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Sunday 9 January 2011

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
كثيرون من كتبوا عن القدس ،وكثيرون من اصدروا كتبا عنها ،وما
كتب عنها يفوق بكل تأكيد ما كتب عن اية مدينة اخرى ،فالقدس
مدينة للقداسة واالميان منذ نشأتها ،تعلقت بها قلوب الناس جميعا
من املتدينني باالديان السماوية ،وال توجد مدينة في انحاء املعمورة
حتظى باملكانة املرموقة التي حتظى بها القدس.
بهذه الروحية وم��ن ه��ذا املنظور مع عمق
االنتماء لهذا الوطن ق��ام مركز اع�لام حقوق
االن �س��ان وال��دمي�ق��راط�ي��ة  -شمس  -ب��اص��دار
كتاب قيم بعنوان (اثر االحتالل االسرائيلي
على حق السيادة الفلسطينية على القدس
وفقا الحكام القانون الدولي) للمؤرخ املقدسي
الدكتور خلدون بهاء الدين حمدي ابو السعود
ولالهمية التقيت مدير مركز اعالم  -شمس
 الدكتور عمر محمد رحال احملاضر في جامعةالقدس املفتوحة وبعد الترحيب به سألناه عن
اهداف املركز فأجاب:
ان امل��رك��ز ل��ه اه � ��داف ورس ��ال ��ة وم ��ن ه��ذه
االهداف:
-1ت �ف �ع �ي��ل وس��ائ��ل االع�ل��ام ف��ي ال�ق�ض��اي��ا
املجتمعية.
-2ت �ع��زي��ز دور ال �ش �ب��اب ،وت�ف�ع�ي��ل العمل
التطوعي في فلسطني.
-3ت �ع��زي��ز م �ف��اه �ي��م ح �ق��وق االن� �س ��ان في
التشريعات الفلسطينية.
-4العمل على تشجيع امل��رأة الخ��ذ دوره��ا
املجتمعي.
-5ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ة م��ع امل��ؤس�س��ات احمللية
واالقليمية والدولية.
-6اص�� ��دار االب��ح��اث وال���دراس���ات ون�ش��ره��ا
ورعايتها.
-7نشر وتعزيز ثقافة حقوق االنسان وثقافة
احلوار وتكريس ثقافة املجتمع املدني وقيمه
-8التركيز على قضايا حقوق الطفل كمحور
اساسي لبناء املجتمع.
وام��ا رس��ال��ة امل��رك��ز وال�ت��ي يسعى اليها في
فلسطني فهي تعزيز ثقافة ح�ق��وق االن�س��ان
واحلكم الصالح والتسامح واحل��وار ومفاهيم
ال��دمي �ق��راط �ي��ة وس� �ي ��ادة ال �ق��ان��ون ،وم ��ن هنا
يعمل املركز جاهدا على انشاء برامج وعقد
انشطة ،بهدف تعميق الوعي ،وتقوية الشعور
باملسؤولية اجلماعية  ،والى اثراء ونشر املعرفة
العلمية املتخصصة ح��ول ح �ق��وق االن �س��ان،
الدميقراطية ،احلكم الصالح ،املجتمع املدني،
العمل التطوعي ،املواطنة ،املساءلة ،احملاسبة،
سيادة القانون ،البيئة ،الشباب ،املرأة التسامح
 ،التنمية ،احلوار.
هذا وقد تأسس مركز اعالم  -شمس  -عام
2003م في مدينة رام الله من قبل مجموعة
من االكادمييني والتربويني واحملامني ونشطاء
حقوق االنسان ومقره مدينة رام الله .واملركز
مؤسسة اهلية غير ربحية واصدر املركز حوالي
 20كتابا ودراس��ة وعقد الكثير من ال��دورات
وشارك باوراق عمل في العديد من املؤمترات
وورش العمل.

الكتاب

ان كتاب (اث��ر االح�ت�لال االسرائيلي على
حق السيادة الفلسطينية على القدس وفقا
الح �ك��ام ال�ق��ان��ون��ي ال��دول��ي) مل��ؤل�ف��ه ال��دك�ت��ور
خ�ل��دون اب��و السعود ،ج��اء ف��ي خضم الصراع
الفلسطيني االس��رائ�ي�ل��ي ،وال �ق��دس ه��ي رمز
للقضية وال��وط��ن وامل �ق��دس��ات وه ��ذا الكتاب
يعتبر م��ن االص� � ��دارات ال �ه��ام��ة الن ��ه وثيقة
فلسطينية ع�ل�م�ي��ة اك��ادمي �ي��ة ت �ض��اف ال��ى
الوثائق الداعمة للقضية الفلسطينية التي
تخاطب العقل واملنطق وليس القوة وفرض
سياسة االمر الواقع.
وم��ؤرخ �ن��ا امل �ق��دس��ي ال��دك �ت��ور خ �ل��دون اب��و
السعود له اهتمام بالغ باملكان الفلسطيني ،وله
ابحاث ودراسات قيمة عن القدس ،واحلقيقة
ان �ن��ي ش �ع��رت مب�ت�ع��ة خ��اص��ة ع �ن��دم��ا ق��رأت

