيها،  العربي  الوجود  وتقليص  وتهويدها، 
خالية من أية أغلبية عربية، وإلى تدمير األساس 
االقتصادي واالجتماعي حلياة الشعب الفلسطينيي، 
ويضف  كما أن هذا النوع من الضم يتخذ أسمًا آخر 
أو اكتساب األرض  ال��غ��زو  ال��دول��ي وه��و  ال��ق��ان��ون  ف��ي 
باستخدام القوة" هو انتهاك للقانون مبوجب حظر 

استخدام القوة «.
 رفض دولي        

وفي استعراض آراء فقهاء القانون الدولي املعاصر 
وكتابه، يقول ابو السعود  جند  إجماعا على رفض 

اكتساب ملكية اإلقليم بطريق القوة ، وأنه ال يجوز 
نقل السيادة وضم اإلقليم احملتل إلى الدولة الغازية 
، وقد تأكد ذلك املبدأ، بعد  احملتلة، استنادا للقوة 
استخدام  ح��رم  ال��ذي  املتحدة  األمم  ميثاق  ص��دور 
محددة  ح��االت  في  إال  الدولية  العالقات  في  القوة 
األمم،  عصبة  عهد  بصدور  :أن��ه  أوبنهامي  وي��رى    ،
نبذ  مت  العامة،  واملعاهدة  التنفيذ،   حيز  ودخوله 
احلرب، كذلك معاهدة  باريس، وميثاق هيئة األمم 
املتحدة ، حيث  اعتبرت اللجوء إلى استخدام القوة  
في  العالقات  الدولية  مخالفا لاللتزامات الدولية، 
وغير ساري  املفعول   . ويضيف :باستعراض  املواثيق  
واالتفاقيات  الدولية جميعها ، جند فيها  إجماعا  
دوليا ، على  حترمي  االستيالء   على  أراضي  الغير  
أنه  الضم،  اعتبرت  فقد  األمم  عصبة  ،أم��ا  بالقوة 
يتنافى مع األهداف التي قامت عليها األمم املتحدة 
من  والثانية  األول��ى  امل��ادت��ني  في  عليها  املنصوص   ،
امليثاق ، وذلك في الفصل السادس منه، الذي يحتم 
املنازعات  ف��ض  ف��ي  السلمية  ال��وس��ائ��ل  إل��ى  اللجوء 
بها،  التهديد  أو  ال��ق��وة  استخدام  وي��ح��رم  ال��دول��ي��ة، 
ف��ي ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة مب��ا ي��ه��دد س��الم��ة األراض���ي 
وجه  أي  أو على  دول���ة،  ألي��ة  السياسي  واالس��ت��ق��الل 
في  ف��رق  ،ال  املتحدة  األمم  ومقاصد  يتفق  ال  آخ��ر: 
ذلك بني الغزو وبني آثاره الفعلية من احتالل أو ضم    
، وأصدرت هيئة األمم املتحدة العديد من القرارات 
التي أدانت العدوان، وحرمت االستيالء على أراضي 
الغير وضمها  بالقوة ، ومنها   القرار 242 الصادر في  
22تشرين الثاني  1967 الذي  مبوجبة  لم يعترف 
بضم األراضي التي استولي عليها بطريق احلرب، أما 
القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لأمم املتحدة، 
القرار رقم 2253 بتاريخ  ابرزها  املوضوع  حول هذا 
إلغاء   4 متوز 1967، الذي  يدعو فيه إسرائيل إلى 
جميع  اإلجراءات التي اتخذت، واالمتناع عن اتخاذ  
القدس. باإلضافة  أي عمل من شأنه  تغيير وضع  
التي  العامة،  ق��رارات  أصدرتها اجلمعية   إلى عدة  
ت��ؤك��د م��ب��دأ حت���رمي  االس��ت��ي��الء على أراض���ي الغير 
وضمها بالقوة، والتنديد مبا قامت به إسرائيل من 
إجراءات تستهدف  االستيالء على األراضي العربية  

