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من إصدارات مركز اعالم حقوق االنسان والدميقراطية  -شمس  -كتاب

(أث��ر االح �ت�لال االس��رائ�ي�ل��ي على ح��ق ال�س�ي��ادة الفلسطينية على ال�ق��دس وف�ق��ا الح�ك��ام ال�ق��ان��ون ال��دول��ي) ملؤلفه د .خ�ل��دون اب��و السعود
وكأننا دائ�م� ً�ا م��ع االب�ح��اث وامل��ؤل�ف��ات املتجددة وكشف ال�ق��درات
املعطاءة واالجنازات اخليرة التي يظهرها الى النور مؤرخنا القدير
الدكتور خلدون اب��و السعود ،ال��ذي مكث في كتابة مؤلفه خمس
سنوات غير عابىء مبا يترتب على تلكم االعمال من ارهاق وجهد
وحتديات جسام لذلك نقدر له ذاكرته املتيقظة وعزميته املتوثبة
ً
واضعا جهده للقدس وكتاب «اثر االحتالل االسرائيلي
لعمله الدؤوب،
ً
وفقا الحكام القانون
على حق السيادة الفلسطينية على القدس
الدولي» ،لذلك تنبع اهمية هذا الكتاب من حق السيادة الفلسطينية
على القدس.
وتعتبر قضية السيادة على القدس بؤرة الصراع ومفتاح السالم
في الشرق االوسط بل والعالم بأسره.
واليوم نحن معكم في احللقة االخيرة من كتاب «اث��ر االحتالل
ً
وفقا الحكام القانون
االسرائيلي على حق السيادة على القدس
الدولي» ارتأينا ان نأخذ القليل من مباشرة السيادة الفلسطينية
على القدس ومحاوالت الغائها والسيادة على مدينة القدس قبل
االحتالل البريطاني عام ١٩١٧م ،والسيطرة االسرائيلية ومحاوالت
فرضها على القدس منذ عام ١٩٦٧م وحتى الوقت احلاضر واالثر
النفصال فلسطني عن الدولة العثمانية واالمم املتحدة وموقفها
من حق السيادة على القدس ،وقد كان بودنا ان نكتب الكثير حول
هذا االصدار املفيد ،وان نكثر من احللقات ملا فيه من تعزيز للقدس
ً
ً
وقسطا من هناك
قسطا من هنا
واعزاز ،ولكن لضيق املساحة نأخذ
ً
ً
ايضا لضيق الوقت ،وهذا طبعا ال يفي
من هذا الكتاب القيم وذلك
الكتاب حقه النه نزر يسير من شيء كثير.

السيادة الفلسطينية على
القدس ومحاوالت إلغائها

ان من اخطر الفترات التي مرت بها القضية
الفلسطينية واهمها بشكل ع��ام ،وقضية القدس
بشكل خاص ،فيما يتعلق بالسيادة الفلسطينية
وتوارثها واستمرارها في الشعب الفلسطيني ،بعد
اك�ت�م��ال ارك��ان�ه��ا ال�ق��ان��ون�ي��ة ،تلك ال�ف�ت��رة املمتدة
منذ انهزام الدولة العثمانية-التي حافظت على
استمرارية وبقاء السيادة الفلسطينية-ومرور ًا
بفترة االنتداب البريطاني ،وحتى احتالل القدس
وضمها من قبل اليهود ،بهدف السيطرة العسكرية
ع�ل��ى امل��دي �ن��ة ،وم �ح��اول��ة م�ح��و ال �س �ي��ادة العربية
الفلسطينية عنها ،حيث ظل ذلك احلق بالسيادة
على االرض الفلسطينية احملتلة-وال زال-موقوف ًا
على الشعب الفلسطيني وحده.
ونحاول من خالل هذا الفصل ،تسليط الضوء
على السيادة الفلسطينية على املدينة ،وبيان تأثير
االحتالل املتناوب ،على حق السيادة الفلسطينية
على القدس ،رغم التغييرات التي طرأت على حدود
االقليم الفلسطيني ،س��واء طبق ًا لقرار التقسيم
الصادر عن اجلمعية العامة لالمم املتحدة ،او على
اث��ر قيام دول��ة اسرائيل رسمي ًا في  ٢٥اي��ار ١٩٤٨
او نتيجة آلثار حرب  ١٩٦٧وقال الدكتور خلدون
ابو السعود:
لكي نستطيع دراس ��ة تلك املسألة على وجه
ال�ت�ح��دي��د وت��وض�ي�ح�ه��ا ،ف ��إن ذل ��ك يتطلب منا:
ال�ت�ع��رض ل��واق��ع امل��دي�ن��ة ف��ي امل��راح��ل التاريخية
املختلفة ،منذ نشأتها وحتى استيالء اليهود عليها
ف��ي ال��وق��ت احل��اض��ر ،وم�ح��اول��ة تكريس االحتالل
االس��رائ �ي �ل��ي ع�ل�ي�ه��ا ،وف ��رض ال�س�ي�ط��رة الفعلية
العسكرية على االرض ،بقوة االمر الواقع ،وسوف
نتعرض لهذا املوضوع في مباحث ثالثة:
املبحث االول :أفرده للحديث عن السيادة على
مدينة القدس قبل االحتالل البريطاني عام ،١٩١٧
ونتعرض من خالله الى جهود اململكة املتحدة في
متكني اليهود من السيطرة على فلسطني ،والى اثر
االح��داث التاريخية على السيادة الفلسطينية
على القدس ،خالل فترة االنتداب البريطاني ،على
السيادة الفلسطينية على املدينة ،والى اثر قرار
التقسيم على السيادة الفلسطينية على املدينة.
املبحث الثاني :أخصصه للحديث عن السيادة
ع �ل��ى م��دي �ن��ة ال��ق��دس م �ن��ذ ع ��ام  ،١٩٤٨وح�ت��ى
وق�ت�ن��ا احل��اض��ر .ون �ت �ط��رق م��ن خ�لال��ه ل�لاح�ت�لال
االسرائيلي ،وم�ح��اوالت فرضها على القدس عام

 ،١٩٦٧وحتى الوقت احلاضر ،وعن مدى شرعية
الوجود االسرائيلي في القدس ،في ض��وء قواعد
القانون الدولي.
املبحث الثالث :احتدث فيه عن ضم اسرائيل
للقدس ال�ش��رق�ي��ة ،واث ��ر ذل��ك على ح��ق السيادة
الفلسطينية على ال �ق��دس .ونتطرق م��ن خالله
ال��ى ال �ق��وان�ين واالن �ظ �م��ة ال �ت��ي اتبعتها اس��رائ�ي��ل
لغايات تهويد املدينة وتوسيعها ،وعزلها ومصادرة
راضيها ،وقوانني التنظيم ،والبناء ،وقانون الغائبني،
ومصادرة الهويات من املواطنني العرب ،كما سوف
نتعرض اي�ض� ًا ،وال��ى االستيطان املكثف وسياسة
االمر الواقع ،وغالف القدس ،وبناء اجلدار العازل
حولها ،واثره على حق السيادة الفلسطينية ،والى
العالقة ما بني اجل��دار ،واملستوطنات في االرض
الفلسطينية ،واآلث��ار االقتصادية واالجتماعية
للجدار ،واث��ره على ح��ق الشعب الفلسطيني في
السيادة وتقرير املصير

السيادة على مدينة القدس قبل
االحتالل البريطاني عام ١٩١٧

االدع��اءات االسرائيلية لفرض السيطرة على
املدينة ،تلك االدعاءات املستندة الى الزعم بحقوق
ً
وصوال الثبات حق
تاريخية فيها ،قمنا بتنفيذها
السيادة الفلسطينية عبر املنقطعة ،على املدينة
منذ آالف السنني .وقد اثرت االحداث التاريخية
خ�لال الفترة منذ ع��ام  ١٩١٧وح�ت��ى ع��ام ١٩٤٨
ف��ي فلسطني ،واملنطقة ال�ع��رب�ي��ة ،على السيادة
الفلسطينية على القدس ،تلك السيادة التي سبق
وان اثبتناها للسكان العرب فيها ،منذ نشأة املدينة
في القرن اخلامس والعشرين قبل امليالد ،وحتى
احتاللها من قبل بريطانيا عام .١٩١٧
ولعل اهم االح��داث والتي يهمنا فيها التركيز
وتسليط الضوء عليها ،هو تأثير وعد بلفور عام
 ١٩١٧وإعالن االنتداب البريطاني على فلسطني
ع��ام  ،١٩٢٢وص��دور ق��رار اجلمعية العامة لالمم
املتحدة بالتقسيم ع��ام  ١٩٤٧على حق السيادة
الفلسطينية ،وه��و امل��وض��وع االه��م ال��ذي سنقوم
بتفصيله من خالل تقسيم هذا املبحث على ثالثة
مطالب على النحو التالي:
املطلب االول :وعد بلفور وجهود اململكة املتحدة
لتمكني اليهود من السيطرة على فلسطني وأثره
على حق السيادة الفلسطينية على القدس.
املطلب الثاني :اثر االحداث التاريخية للقدس
خالل فترة االنتداب البريطاني على حق السيادة
الفلسطينية على القدس.