الكتاب حيث حلق مبشاعري في اجواء الزمان
واملكان لسيدة املدن القدس زهرة املدائن وجاء
الكتاب بغالف جميل متوج بصورة للقدس
وبصفحات عددها ( )264من القطع املتوسط
وتصدر الكتاب مبقدمة سورة االسراء وحديث
شريف ثم ج��اءت املقدمة والهميتها ارتأيت
ان اضعها كاملة الن املؤلف وضع فيها الكثير
من املعلومات.

مقدمة الكتاب

تعد قضية السيادة على القدس من اهم
واخ�ط��ر واع�ق��د القضايا الدولية ف��ي الوقت
احلاضر ،والتي تعمدت الدولة احملتلة تأجيل
بحثها في كافة معاهدات السالم املبرمة ما
بينها وبني بعض الدول العربية على امتداد
الفترة السابقة ،وكان اخرها مؤمتر انابوليس
ال��ذي جاء الحقا ملفاوضات املرحلة النهائية
التفاق املبادىء مع الفلسطينيني.
وتعتبر قضية السيادة على القدس بؤرة
ال �ص��راع وم�ف�ت��اح ال �س�لام ف��ي ال �ش��رق االوس��ط
وال �ع��ال��م ب��أس��ره وي�ت�م�ث��ل اخل �ط��ر احلقيقي
لتأجيل امل �ف��اوض��ات ح��ول م��وض��وع السيادة
ع �ل��ى امل��دي �ن��ة امل �ق��دس��ة وف���ي وق��وع �ه��ا حتت
سيطرة سلطات االح �ت�لال االسرائيلي التي
متضي قدما في ضمها وتهويدها وعزلها عن
االمتداد الفلسطيني ،وطمس مظاهر السيادة
الفلسطينية عليها م��ن خ�ل�ال املخططات
االحتاللية الساعية الى فرض واقع احتالل
يصعب تغييره ولالنفراد بالسيطرة املزعومة
وم�ح��و مظاهر ال�س�ي��ادة الفلسطينية عليها
والثابتة واملستمرة للفلسطينيني على مر
العصور.
تكمن اهمية البحث ف��ي قضية السيادة
الفلسطينية على القدس في ظل االحتالل
االسرائيلي امل�ف��روض عليها في الوقت الذي
تتزايد فيه من الهيمنة االميركية واملتهاونة
مبفهوم السيادة القانونية وحق تقرير املصير
للشعوب ،بذريعة القضاء على االرهاب واخللط
ما بني ذلك املصطلح ومفهوم املقاومة املشروعة
ضد االحتالل كوسيلة من وسائل اثبات ممارسة
سيادة الشعوب على اراضيها.
وقد استغلت سلطات االحتالل االسرائيلي
تسارع االح��داث السياسية على الصعيدين
االقليمي والعاملي لفرض مزيدا من السيطرة
والهيمنة العسكرية واالداري��ة على املدينة،
واش �غ��ال الفلسطينيني ف��ي ق�ض��اي��ا جانبية
وبعيدة عن جوهر الصراع ،مما ادى الى وضع
تلك القضية في ملعب السياسة االميركية
واحتكار احلديث في موضوعها ومنع العاملني
العربي واإلسالمي من التدخل للحد من تلك
السيطرة ،مما دفع الدولة القائمة باالحتالل
الى اختالق حلول سطحية تتمثل في ظاهرها
باقتسام السيادة على املدينة وفقا للمصالح
االسرائيلية ،كالسيادة ف��وق األرض وأخ��رى
حتتها وسيادة دينية وأخرى وظيفية ،وتغليب
ال�ق�ض��اي��ا األم�ن�ي��ة ع�ل��ى ال�ق�ض��اي��ا القانونية
واجلوهرية ،واستبعاد بحثها وفقا للشرعية
الدولية املتمثلة بالقرارات الدولية الصادرة
عن اجلمعية العامة ل�لأمم املتحدة ومجلس
األم��ن ومحكمة العدل الدولية ،والتي دعت
الدولة القائمة باالحتالل الى االنسحاب من
كافة االراضي احملتلة ومجلس األمن ومحكمة
العدل الدولية ،والتي دع��ت الدولة القائمة
باالحتالل ال��ى االنسحاب م��ن كافة االراض��ي
احملتلة في الضفة الغربية وقطاع غ��زة مبا
فيها القدس احملتلة ،وإبطال جميع اإلجراءات