وضمها  بالقوة .  
 وقال: عليه يعتبر تصرف إسرائيل بضم األراضي 
العربية احملتلة- مبا فيها القدس احملتلة-  مخالفة 
املنفردة  ب����اإلرادة  اإلقليم احمل��ت��ل  رف��ض ض��م  مل��ب��دأ 
إيقاف  الهدنة ال مجرد  ولو بعقد  في وقت احل��رب، 
القتال. ونخلص مما تقدم إلى أن عدم االعتراف بضم 
اإلقليم، يتأسس ببساطة على فكرة أن االستخدام 
غير املشروع للقوة، ال ميكن أن يخل باحلقوق الثابتة، 
وأن ميثاق األمم املتحدة أوجب على املجتمع الدولي 
 ، وتطبيقه  إعماله  املتحدة  األمم  هيئة  في  ممثال 
وهذا ما حدث فعال بصدد احتالل إسرائيل لأراضي 
العربية وإعالن ضمها بالقوة . حيث كان  رد الفعل 
الدولي إصدار مجلس األمن الدولي قراره املشهور 242 
، القاضي  ببطالن  ضم  إسرائيل  لأراضي العربية، 
وغيره  من القرارات  الدولية ، الصادرة عن  اجلمعية 

العامة لأمم املتحدة بهذا اخلصوص .

السيادة الفلسطينية 
وقال ابو السعود :إن السيادة الفلسطينية موروثة 
الفلسطيني  الشعب  واستمرارية   وج��ود  من  أص��ال 
واليبوسيني،  الكنعانيني  منذ   الوطني  ترابه  فوق 

خالل ورشة عمل عقدها »شمس«

احكام القانون الدولي تؤكد عدم وجود سيادة اسرائيلية على مدينة القدس

األقاليم  للسيادة على  العثمانية   الدولة  تولي  وأن 
السيادة  تلك  رس��خ  فلسطني  منها   والتي  العربية 
للفلسطينيني، وقد ورثهم إياها مبوجب املعاهدات 
الدولية املعقودة مع الدول املنتصرة واملتحالفة، رغم 
نية تلك الدول  املبيتة في استعمار تلك األقاليم، 
وقد اعترف عهد عصبة األمم بأن  فلسطني بوصفها 
إحدى اجلماعات التي كانت تابعة للسلطة العثمانية 
كانت قد وصلت في  تقدمها سنة 1919 إلى مرحلة 
تؤهلها ألن تكون دولة مستقلة، وأن نظام االنتداب 
ال يترتب عليه زوال السيادة عن الشعب  اخلاضع 
ل��الن��ت��داب، ب��ل أن ت��ل��ك  ال��س��ي��ادة  ب��اق��ي��ة  للشعب 
الفلسطيني ما دام قائمًا دومنا انقطاع، وعلى ذلك 
فإن وضع فلسطني حتت اإلنتداب لم يترتب عليه 
هذا  أن  ، مبا  اإلقليم  ذل��ك  السيادة عن شعب  ن��زع 
الشعب ظل صاحب السيادة اإلقليمية . واوضح ابو 
أن السيادة على مدينة القدس هي  السعود  
من حق الفلسطينيني أساسًا، وال ميكن املنازعة فيها 
من قبل الدولة املنتدبة، وال من قبل أي من املنظمات 
التي مت وعدها بأي من ضمانات  والشعوب األخرى 
السيادة  وأن   ، وع��ود بوطن مستقل في فلسطني  أو 
العربية على القدس متصلة دومًا ولم تنقطع على 
مر العصور مما يؤكد حق الشعب الفلسطيني فيها، 
حيث  ال��دول��ي"،  االستخالف  لنظرية"  وفقا  وذل��ك 
يعتبر العرب الفلسطينيني خلفا للدولة العثمانية 

في هذا اإلقليم بعد أن مت تقسيمه وانحالل .