موروثة اصال من وجود هذا الشعب واستمراريته،
فوق ترابه الوطني ،وتولي الدولة العثمانية السيادة
على االقاليم العربية  -ومنها فلسطني  -رسخ تلك
السيادة لتلك االقاليم ،وحفظها لها ،الى حني وقد
ورثها اياها مبوجب املعاهدات الدولية املعقودة
م��ع ال ��دول امل�ن�ت�ص��رة وامل�ت�ح��ال�ف��ة ،رغ��م ن�ي��ة تلك
الدول املبيتة في استعمار تلك االقاليم ،وان نظام
االنتداب ال يترتب عليه زوال السيادة عن الشعب
اخلاضع لالنتداب بل ان هذه السيادة باقية للشعب
الفلسطيني ما دام قائما ،كما ان وضع فلسطني حتت
االنتداب لم يترتب عليه نزع السيادة عن شعب
فلسطني ،بل ان هذا الشعب ظل صاحب السيادة
االق�ل�ي�م�ي��ة وال�ن�ت�ي�ج��ة امل �ب��اش��رة ل �ه��ذه التغيرات
السياسية والدستورية ،كانت انتقال القدس من
السيادة العثمانية الى سيادة شعب فلسطني ،واذا
كان ذلك كذلك فما هو الوضع القانوني للسيادة
الفلسطينية ع�ل��ى ال �ق��دس ف��ي ع�ه��د االح �ت�لال
االسرائيلي ،املستخلف على القدس منذ انتهاء عهد
االنتداب وحتى وقتنا احلاضر؟ هذا ما سوف نطرحه
في املطلب الرابع من هذا املبحث.

املطلب ال�ث��ال��ث :اث��ر ق��رار التقسيم على حق
السيادة الفلسطينية على القدس.

السيطرة االسرائيلية ومحاوالت
فرضها على القدس منذ عام
١٩٦٧

استخدمت اسرائيل منذ بداية احتاللها للضفة
الغربية مبا فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في
عام  ،١٩٦٧االوام��ر العسكرية لتكريس احتاللها
لباقي اراضي فلسطني ،حيث سعت الى ضم املدينة
وتوسيع البلدية على حساب التجمعات العربية،
وشمل توسيع اكبر ع��دد ممكن من االرض ،واقل
ع��دد م��ن السكان ال�ع��رب ،بهدف ف��رض واق��ع على
االرض تستطيع معه فرض سيطرتها العسكرية
واالدارية على القدس ،وجعلها عاصمة لها من دون
الفلسطينيني.
حيث ب��دأت ال�ق��دس وج��واره��ا احمليطة تعزل
سياسيا ،واداري ��ا ،واقتصاديا ،عن باقي االراض��ي
احملتلة ،واخ��ذت تعامل كمنطقة اسرائيلية عدا
ما يتعلق باجلنسية ،حيث ظل السكان مواطنني
اردن� �ي�ي�ن رغ ��م االحل � ��اق ،ك �م��ا ق��ام��ت ب �ت��اري��خ ٢٩
ح��زي��ران  ١٩٦٧ب�ح��ل ب�ل��دي��ة ال �ق��دس «الشرقية
االردنية» لتأكيد السيطرة االداري��ة االسرائيلية
الوحيدة على القطاع الشرقي احملتل من املدينة،
وذلك يجعل ضم القدس الشرقية ( ال رجعة فيه
وغير قابل للتفاوض) ،وفي  ٣٠متوز  ١٩٨٠اتخذت
اس��رائ �ي��ل خ�ط��وة اخ ��رى لتعزيز ه��ذه التغيرات
واعتبر الكنيست القانون االساسي (القدس عاصمة
اسرائيل) كما اعلن هذا القانون ان (القدس كاملة
وم��وح��دة ه��ي ع��اص�م��ة اس��رائ �ي��ل) ع�ل��ى م��ا س��وف
نفصله الحقا.
ورغ ��م ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ه��وي��د ال�ق�س��ري��ة م��ن قبل
اسرائيل لتغيير مالمح ال�ق��دس ضمن احتاللها
للقسم ال �ش��رق��ي ،اال ان �ه��ا اه�م�ل��ت ت�ه��وي��د اج ��زاء
عديدة من املناطق التي يشكل فيها الفلسطينيون
اغلبية ع��ددي��ة ،حتى شكلت في النهاية خطرا
يهدد اس��رائ�ي��ل وسيطرتها على ال�ق��دس ،عندما
وج��دت نفسها ملزمة بتقدمي ت�ن��ازالت جوهرية
في موضوع القدس ضمن عملية السالم االخيرة،
ونتيجة لهذه االعمال وصلت اسرائيل الى حقيقة
انها ان لم تسارع الى تغيير االوضاع في تلك االقسام
من املدينة لصاحلها ،ستكون سلطتها على القدس
مهددة وخسارتها محققة ،اذ لم يطرأ اي تغيير على
سياستها جتاه القدس بزعمها (عاصمتها الكاملة
واملوحدة) حتى بعيد توقيع اتفاقيات السالم مع
ال�ع��رب والفلسطينيني ،فقد سعت اسرائيل الى
ف��رض سيطرتها في القدس وتثبيتها ،من خالل
سن قانون تطبيق االتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة
اري �ح��ا لسنة  ،١٩٩٤وذل ��ك اث��ر ت��وق�ي��ع اتفاقية
القاهرة بني اسرائيل والفلسطينيني بتاريخ /٥/٤
 ،١٩٩٤ومبوجب هذا القانون يحظر على السلطة
الفلسطينية فتح ممثلية لها او الدعوة الى اجتماع
ع��ام في اسرائيل ،اال بعد احلصول على تصريح
خطي من احلكومة االسرائيلية.
ونشير ال��ى ان اش ��ارة امل�ش��رع االس��رائ�ي�ل��ي عن
حتديد نشاط السلطة الوطنية (ف��ي اسرائيل)
ب ��دال (م ��ن ال��ق��دس) ك ��ان ال �ه��دف م�ن��ه ت��أك�ي��د ان
القدس ج��زء ال يتجزأ من اسرائيل ،وغيرها من
القوانني االحتاللية التي تكرس فرض السيطرة
االس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى ال� �ق ��دس ،ون �ف��ي اي���ة س �ي��ادة
فلسطينية عليها ،وه��ذا ما تناوله الكاتب على
ضوء ضم اسرائيل للقدس الشرقية واثره على حقه
السيادة الفلسطينية ومما جاء فيه:
 -١ان احل��دي��ث ع��ن ال�ق��وان�ين واالن�ظ�م��ة التي
تبعتها اس��رائ �ي��ل ال��رام �ي��ة ال ��ى ت �ه��وي��د امل��دي�ن��ة
وتوسيعها وعزلها عن باقي الضفة الغربية.
 -٢تعرض املدينة الى االستيطان املكثف ليكون
امرا واقعا .
 -٣اآلث ��ار االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية للجدار
واثره على حق السيادة الفلسطينية وحق الشعب
الفلسطيني في تقرير املصير.
 -٤وص��ل املؤلف ال��ى نتيجة ان بناء اسرائيل
ل�ل�ج��دار ف��ي الضفة الغربية وح��ول ال �ق��دس امنا
يعتبر من االدوات التي تستخدمها اسرائيل في

االمم املتحدة وموقفها من حق
السيادة على القدس

د .خلدون ابو السعود
ت�ق��وي��ض ال �س �ي��ادة الفلسطينية ع�ل��ى االراض ��ي
ال �ع��رب �ي��ة احمل �ت �ل��ة مب��ا ف�ي�ه��ا ال �ق��دس وذل� ��ك ملنع
مم��ارس��ة ال �س �ي��ادة الفلسطينية وح�ت��ى ال يصل
الفلسطينيون الى حلمهم املتمثل في جعل القدس
عاصمة للدولة الفلسطينية التي حتظى مبوافقة
معظم دول العالم.

األثر القانوني النفصال فلسطني
عن الدولة العثمانية

بعدما ربح الناصر صالح الدين االيوبي املعركة،
وس�ي�ط��ر ع�ل��ى ال �ق��دس س�ن��ة ١١٨٧م ،ث��م انتقلت
السيادة على القدس الى االتراك سنة ١٥١٧م حيث
اصبحت القدس جزءا من االمبراطورية العثمانية،
وكانت فلسطني احدى الواليات العثمانية كباقي
اال ق �ط��ار العربية ا خل��ا ض�ع��ة للخالفة العثمانية
وال �ت��ي سقطت ف��ي  ٩/١٢/١٩١٧وذل ��ك ب��دخ��ول
اجل�ي��ش البريطاني ال��ى ال �ق��دس وانفصالها عن
الدولة العثمانية ،وذلك باستقاللها كدولة قائمة
بذاتها ،وما كان الهدف من ذلك نقل سيادتها على
جميع االراضي غير التركية التي كانت جزءا من
الدولة العثمانية مبوجب (املادة  )١١٩من معاهدة
ف��رس��اي ل �ع��ام ١٩١٨م وج �ع��ل ف�ل�س�ط�ين كينونة
منفصلة ومستقلة دوليا ،او بعبارات اخرى ،دولة
في ظل القانون ال��دول��ي ،وذل��ك اث��ر التوقيع على
معاهدة ل��وزان ع��ام  ،١٩٢٣التي تخلت مبوجبها
تركيا عن حكمها على املناطق العربية املنفصلة
عنها ،ول��م يكن لالحتالل البريطاني لفلسطني
في ذلك احلني اية صفة استعمارية البتة ،ومما
يدل على ذلك:
 -١تصريح الرئيس االم�ي��رك��ي «ول �س��ون» في
كانون االول سنة  ١٩١٥بأنه «ليس الفتح واالستيالء
داخلني في برنامج احلكومات الدميقراطية وال
يتفقان مع مذاهبها».
 -٢تصريح اللورد اللنبي يوم دخوله القدس في
 ٢٩/١٢/١٩١٧بأن غاية االحتالل البريطاني هي
حترير فلسطني من النير التركي ،وانشاء حكومة
وطنية حرة فيها.
 -٣اعالن لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا ،في
خطاب القاه على نقابات العمال البريطانية بتاريخ
 ٥/١/١٩١٨ان بريطانيا تعترف بحق فلسطني
وس��وري��ا وال �ع��راق واجل��زي��رة العربية ،ف��ي احلرية
واالستقالل وتكوين حكومات وطنية فيها.
 -٤اص� ��دار ب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن �س��ا ت�ص��ري�ح��ا في
 ١١/٨/١٩١٨اكدتا فيه ان السبب الذي من اجله
حاربتا في ال�ش��رق ،هو حترير الشعوب العربية،
واقامة حكومات وادارات وطنية تستمد سلطتها من

اختيار االهالي الوطنيني فيها اختيارا حرا.
ورغ��م ان ح��ق ال�س�ي��ادة للشعب الفلسطيني،
حق ثابت مبوجب املواثيق الدولية ،واملعاهدات
وال� �ق ��رارات ال �ص��ادرة ع��ن املنظمات ال��دول�ي��ة كما
بينا س��اب�ق��ا ،ل�ك��ن ال�ش�ع��ب الفلسطيني م�ن��ع من
مم��ارس��ة س�ي��ادت��ه ال�ك��ام�ل��ة ال�ف�ع��ال��ة ع�ل��ى اقليمه
بسبب االحتالل العسكري البريطاني ،وما تبعه
من ان�ت��داب م�ف��روض ،من قبل عصبة االمم اوال،
وبسبب قيام اسرائيل على اراضيه مبوجب قرار
التقسيم ال��ذي اص��درت��ه اجلمعية العامة لالمم
املتحدة ثانيا ،فهل ألي منهما اي اثر على حقوق
الشعب العربي الفلسطيني ،في سيادته على ارضه
وترابه الوطني ،تلك السيادة املوروثة عن الدولة
العثمانية الكاملة السيادة؟
ورغ��م ف��رض االح �ت�لال العسكري البريطاني
على فلسطني في عام  ،١٩١٨اال انه لم يستطع ان
يكتسب اية سيادة قانونية على فلسطني ،سيما وان
تلك السيادة كانت ملكا للدولة العثمانية ،وانتقلت
الى الشعوب التي انسلخت قانونية على فلسطني،
سيما وان تلك السيادة كانت ملكا للدولة العثمانية،
وانتقلت ال��ى الشعوب التي انسلخت عنها وفقا
ملبادىء القانون الدولي ،التي ال تعترف باالحتالل
وسيلة الكتساب ملكية االرض ،او نقال للسيادة
التي هي حق للشعب احملتل ،الذي بقي مستقرا في
ارضه دون اي انقطاع منذ ما يزيد عن ستة االف
سنة كما اسلفنا في الباب االول من هذه الدراسة،
كما ان شخصية فلسطني ك��دول��ة ،كانت واضحة
ومنفصلة عن شخصية االنتداب ،سيما ان احلكومة
البريطانية ،مارست قوة قانون وادارة (امل��ادة )١
وامنت على ادارة السياسة اخلارجية على فلسطني
(املادة  ،)١٢وقد اعتبرت الفقرة الرابعة من املادة
( )٢٢من عهد العصبة الشعب العربي الفلسطيني
امة مستقلة اي دولة مستقلة كما اوضحنا ،وذلك
يستدعي االع�ت��راف للشعب الفلسطيني ،بكيان
مستقل دوليا ،يتمتع بحق السيادة الكاملة على
ارضه ،رغم تقييد ذلك االستقالل بتلقي املشورة
واملساعدة من الدولة املنتدبة.
كما ان��ه وف�ق��ا للمادة ( )٢٢م��ن عهد العصبة
امل�ش��ار ال�ي��ه ،اعتبر فلسطني دول��ة مستقلة ،وقد
استقر فقه القانون الدولي ،على ان السيادة تكمن
قانونا في سكان االقليم املوضوع حتت االنتداب،
وهو ال��رأي ال��ذي ينسجم مع مبدأ عدم ج��واز ضم
االراض��ي بالغزو واالحتالل .فالشعب الفلسطيني
م��وج��ود ف��ي فلسطني قبل اليهود وب�ع��ده��م ،وهو
صاحب السيادة اصال.
ونخلص مما تقدم الى  :ان السيادة الفلسطينية