واقع جديد 
وبني ابو السعود ان "إسرائيل" سعت  احتاللها 
أكبر مساحة ممكنة  من األراضي  إلى ضم  للقدس 
اخل��ال��ي��ة، وإل����ى اس��ت��ث��ن��اء  األراض�����ي ال��ت��ي تقطنها 
التجمعات العربية وذلك لفرض واقع جديد يتمثل 
بسيطرة على األرض دون السكان العرب، وذلك من 
خالل مصادرة األراضي وبناء املستوطنات في القدس، 
السيادة  عن  التخلي  متنع  التي  القوانني  وتشريع 
اكتراث  وع��دم  القدس،  على  الفلسطينيني  لصالح 
جسرا  استخدامها  ب��ل  باألقليات  العبرية  ال��دول��ة 
وسياساتها  وأه��داف��ه��ا،  مخططاتها  جميع  لتحقيق 
وسلطتها  املزعومة   سيطرتها  تثبيت  إل��ى  الهادفة 
غير املشروعة على املدينة، ومنع  الفلسطينيني من 
ممارسة السيادة في عاصمتهم املنتظرة حيث ميثل 
اجلدار الذي تقيمه إسرائيل على األرض الفلسطينية 
حتقيق املمارسات والسياسات اإلسرائيلية الساعية 
دومًا إلى ضم املدينة إليها بهدف اعتبارها العاصمة 
األبدية لها، ال سيما األراضي التي يوجد فيها مركز 
كبير من املستوطنات، كما يشكل بناء اجلدار انتهاكُا 
م��وارده  على  السيادة  في  الفلسطيني  الشعب  حلق 
الطبيعية في األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها 
القدس، وعزلها عن باقي األراضي احملتلة وتهويدها 

من  خالية  لتصبح  فيها،  العربي  الوجود  وتقليص 
أية  أغلبية عربية، وإلى تدمير األساس االقتصادي 

واالجتماعي حلياة الشعب الفلسطيني.
صورة اخرى    

العربية احملتلة  إسرائيل لأراضي  ان ضم  واكد 
مبا فيها القدس احملتلة يعتبر سابقا ألوانه لطاملا لم 
تنقطع أعمال املقاومة املستمرة من أول أيام االحتالل 
اإلسرائيلي، ومرورا في االنتفاضة األولى ثم الثانية 
الغربية  الضفة  في  احلالية  املقاومة  أعمال  وحتى 
وقطاع غزة احملتلني، كما أن نظرية الغزو الدفاعي 
ال��ت��ي ت��ت��ذرع  ب��ه��ا إس��رائ��ي��ل ف��ي ت��ب��ري��ره��ا اح��ت��الل 
التوسعية  مشاريعها  م��ع  مت��ام��ا  تتناقض  ال��ق��دس 
في القدس والتي كان آخرها بناء الكنس اليهودية 
احلفريات  واستمرار  الشريف  القدسي  احلرم  حول 
في باب املغاربة بغية هدم املسجد  األقصى وإقامة 
الهيكل املزعوم على أنقاضه . ويؤكد ابو السعود أن 
اإلطار الذي تقوم عليه اإلستراتيجية اإلسرائيلية 
الرئيسية  العناصر  مبعرفة  يتمثل  القدس  ح��ول 
ألساس متسك اإلسرائيليني بالسيطرة على القدس، 
وإنكارهم أي سيادة فلسطينية قد متارس من قبل 
فهم  املدينة،  على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
القدس  مستقبل  ح��ول  التفاوض  يرفضون  بداية 
في ظل مشاركة دول��ي��ة، وف��ي إط��ار أح��ك��ام  القانون 
الدولي، لقناعتهم التامة خسران قضيتهم في تلك 
مع  الثنائية  بالعالقة  متسكهم  مؤكدين  الظروف، 
الفلسطينيني في حال البحث بأي موضوع يتعلق 
بالسيادة حول املدينة لقطع الطريق أمام أية وساطة 
دولية يعتبرونها تدخاًل في عالقاتهم الثنائية مع 

الفلسطينني . 
حق الفلسطينيني  

وخلص ابو السعود للقول أيا ما كانت املخططات 
احلقائق  طمس  إلى  الهادفة  اإلسرائيلية  واملشاريع 
ف��إن��ه��ا ل���ن ت��غ��ي��ر م���ن ال���وض���ع ال���ق���ان���ون���ي  ال��ث��اب��ت 
س��واء  ال��ق��دس  ع��ل��ى  س��ي��ادت��ه��م  ف��ي  للفلسطينيني 
قبل  م��ن  املصطنعة  احل����دود  خ���ارج  إخ��راج��ه��م  أمت 
تسميات غريبة  انطبقت عليها  وسواء  االحتالل،  
س��ي��ادة  م��ن  الفلسطينيني  عليه  درج  مل��ا  مخالفة 
ورثوها عن آبائهم  وأجدادهم في املدينة واستمروا 
في ممارستها حتى يومنا هذا، حيث لن تؤثر تلك 
االعتراف  املصطنعة من  قبل احملتل على  احل��دود 
الدولي للفلسطينيني بإقامة دولة عاصمتها القدس، 
وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.  فأي شبر من القدس 
أصبح بحكم األمر الواقع داخل حدود اجلدار الفاصل، 
ويظل من حق الفلسطينيني كأرض محتلة ال يسري 