منذ ط��رح القضية الفلسطينية على االمم
امل�ت�ح��دة عبر مجلس ال��وص��اي��ة ،ومجلس االم��ن،
واجلمعية العامة ل�لامم املتحدة ن��رى انها شغلت
حيزا بارزا وكانت  -ماتزال  -من اهم القضايا التي
ناقشتها تلك االج�ه��زة وق��د تبوأت املدينة مكان
ال �ص��دارة ف��ي ك��اف��ة ال �ق��رارات وامل�ش��اري��ع الدولية،
التي طرحت لتسوية الصراع العربي االسرائيلي.
وق��د حظيت املدينة باهتمام خ��اص منذ دخول
القضية الفلسطينية ال��ى ال��دائ��رة ال��دول�ي��ة في
اع�ق��اب وع��د بلفور ع��ام  ،١٩١٧حيث اش��ار اليها
ص��ك االن �ت��داب البريطاني على فلسطني نظرا
الهميتها ،ووضعيتها اخلاصة .لكن انشغال اجلمعية
ا ل�ع��ا م��ة مبناقشة القضية الفلسطينية وا ق ��رار
هدنة لوقف القتال ف��ي ال �ق��دس ،ل��م ميكنها من
اق ��رار م�ش��روع ن�ظ��ام ال�ت��دوي��ل رغ��م تعيني وسيط
االمم املتحدة الكونت ب��رن��ادوت في ذل��ك الوقت،
حيث نص القرار  ١٨١على تدويل القدس كافضل
وسيلة حلماية جميع املصالح الدينية في املدينة،
واعتبارها منطقة دولية ذات وصع استثنائي ،من
حيث ادارتها وموظفوها واستقاللها احمللي ،ومن
ح�ي��ث نظامها التشريعي وال�ق�ض��ائ��ي وارت�ب��اط�ه��ا
باالحتاد االقتصادي الفلسطيني ،وحرية العبور
والزيارة وعالقتها بالدولتني العربية واليهودية،
ووض��ع االماكن املقدسة فيها بعد جتريد املدينة
م��ن ال �س�لاح ،بحيث ت�ق��ام فيها سلطة م��ن خ��ارج
املدينة ،وان ينتخب السكان مجلسا تشريعيا له
سلطات التشريع وفرض الضرائب وتشكيل جهاز
قضاء مستقل وضمان حرية العبادة.
كما اعتبرت اجلمعية العامة حفظ النظام
واالمن في القدس ،مسألة ملحة تعني االمم املتحدة
ككل ،حيث تقرر ان يطلب من مجلس الوصاية
ان ي��درس مع سلطة االنتداب واالط��راف املعنية،
االجراءات املالئمة حلماية املدينة وسكانها ،وعندما
رف��ض ال �ع��رب م�ق�ت��رح��ات التقسيم ،ك�م��ا رفضها
االسرائيليون كذلك عهد للكونت برنادوت لتقدمي
تقريره حيث قدم تقريرا نهائيا في ٢٠/٩/١٩٤٨
يضمن اقتراحا حول القدس ،يقضي بوجوب وضعها
حتت اشراف االمم املتحدة مع اعطاء العرب واليهود
اكبر مدى من االدارة احمللية.
كما ق ��ررت اجلمعية ال�ع��ام��ة مب��وج��ب ق��راره��ا
 ١٩٤/٣بتاريخ  ١١كانون اول  ١٩٤٨منح القدس
معاملة خ��ا ص��ة منفصلة ع��ن املعاملة املمنوحة
لبقية فلسطني ،وان ت��وض��ع حت��ت وص��اي��ة االمم
املتحدة الفعلية.
ونظرا جلمود الوضع ،اضطرت الدول العربية
منتهزة فرصة تكوين جلنة التوفيق بقرار اجلمعية
العامة في  ١١كانون االول  ١٩٤٨التي كان من بينها
وض��ع ن�ظ��ام دائ��م لتدويل منطقة ال�ق��دس  -الى
املوافقة على فكرة التدويل ملنطقة القدس على
اساس وحدتها ودون تقسيم االماكن املقدسة فيها.
اما املوقف اليهودي :فكان يقوم على اساس االخذ

قراءة وإعداد الباحث عباس منر
وزارة االوقاف والشؤون الدينية/عضو احتاد املؤرخني العرب

احللقة الثانية واالخيرة

بالوضع الراهن في املدينة املقدسة ،بعد ان اصبح
اليهود يسيطرون على القسم االكبر فيها ،على ان
يقتصر التدويل على االماكن املقدسة في االحياء
القدمية مستندة الى احلق املمنوح لها من بريطانيا
على فلسطني ،وكذلك على قرار التقسيم والوجود
السابق لليهود على االرض ،والتاريخ املزيف  -وهو
ما فندناه في الفصول السابقة  -ومتجاهلة ايضا
ما تعهدت به ل��دى االمم املتحدة ،عند تقدميها
طلب قبولها عضوا في االمم املتحدة ،من احترام
م�ك��ان��ة ال �ق��دس وت��دوي�ل�ه��ا ،وع�ل�ي��ه ف��ان احتاللها
للقدس لم ول��ن مينحها اي��ة سيادة على املدينة
سيما ان وضعها غير شرعي ،ك��أي محتل يتحكم
في مناطق االح�ت�لال ،لذلك من املستحيل عالج
ع��دم شرعية وضعها لعدم وج��ود اي وص��ف لهذا
الوضع في القانون الدولي ،حيث ذكر ذلك مجلس
االمن في العديد من قراراته املشار اليها ،بأن اعمال
اسرائيل غير الشرعية ،ال ميكن ان تغير من الوضع
القانوني للمدينة.
بينا ان السلطة املؤقتة لالحتالل  -وه��ي ال
شك ادارة عسكرية ،تباشر سلطة واقعية ال سيادة
قانونية  -ليس لها احلق في اج��راء اية تغييرات
في التشريعات ،ما لم يكن ذلك متفقا مع الطبيعة
املؤقتة لالحتالل ،وذل��ك اتفاقا مع امل��ادة  ٦٤من
اتفاقية جنيف الرابعة واملادة  ٤٣من الئحة الهاي
امللحقة باتفاقية اله��اي لسنة  ،١٩٠٧فالسيادة
القانونية الدائمة على االقليم احملتل ،ال تنتقل من
دولة السيادة االصلية الى دولة االحتالل اال بطريق
االتفاق والتنازل ،او بطريق الضم واالخضاع.
وهذه املبادىء اكدتها االمم املتحدة ،واجهزتها،
وصادق عليها املجتمع الدولي ما اكد وجود السيادة
الفلسطينية على القدس وع��ززه��ا ،رغ��م املواقف
والتصريحات الدولية املتعارضة مع تلك السيادة،
حيث اصدر مجلس الوصاية القرار رقم ( ١١٤الدورة
االستثنائية  )٢ -بتاريخ  ٢٠/١٢/١٩٤٩يدعو فيه
اسرائيل الى ابطال نقل بعض الدوائر والوزارات الى
القدس ،واعتباره عمال ينقاض احكام الفقرة  ٢من
قرار اجلمعية العام رقم ( ٣٠٣ال��دورة  )٤الصادرة
في  ٩/٢/١٩٤٩وكذلك القرار رقم ( ١١٨الدورة )٦
بتاريخ  ١٢/١١/١٩٥٠الصادر عن مجلس الوصاية،
يدعو فيه اسرائيل واالردن الى اب��داء رأيهما في
تعديل مشروع نظام القدس.
وعند جتاهل اسرائيل لهذا القرار ،واحتاللها
القسم الشرقي من املدينة ،ونقل وزاراتها ودوائرها
اليها ،اصدرت اجلمعية العامة لالمم املتحدة قرارات
متتالية الجبار اسرائيل على ع��دم تغيير وضع
القدس ،والتزام القرار -٢٢٥٣والقرار  ،٢٢٥٤لكنها
لم تنصع للقرارات الصادرة عن مجلس االمن الدولي
 »٢٦٧ ،٢٥٢ ،٢٥١ ،٢٥٠حيث شجب املجلس قرار
اسرائيل عدم احترامها تلك القرارات ،كما ان القرار
 ٢٥٢الصادر عن مجلس االمن في  ٢١ايار ١٩٦٨ /ذكر
بالقرار املشار اليهما سابق ًا اعتبار ان جميع االعمال
االدارية والتشريعية التي قامت بها اسرائيل-مبا
فيها مصادرة االراضي التي تؤدي الى تغيير الوضع
القانوني للقدس-هي اجراءات باطلة ،ال ميكن ان
تغير من وضع القدس.
كما عاد مجلس االمن الى تأكيد املبادىء السابقة
ف��ي ق��راره رق��م  ٢٧١بتاريخ  ١٩٦٩ /٩ /١٥ال��ذي
اص��دره عقب ح��ادث��ة حريق املسجد االق�ص��ى في
 ٢١اب  ،١٩٦٩حيث اكد ان العمل املقيت لتدنيس
املسجد االقصى يؤكد احلاجة امللحة الى ان متتنع
اسرائيل ع��ن خ��رق ال �ق��رارات امل��ذك��ورة اع�ل�اه ،وان
تبطل جميع االج ��راءات واالع�م��ال التي اتخذتها
لتغيير وضع القدس .كما اصدر مجلس االمن القرار
رقم  »١٩٧١« ٢٩٨بتاريخ  ٢٥ايلول  ١٩٧١الذي اكد
املبدأ القائل ان حيازة االرض بالفتح العسكري عمل
غير مقبول ،واك��د ان جميع االعمال التشريعية
واالداري ��ة ،التي قامت بها اسرائيل لتغيير وضع

مدينة القدس-بهدف ضم القطاع احملتل-الغية،
وال ميكن ان تغير ذلك الوضع.
كما صدر قرار مجلس االمن رقم  ٤٧٦بتاريخ
 ١٩٩٠ /٦ /٣٠الذي اعاد تأكيد احلاجة املاسة الى
وضع حد لالحتالل الطويل لالراضي العربية ،التي
احتلتها اسرائيل عام  ١٩٦٧مبا في ذلك مدينة
القدس ،واكد القرار رقم  ٤٦٥الصادر عن مجلس
االمن بتاريخ  ١٩٨٠ /٣ /١ان كل ما تتخذه اسرائيل
من تدابير لتغيير الطابع املادي والدميغرافي في
القدس ،ليس له اية صحة قانونية ،وكذلك القرار
رقم  ٤٧٨الصادر عن املصدر ذاته بتاريخ /٨ /٢٠
 ١٩٨٠ال��ذي ن��دد ب�ش��دة بسن اس��رائ�ي��ل «ال�ق��ان��ون
االساسي» املتعلق بالقدس.
واك��د ان سن ه��ذا القانون االساسي من جانب
اس��رائ�ي��ل ،شكل انتهاك ًا للقانون ال��دول��ي ،واعتبر
جميع التدابير االسرائيلية جتاه املدينة باطلة ،كما
اصدرت اجلمعية العامة لالمم املتحدة العديد من
القرارات التي طلبت فيها الى اسرائيل عدم ضم اي
من االراضي العربية احملتلة بعد حرب  ،١٩٦٧وعدم
مصادرة املمتلكات العربية ،واقامة املستوطنات في
االراض��ي احملتلة مبا في ذل��ك ال�ق��دس ،كما ذهب
الفقيه «الياهو لوثر باخت» الى انه لم يظهر من
قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة اخلاص مبدينة
القدس ،ما يشير الى حق السيادة لدولة اسرائيل
على مدينة ال �ق��دس ،وان سيطرة اس��رائ�ي��ل كان
نتيجة احلرب وانتصارها احلربي ،ويشير استاذنا
الدكتور صالح الدين عامر رحمه الله ،الى ان اهم
ما ميكن اب��داؤه من مالحظات على موقف االمم
املتحدة من القدس على النحو التالي:
-١املوقف الثابت لالمم املتحدة جتاه القدس
ي��ذه��ب ال ��ى م�ع��اجل��ة ال �ق��دس ع�ل��ى ن�ح��و مستقل
ً
منفصال ،يجب ان يتوافر له نظام
بوصفها كيان ًا
قانوني خاص ،بسبب ما لديه من قداسة ،واهمية
دينية وتاريخية وحضارية.
-٢ان االمم املتحدة قد وضعت للقدس نظام ًا
دولي ًا على اساس ما ورد في قرار التقسيم املشار اليه،
ووضعت التفاصيل الدقيقة لهذا النظام ورصدت
االموال لتنفيذه.
-٣انه على الرغم من عدم خروج تدويل القدس
الى حيز الواقع امللموس ،السباب متنوعة ،اال ان
االمم املتحدة ظلت ثابتة على وجوب النظر الى
القدس نظرة خاصة ،ومعاجلتها على أساس ان لها
وضع ًا قانوني ًا متميز ًا.
-٤ان االمم املتحدة تعامل القطاع الشرقي في
املدينة ،الذي وضع حتت االحتالل االسرائيلي عام
 ١٩٦٧بوصفه ارض � ًا محتلة ،يتعني عليها التزام
احكام القانون الدولي العام ،واخل��اص باالحتالل
احلربي ،من بينها اتفاقية جنيف لعام .١٩٤٩
-٥ان جميع القرارات التي اتخذتها االمم املتحدة
بشأن ال�ق��دس ،مت اق��راره��ا بأغلبية كبيرة ،ودون
معارضة في اغلب احل��االت ،وباالجماع بالنسبة
ملعظم قرارات مجلس االمن ،وهو ما يكشف النظرة
املتميزة اخلاصة التي تنظر لها الدول االعضاء في
االمم املتحدة لوضع القدس.
ان القرارين  ٣٨٨ ،٢٤٢الصادرين عن مجلس
االمن ،يشمالن القدس الشرقية بوصفها ارض ًا مت
احتاللها عام  ،١٩٦٧ويطبق بشأنها كل ما يطبق
بشأن باقي االراض��ي العربية احملتلة ،من وجوب
انسحاب اسرائيل منها على اساس مبدأ عدم جواز
اكتساب االراضي نتيجة الستخدام القوة.
وي �ث �ب��ت ل �ن��ا ان امل ��واق ��ف ال��دول �ي��ة ك��ان��ت-وال
تزال-داعمة للسيادة الفلسطينية على القدس،
رغم صعوبة تنفيذها نظر ًا لتضارب بعض مصالح
ال� ��دول ال �ك �ب��رى ،م��ع م��ا ج��اء ف��ي ت�ل��ك ال��ق��رارات.
حيث ان السيادة الفلسطينية على القدس ثابتة
وصريحة ،ال مينعها من التطبيق اال وجود االحتالل
االسرائيلي على املدينة.

بعد جناحه ومجموعة من املؤسسات احلقوقية في استصدار قرار بعدم قانونية احلواجز الضريبية

مركز العمل املجتمعي يعمل على متكني املواطن املقدسي من معرفة حقوقه القانونية
القدس  -مراسل ے اخلاص  -اعلن مركز العمل
املجتمعي في جامعة القدس انه يعد القامة ورشات
عمل ول �ق��اءات م��ع امل��واط�ن�ين املقدسيني للتوعية
بحقوقهم ومواجهة القوانني االسرائيلية التي متس
بحقوق املواطن وكرامته وحريته في احلركة والتنقل
واحلق في االعتراض  ،استمرارا جلهود املركز املتواصلة
خلدمة املجتمع املقدسي  ،واستذكرت جنوى السلوادي
مديرة املركز القرار النهائي الذي أصدرته احملكمة
العليا اإلسرائيلية وقبلت فيه االدعاءات القانونية
وش��ددت على ض��رورة وج��وب تنفيذ قانون اجلباية
وفقا للقانون وليس حسب تعريفات الشرطة واجلهات
التنفيذية ،ووق ��ف احل��واج��ز الضريبية املخالفة
للقانون التي متس بكرامة السكان وحرية التنقل
واحلق في االعتراض.