عليها التقادم املانع من أي مطالبة. 
الفلسطينيني  ح��ق  :أن   ال��س��ع��ود  اب���و  وي��ق��ول 
ب��ال��س��ي��ادة ع��ل��ى ال��ق��دس ك��ج��زء م��ن ال��س��ي��ادة على 

بني  ما  املبرمة  االتفاقيات  مبوجب  فلسطني  كامل 
عن  األول���ى  توقفت  ومبوجبها   ، وبريطانيا  تركيا 
لصالح   فلسطني  على  الشرعية  سيادتها  مم��ارس��ة 
الفلسطينيني واسند إلى اإلنتداب مساعدة الشعب  
السيادة  عطل  ال���ذي  االس��ت��ق��الل  ف��ي  الفلسطيني 
للشعب الفلسطيني على القدس، وأصبح وضع يد 
أي أساس  إلى  املدينة ال يستند  أرج��اء  اليهود على 
السيادة  وش��روط  أسس  اكتمال  أثبتنا  طاملا  قانوني 
الفلسطيني وبطالن ممارستها من قبل  الشعب  في 
السيادة  وأن  العربية.  ال���دول  قبل  وم��ن  بريطانيا 
وال  الفلسطيني،  للشعب  موقوفة   تبقى  القانونية 
موافقة  دون  بريطانيا النتدابها  إنهاء  يؤثر عليها  

األمم املتحدة . 
قرارات باطلة 

ولفت ابو السعود الى  إن قرار ضم القدس عام 
له،  الالحقة  اإلسرائيلية  القوانني  وجميع   1980
املتعلقة بضم وتهويد القدس تعتبر قرارات باطلة 
أية تسوية مستقبلية،  إليها في  ال يجوز اإلستناد 
كما أن تصرف إسرائيل املتمثل بضم القدس العربية 
املنفردة في وقت احلرب يعتبر باطاًل من  ب��اإلرادة 
في  احلجة  نفس  إسرائيل  تستخدم  حيث  أساسه، 
وقطاع غزة  الغربية  الضفة  بشأن  ما حتاوله  صدد 
القدس  الفاصل حول  للجدار  إقامتها  من  وما مت    ،
ل��ف��رض األم����ر ال���واق���ع ال����ذي ي��ع��ت��ق��د أن���ه ال ميكن 
تغييره ، يقول ان السيادة واحدة التتجزأ، وال ميكن 
التفريط فيها وال يجري عليها التقادم وهي مستمرة 
طاملا بقيت الدولة الواقعة حتت اإلحتالل متمتعة 
بشخصيتها القانونية، حيث أنشئت حكومة عموم 
فلسطني، بعد تخلي الدولة العثمانية عن السيادة  
مبوجب  تركية  الغير  لها  التابعة  األقاليم  لصالح 
املادة 119 من  معاهدة فارساي لعام 1918 السالف 
ذكرها، واضاف: »كذلك ما أشارت إليه املادة )22( من 
عهد العصبة،  مما يؤكد  أن أحقية سكان فلسطني  
ما  جميع  من  ونخلص  عليها،   بالسيادة  األصليني 
تقدم أن املجتمع الدولي - ممثال  في دوله ومنظماته 
أضحى يسلم    – املتحدة  األمم  رأسها  الدولية وعلى 
على  سيادتهم  وأن  الشعب.  بوصف  للفلسطينيني 
ترابهم الوطني واحدة ال تتجزأ، وال ميكن  التفريط  
فيها، وال يجري عليها التقادم وتشمل هذه السيادة  
بفعل  أو   ، بتقسيمها  ق��رار  أي   رغ��م  كامل فلسطني 
العربي  الشعب  أن  طاملا  ذلك،  تقادم  مهما  احتاللها 
يوافق  ول��م  عليها،  بحقوقه  متسك  الفلسطيني 
ترابها  على  السيادة  حتويل  أو  عنها  التنازل  على 
إل��ى أي��ة جهة أخ��رى، مبا في ذل��ك احلركة  الوطني 
الدولة االسرائيلية،  كما مت االعتراف بالسيادة  أو 
الفلسطينية من قبل القضاء اإلسرائيلي في الوقت 

احلالي املعاصر . 