جهود  3أعوام

وأش��ارت السلوادي ال��ى ان ه��ذا النجاح ج��اء بعد
 3أعوام من العمل مع شركاء حقوق اإلنسان  ،مركز
القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية  ،ومركز
القدس للمساعدة القانونية حلقوق اإلنسان  ،وجمعية
حقوق اإلنسان التي تولت املرافعة في احملكمة العليا
ف��ي التماس مت تقدميه ع��ام  2008باالستناد إلى
شهادات األفراد ومنهم د.عادل مناع وتقرير ميداني
اعده طاقم مركز العمل املجتمعي يعكس حجم معاناة
املواطنني باألرقام واإلحصائيات .
وأض��اف��ت ان ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي اع�ت�م��د عليه في
رفع االلتماس هدف إلى رصد احد أشكال التمييز
العنصري ال��ذي ك��ان يقيد حرية احلركة اليومية
للمواطن املقدسي ويعيق كل فرص احلياة املقبولة
وال �ك��رمي��ة ل��دي��ه ،م��ن خ�ل�ال ن�ص��ب احل��واج��ز على
الطرقات الرئيسة والفرعية لألحياء والضواحي
املختلفة في القدس الشرقية والتي اصبحت ظاهرة
مقلقة وم �ت��زاي��دة ب�ك�ث��رة وم �ت �ك��ررة بشكل ي��وم��ي،
واكثر من ذلك فهي تتم مبساندة وقبول من الرأي
العام االسرائيلي  ،واملؤسسات الرسمية املسؤولة عن
مساندة املواطن لتحقيق الرفاهية له مثل مؤسسة
التأمني الوطني .
وقد عمل املركز في هذا التقرير على تسليط
ال �ض��وء على م�ع��ان��اة امل��واط��ن امل�ق��دس��ي ورف��ع صوته
ال��راف��ض للسياسات ال�ص��ادرة م��ن اجل�ه��ات الرسمية
االسرائيلية ،في الوقت ال��ذي طالب فيه بتغيير
وإي� �ق ��اف ه ��ذه االع � �ت� ��داءات وت��وج��ه إل ��ى املجتمع
ال��دول��ي وم��ؤس�س��ات��ه احل�ك��وم�ي��ة واأله �ل �ي��ة ملساندة
امل��واط��ن املقدسي وإدان��ة ه��ذه املمارسات باعتبارها
ً
شكال من اشكال التمييز ال��ذي ترفضه املجتمعات
ال��دول �ي��ة ملخالفته مل��واث�ي��ق ح�ق��وق االن �س��ان وال�ت��ي

كفلتها املجتمعات الدولية وحمل اجلهات الرسمية
االسرائيلية كافة املسؤولية االخالقية والقانونية
عما يحدث من انتهاكات حلقوق املواطنني املقدسيني
كما انه كان يهدف إلى تقدمي املعلومات التي تعكس
معاناة امل��واط��ن وتوضح تأثير ه��ذه املمارسات على
الفرد من ناحية نفسية واجتماعية ،وإقتصادية
وسياسية  ،وقد مت في املرحلة االولى من مسار النظر
في االلتماس اصدار توصية من احملكمة االسرائيلية
العليا بعدم استخدام احلواجز الضريبية واستمر هذا
املسار حتى  2010 / 12 / 21حني أص��درت احملكمة
قرارها بعدم قانونية العمل باحلواجز الضريبية في
القدس الشرقيه .

شهادات حية

وقد مت إرسال هذا التقرير بعد ترجمته للعبرية
إل��ى احملكمة العليا االسرائيلية موثق ًا بالشهادات
احل �ي��ة م��ن امل��واط �ن�ين م��ن اج ��ل إس �ت �خ��دام��ه ك ��أداة
للضغط واملطالبة القانونية بإبطال احلواجز لعدم
شرعيتها إض��اف��ة إل��ى إرس��ال��ه للمنظمات الرسمية
وغير الرسمية واملهتمة بحقوق االنسان على مستوى
عاملي ملناشدتها دعم حق املواطن املقدسي بالعيش
الكرمي واحلرية .

املشاركون في اعداد التقرير

وقد اعدت التقرير مديرة مركز العمل املجتمعي
جنوى السلوادي وقام بالبحث امليداني فيه :عبدالله
حمدان ورامي حرباوي من طاقم املركز  ،وبدأ العمل
فيه في كانون الثاني  2007على م��دى اربعة أشهر
من املتابعة في امل�ي��دان وال �ش��وارع وم��ع من تتعرض
لهم احل��واج��ز الضريبية  ،حيث ك��ان العمل يتم
فبل أو بعد مرور املواطنني باحلواجز مباشرة  ،وبعد
ان�ت�ه��اء العمل على جمع امل�ع�ل��وم��ات م��ن امل �ي��دان مت
تفريغ النتائج وحتليلها وربطها باإلطار التحليلي ،
وارسالها الى جمعية حقوق املواطن التي عملت على
مراجعتها من قبل الباحث مهند عناتي  ،ومت ترجمة
التقرير الى العبرية وإرفاقه باالعتراض القانوني
الذي قدمته جمعية حقوق املواطن باسم املؤسسات
املشاركة واملواطنني .
وقالت جنوى السلوادي في تقدميها للتقرير ان
سياسة التمييز تسبب انتهاك ًا لكرامة االنسان ألنها
تعرضه لألهانة واالقصاء واحلرمان من فرص التقدم
والنمو والتطوير وحتول دون متتعه بحريته في إتخاذ
قراراته والعيش الكرمي ال ألسباب سلوكية أو اعمال
مخالفة للقانون  ،بل ألن هناك سياسة مبنية على
االحكام املسبقة القائمة على اساس الفصل والتمييز
في احلقوق بني البشر على اساس غير عادل سواء أكان
اللغة ،الدين  ،لون البشرة  ،االنتماء السياسي أو الدين

وغيرها من االسباب.

سياسات غير مبررة

وق ��د رأى م��رك��ز ال �ع �م��ل امل�ج�ت�م�ع��ي ف��ي جامعة
ال �ق��دس وج�م�ع�ي��ة ح �ق��وق امل��واط��ن وش��رك��اؤه��م في
العل  ،ان ما تقوم به االجهزة الرسمية االسرائيلية
م��ن ق ��وات ش��رط��ة ،وح ��رس ح ��دود جت��اه امل��واط�ن�ين
املقدسيني من نصب للحواجز الضريبية والتفتيش
واالشتباه باالفراد هي سياسات مبنية على اساس
عنصري وال تشكل بأي حال من األح��وال اساس ًا وال
مبرر ًا لهذه السياسات ومتس بشكل صارخ بحقوق
االنسان التي ضمنتها القوانني والتشريعات الدولية
لألفراد واملجتمعات حتت االحتالل  ،حيث شكلت
ه��ذه السياسات اس��اس � ًا لتعامل االج �ه��زة الرسمية
االس��رائ�ي�ل�ي��ة وامل��ؤس �س��ات اخل��دم��ات�ي��ة م��ع املجتمع
امل �ق��دس��ي ،ووض �ع��ت امل�ق��دس�ي�ين ف��ي م�ك��ان��ة خاصة
"ساكن دائ��م" ومنحتهم تصريح ًا جماعي ًا بالبقاء
على أرضهم  ،وفرضت عليهم مجموعة كبيرة من
القوانني والسياسات املخصصة لهم وحدهم وأدت إلى
تهميشهم ووضعهم في دائرة الشك الرسمية  ،ألنهم
فلسطينيون ودينهم "غير اليهودي" جعلهم في خانة
ويضيق
يهمش
ّ
االخر املتهم واملختلف والذي يجب ان ّ
عليه العيش كي يضطر إلى الرحيل عن أرضه ،فهذه
اجلهات الرسمية االسرائيلية ال ترى حق الفلسطيني
املقدسي في العيش كمواطن كامل احلقوق بكرامة
وحرية مبنية على اساس حقوق االنسان.

على املقدسي اثبات براءته

ومنذ احتالل القدس الشرقية عام  1967وضمها
إلى إسرائيل في مخالفة للتشريعات الدولية واقدامها
على عمل لم تؤيده اي من دول العالم قاطبة بنت
اجلهات الرسمية االسرائيلية سياساتها على عامل
أساس هو املكانة اخلاصة التي منحت للمقدسيني
كفلسطيينني يعيشون حتت االحتالل وال يعترف
بهم كمواطنني لهم كامل احل�ق��وق ،ب��ل مت منحهم
بعض احل�ق��وق امل��دن�ي��ة وح��رم��وا م��ن ال�ك�ث�ي��ر ،وقد
إستندت إلى هذه السياسية التمييزية واملجحفة
بحق املقدسيني ممارسات واسعة موجهة وممنهجة
تتبناها املؤسسات اخلدماتية والرسمية االسرائيلية
بحق املواطنني املقدسيني االمر الذي يشكل تهديد ًا
على حياتهم ومستقبلهم وعلى إستمرارية عيشهم
على أرضهم كما ان هذه السياسات تضع صعوبات
يومية أمام املواطن املقدسي وتعيق وصوله حلقوقه
وتضعف قدرته في احملافظة عليه ،كما أن املواطن
املقدسي يواجه يومي ًا عدة طرق للحد من حريته
في احلركة وأكثر من ذلك فقد بررت هذه السياسات
بحيث إن املواطن الفلسطيني في القدس ،هو مذنب

وعليه ان يثبت براءته لدى كل االجهزة واملؤسسات
ً
"مقبوال" "مفهوم ًا" و
الرسمية االسرائيلية وان ذلك
"مبرر ًا" على كل املستويات الرسمية وغير الرسمية
حيث إن املواطن الفلسطيني لدى هذه اجلهات ميثل
خطر ًا أكيد ًا يجب مقاومته بل وإزالته.

حواجز التمييز

ورصد التقرير احد أشكال التمييز الذي يقيد
حرية احلركة اليومية للمواطن املقدسي ويعيق
ك��ل ف��رص احل�ي��اة املقبولة والكرميه ل��دي��ه ،وذل��ك
من خ�لال نصب احل��واج��ز على الطرقات الرئيسة
والفرعية لألحياء والضواحي املختلفة في القدس
الشرقية والتي اصبحت ظاهرة مقلقة ومتزايدة
بكثرة ومتكررة بشكل يومي ،واكثر من ذل��ك فهي
تتم مبساندة وق�ب��ول م��ن ال��رأي ال�ع��ام ،واملؤسسات
الرسمية مثل املؤسسات املسؤولة عن مساندة املواطن
لتحقيق الرفاهية له مثل مؤسسة التأمني الوطني
االسرائيلية.
وس �ل��ط ال�ت�ق��ري��ر ال �ض��وء ع�ل��ى م�ع��ان��اة امل��واط��ن
املقدسي لرفع صوته الرافض لهذه السياسات الصادرة
من اجلهات الرسمية االسرائيلية ،في الوقت الذي
يطالب بتغيير وإيقاف هذه االعتداءات والتوجه
إلى املجتمع الدولي ومؤسساته احلكومية واألهلية
مل�س��ان��دة امل��واط��ن امل�ق��دس��ي وإدان� ��ة ه��ذه امل�م��ارس��ات
ب��اع�ت�ب��اره��ا ش �ك ً
�لا م��ن اش �ك��ال التمييز العنصري
الذي ترفضه املجتمعات الدولية ملخالفته ملواثيق
حقوق االن�س��ان وال�ت��ي كفلتها املجتمعات الدولية
وحمل اجلهات الرسمية االسرائيلية كافة املسؤولية
االخ�لاق�ي��ة والقانونية عما ي�ح��دث م��ن انتهاكات
حلقوق املواطنني املقدسيني كما يهدف التقرير
إل��ى تقدمي املعلومات التي تعكس معاناة املواطن
الفلسطيني وت��وض��ح تأثير ه��ذه امل �م��ارس��ات على
الفرد من ناحية نفسية واجتماعية ،وإقتصادية
وسياسية.

واقع الفقر واحلصار

ل�ق��د إح�ت�ل��ت إس��رائ �ي��ل ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة ع��ام
1967م وضمتها لتكون عاصمة لها مخالفة بذلك
كل التشريعات الدولية حيث وقع الفلسطيني في
املناطق الفلسطينية احملتلفة والقدس الشرقية حتت
سيطرة االحتالل االسرائيلي و منح الفلسطينيون
م��ن س�ك��ان ال �ق��دس بطاقة ال�ه��وي��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة "
البطاقة ال��زرق��اء" م��ع ح�ق��وق م��واط�ن��ة جزئية ال
تشمل احلق في التصويت والترشيح في االنتخابات
البرملانية االسرائيلية ،وبالرغم من احلقوق اجلزئية
املمنوحة للمقدسيني إال ان ذلك ال يلغي عيشهم
حتت سيطرة االحتالل غير الشرعي .حيث سعت

احلكومة االسرائيلية إ ل��ى تهجير املقدسيني من
مدينتهم في الوقت الذي عملت فيه على مصادرة
اوسع مساحة ممكنة من األراضي  ،وعانى الفلسطيني
في القدس نتيجة لتدهور الوضع االقتصادي في
إسرائيل والتقليصات املتتالية في خدمات الرفاه
خاصة مخصصات الرعاية الصحية لالطفال في
مخصصات ضمان الدخل  ،حيث يشكل املقدسيون
م��ا نسبته  %52مم��ن يتلقون مخصصات ضمان
الدخل بينما ال تتعدى نسبتهم  %33من املجموع
الكلي لسكان املدينة.
وتشير االح �ص��اءات إل��ى ان ال�ع��ائ�لات الكبيرة
والفقيرة هي ظاهرة شائعة في املجتمع الفلسطيني
االسالمي داخل وخارج أسوار مدينة القدس وبحسب
االحصائيات الرسمية يعيش  %76.3م��ن مجمل
ع��دد االط�ف��ال و  %69.2م��ن مجمل ع��دد العائالت
الفلسطينية في القدس الشرقية حتت خط الفقر
 ،والذي يبلغ حوالي  3700شيكل .هذا إضافة إلى ان
أكثر من  20ألف فلسطيني ممن يقيمون في املناطق
امللحقة مبدينة القدس ال يتمتعون بحق االقامة
في إسرائيل حيث تعتبر عملية احلصول على احلق
في االقامة ولم الشمل من أكبر املشاكل التي تواجه
املقدسيني واكثرها صعوبة.

هدف التهجير

يتعرض املقدسيون لسلسلة من سياسات التمييز
والتطهير العرقي على أيدي كافة الدوائر احلكوميه
واجلهات الرسمية االسرائيلية ،ب��دء ًا من البلدية
وانتهاء إلى أعلى مستويات اتخاذ القرار في إسرائيل،
حيث تسعى إسرائيل وبشتى الوسائل والطرق إلى
تهجير املقدسيني من مدينتهم التاريخية ومصادرة
ارضهم وممتلكاتهم ،واه��م مالمح ه��ذه السياسات
العنصرية يتمثل في م�ص��ادرة اراض��ي املقدسيني
وممتلكاتهم ،وسياسة هدم املنازل وتقليص خدمات
البلدية املقدمة للحد االدن��ى إضافة إلى إج��راءات
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة املتمثل مب �ص��ادرة ح��ق امل��واط�ن��ة
واالقامة في املدينة ورفض طلبات لم شمل العائالت
 ،ون �ظ��ام ل��م ش�م��ل ال �ف��رد لنفسه أض ��ف إل ��ى ذل��ك
االجراءات التعسفية التي تتخذها مؤسسة التأمني
الوطني من حرمان املقدسيني من مخصصات التأمني
وضمان املعيشة ،كل هذه السياسات تهدف إلى إفقار
وتهميش املواطن املقدسي وحرمانه من آليات الدعم
وإرغامه على مغادرة املدينة ضمن سياسة التهجير
الصامت والتي هي محصلة لكل ما ذكر سابق ًا من
سياسات وإجراءات ظاملة بحق املواطن املقدسي.

رسم للحدود

طبق ًا للخطة  E1فان اجلدار والسياج العنصري

إضافة إلى كافة االجراءات البيروقراطية هي رسم
حل ��دود م��دي�ن��ة ال �ق��دس ال �ك �ب��رى حت��ت السيطرة
االس��رائ�ي�ل�ي��ة ح�ي��ث إن خ��ارط��ة م �س��ار اجل� ��دار قد
إس �ت �ه��دف��ت ت�ك�ث�ي��ف ال �ض �غ��وط ع �ل��ى امل�ق��دس�ي�ين
وتهجيرهم ب�ص�م��ت ،وف�ص��ل م��دي�ن��ة ال �ق��دس عن
محيطها من جهة الشمال والشرق واجلنوب وحرمان
الفلسطيينني من حقهم بقيام دولتهم وعاصمتها
مدينة القدس.
كما ان جدار الفصل العنصري عمل على فصل
ما يقرب من  290000مواطن مقدسي عن مصدر
رزقهم من خالل عزل مدينة القدس  ،والقضاء على
فرص التبادل التجاري ما بني القدس ورام الله في
الشمال ،وبيت حلم واخلليل في اجلنوب وأريحا في
الشرق تاركة للمقدسيني فرصة وحيدة للعمل في
ال�س��وق االسرائيلية ف��ي االع�م��ال متدنية القيمة
واالجر ،مثل الزراعة والتنظيف والبناء.

شكاوى املواطنني

وي�ت�ل�ق��ى م��رك��ز ال �ع �م��ل امل�ج�ت�م�ع��ي ف��ي جامعة
القدس ،شكاوى املواطنني املقدسيني يومي ًا والتي
تعكس حجم املعاناة واألل��م ال��ذي يعانونه نتيجة
للسياسات الظاملة التي متارس ضدهم من املؤسسات
الرسمية االسرائيلية والتي تهدف ليس فقط إلى
حرمانهم من حقوقهم ،بل أيض ًا إلى انتزاع أموالهم
ب��ال�ق��وة وال�ت�ه��دي��د ،بحيث يتم جمع االم���وال من
املواطنني وفقط حتصيل االموال منهم دون إعطائهم
باملقابل خدمات تتالءم مع حقوقهم االجتماعية
واالقتصادية والثقافية والتعليمية والسياسية
وتشير االحصائيات إلى ان املواطنني الفلسطينيني
يدفعون أكثر م��ن  %26م��ن م��وازن��ة بلدية القدس
ويتلقون خدمات بنسبة تقل عن  ،%5االم��ر الذي
يعني ان احلكومة االسرائيلية تكمن مصلحتها في
إستنزاف املواطن املقدسي ورؤيته كمصدر لزيادة
دخل البلدية دون تقدمي أي خدمات تذكر في املقابل
 ،وهذه النسبة من دفع الضرائب والغرامات في تزايد
مستمر وصلت عام  2009الى . % 38
ويتعرض الفلسطينيون في القدس الشرقية
لتعطيل حركتهم يومي ًا في مدينتهم أثناء خروجهم
وعودتهم إليها بحيث يجبرون على الوقوف على
حواجز تفتيش يومية تنتشر في كل ضواحيها عند
مداخلها ومخارجها االمر الذي وصفه الكثيرون منهم
باملعاناة اليومية املستمرة والتمييز العنصري الذي
يبدأ بساعات النهار االول��ى ويستمر حتى ساعات
املساء بحيث يتم إيقافهم لفترات طويلة تصل إلى
ساعتني أحيان ًا ،كما أنه يتم تعريضهم لضغوطات
نفسية والشعور باإلساءة والدونية ال لذنب إقترفوه

إال انهم فلسطينيون (مقدسيون).
إن هذا الفحص داخل القدس أو خارجها ال يطبق
جتاه املسافرين من غير املقدسيني والفلسطيينني
م��ن داخ��ل اخل��ط االخ�ض��ر ال��ذي��ن يصدف دخولهم
او خروجهم من القدس وت��دل هيئتهم او لباسهم
على انهم فلسطينيون او ع��رب حيث يتم فحص
الفلسطينيني مرار ًا وتكرار ًا  ،فيما يواصل املسافرون
"غير العرب" طريقهم ،يقف الفلسطينيون على
احل��واج��ز ف��ي ص��ف ط��وي��ل م��ن ال �س �ي��ارات ث��م يتم
إقتيادهم بوجود الشرطة واجلنود االسرائيليني إلى
جانب الطريق على مرأى من كل املارة واملسافرين من
اجل إستجوابهم.
وينظر كثير من املقدسيني إلى ذلك بأنه إمنا
يشكل جزء ًا من التوجه املتبع لدى اجلهات الرسمية
االس��رائ�ي�ل�ي��ة منذ إح �ت�لال ال �ق��دس  ،1967وال��ذي
مبوجبه ال يحق للمواطن املقدسي " الساكن من
وجهة نظر هذه اجلهات " التمتع بحقوقه االساسية
في العيش بحرية وكرامة وإنسانيه ،ومتهم بالتهرب
الضريبي دون عالقة ملاضي كل فرد ووضعه التعليمي
أوالثقافي أو االجتماعي ويجب وضع الفلسطينيني
في دائرة املراقبة الدائمة حتت احلجج األمنية ،كجزء
من سياسة منهجية لتهجير الفلسطينيني الصامت
من القدس الشرقية.

ما هذه احلواجز ؟

من الضروري التوضيح انه ال ميكن القول ان كل
املواطنني في القدس الشرقية يتعرضون لتوقيفهم
وفحصهم أمني ًا على احلواجز الضريبية العنصرية
ولكن يظهر في الدراسة التي أجريت ومن شكاوى
املواطنني أن الغالبية العظمى قد مت توقيفهم على
هذه احلواجز وإج��راء الفحص الضريبي العنصري
وتعريضهم ملختلف أن ��واع اإله��ان��ة واإلس� ��اءة على
خلفية إنتمائهم القومي ،فهم معرضون كمجموعة،
وبشكل يومي للفحص العنصري الدقيق ال��ذي ال
يسري على املسافرين من غير الفلسطينيني ومبني
على نظرة امنية ترى فيهم بشكل دائم تهديد ًا.
وي �ت �ع��رض امل ��واط ��ن امل �ق��دس��ي ع �ن��د احل��واج��ز
لألستجواب بحضور حرس احلدود ويتم إرغامه فور ًا

على تسديد املبالغ املستحقة للجهات ذات العالقة
دون إعطاء املواطن احلق في الدفاع عن نفسه واتخاذ
قراراته بخصوص وضع خطة لدفع ديونه ومبا يالئم
وضعه املالي .وتوضع ه��ذه احلواجز غالب ًا صباح ًا
وقبل التوجه ألماكن العمل وامل��دارس ويتم نصبها
في أماكن ومفترقات تتحكم بحركة السير بحيث
تتعرض أي مركبة خارجة او داخلة للتفتيش.
يبدأ احلاجز بوضع الشواخص البالستيكية
وال �س�لاس��ل امل �س �م��اري��ة احل��دي��دي��ة ،وت��ؤخ��ذ كافة
االستعدادات التي توحي بالتأهب الكامل للقبض
على املشتبه بهم واخلارجني عن القانون الهاربني
من العداله  ،يتم إيقاف السيارات بأمر من شرطي
املرور وبتوقيف السيارة موضوع الفحص على جانب
الطريق ويحضر عملية االستجواب جندي إسرائيلي.
وتبقى السيارات التي تلي السيارة املتوقفة منتظرة
إل��ى حني االنتهاء من السيارة موضوع التفتيش.
يطلب من املواطن راكب السيارة موضوع االستجواب
إب��راز أوراق��ه الرسمية ،بحيث يبدأ املوظف املمثل
ملؤسسة التأمني الوطني بفحص هذه االوراق على
مهل ودون تسرع دون االخذ بعني االعتبار تعطيل
ح��رك��ة السير واالخ�ت�ن��اق��ات امل��روري��ة ال�ت��ي حتدث
نتيجة لهذه العملية.
وفي الواقع فإن هذه املمارسات غير اإلنسانية
تشكل قاعدة متبعة منذ  1967نزعت من املواطن
امل �ق��دس��ي ح�ق��وق��ه ك �م��واط��ن ع�ل��ى ارض� ��ه ،واس�س��ت
لسياسات مبنية على اساس من الالمساواه وغياب
العدل وترسيخ الظلم اليومي معتبرة املواطن املقدسي
"تهديد ًا" على أمن ومستقبل الدولة العبرية وهو
أه��ل لكل اش�ك��ال امل�م��ارس��ات وال�ف�ح��وص��ات االمنية
اخلاصة واملراقبة الوثيقة وهذا ليس فقط للمحافظة
على األمن فقط امنا جلمع معلومات عن كل مواطن
وتعريضه للفحص وبالوسائل التكنولوجية احلديثة
" الكمبيوتر" والفحوصات اليدوية للتأكد من انه
ال يشكل خطر ًا على االمن وال يسرق اموال الدولة،
وك��ل ه��ذا ه��و ج��زء م��ن س�ي��اس��ة منهجية وموجهة
للسلطات الرسمية االسرائيلية جت��اه امل��واط��ن في
املجتمع املقدسي.