التهويدية األخيرة الساعية الى إكمال ضمها
وف��رض السيطرة عليها ،وكذلك هدم اجلدار
العازل حولها.
وتعتبر السيادة الفلسطينية على القدس
مبكوناتها األساسية املتوارثة منذ القدم عن
األجداد الكنعانيني وبصورة مستمرة ودومنا
ان�ف�ص��ال احل��ق ال�ث��اب��ت للشعب الفلسطيني
واملرتبط باالقليم الفلسطيني ،واملعترف بها
من قبل املجتمع الدولي من خالل تطبيق املادة
 ،٤ /٢٢من عهد عصبة األمم املتحدة والتي
قضت ص��راح��ة ب��أن« :بعض اجل�م��اع��ات التي
كانت تتبع الدولة العثمانية فيما مضى ،والتي
بلغت درجة من الرقي والتقدم ميكن االعتراف
باستقاللها بشرط ان تقدم لها الدولة املنتدبة
النصح واملعونة حتى يأتي الوقت الذي تعتمد
فيه على نفسها ..وبذلك يكون املجتمع الدولي
ممثال في عصبة األمم قد اعترف بالشعب
الفلسطيني باعتباره خلقا لتلك الدولة.
ويأتي اعتراف غالبية دول العالم بالدولة
الفلسطينية ال �ت��ي اع �ل��ن امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
الفلسطيني خالل دورته التي عقدها باجلزائر
عام  ١٩٨٨عن املوافقة على قيامها وفقا لقواعد
الشرعية الدولية وقرارات األمم املتحدة ،فضال
عن وجود سلطة فلسطينية تتولى إدارة شؤون
الفلسطينيني داخل االراضي احملتلة وخارجها،
وبالقدر الذي ال يكاد يختلف عن نطاق وحدود
اإلشراف الذي تباشر به اي حكومة في مواجهة
مواطنيها ،األم��ر ال��ذي ي��ؤك��د حقيقة وقف
السيادة على الشعب الفلسطيني وحده على
تلك األراضي احملتلة واستمراريتها باستمرار
ذل��ك ال�ش�ع��ب م��ن ج�ي��ل ال��ى ج�ي��ل ب��اع�ت��راف
إقليمي ودولي وعاملي باستثناء مواقف بعض
الدول الشاذة عن هذا االجتماع ،ومبا يتوافق
مع املصالح الصهيونية العاملية.
وأم��ام ه��ذا الزخم الهائل لقضية السيادة
الفلسطينية على القدس والتي تسعى إسرائيل
غالبا وف��ي جميع األح �ي��ان ال��ى حجبها عن
الفلسطينيني ،دفعني وا ج ��ب ا ل ��والء لتلك
امل��دي �ن��ة امل �ق��دس��ة -ال �ت��ي خ�ص�ه��ا ال �ل��ه تعالى
بالبركة العظيمة باعتبارها درة فلسطني،
كون املسجد األقصى جوهرها والذي بارك الله
حوله من فوق سبع سماوات ،األمر الذي منحني
شرف الرباط فيها  -الى بحث موضوع السيادة
الفلسطينية ع�ل��ى ال �ق��دس واث ��ر االح �ت�لال
اإلسرائيلي على ذلك احلق وتوثيق انتهاكات
اسرائيل للسيادة الفلسطينية فيها ،وآثار ذلك
على حقوق املواطنني املرابطني فيها ،ومعاجلة
تلك القضية من وجهة نظر القانون الدولي
العام وكذلك من خالل القرارات الصادرة عن
األمم املتحدة ،واملعاهدات الدولية واالقليمية
وم�ع��اه��دات ال�س�لام ،وبالنتيجة اعتبار هذه
ال��دراس��ة مبثابة وثيقة قانونية تضاف الى
ال��وث��ائ��ق ال�ت��ي ت��ؤك��د ح��ق الفلسطينيني في
السيادة على القدس العاصمة األبدية للدولة
الفلسطينية ،ر غ��م االنتهاكات االسرائيلية
ملبادىء القانون الدولي وقرارات األمم املتحدة
التي ال تزال تعترف بحق السيادة للفلسطينيني
على القدس.
ولتحديد املشكلة البحثية ا ل�ت��ي تسعى
الدراسة لإلجابة عليها وما يتفرع عنها من
تساؤالت او افتراضات ،فقد أشرنا ال��ى سعي
إسرائيل املستمر وغير املنقطع ال��ى تغييب
ال�س�ي��ادة الفلسطينية ع��ن مدينة ال�ق��دس،
وح �ج �ب �ه��ا ب�س�ل�ط��ة م��زع��وم��ة وغ �ي��ر ش��رع�ي��ة
ومخالفة ألحكام القانون الدولي ونهج املجتمع
ال��دول��ي ،وسعي تلك السلطة ال��ى نفي وع��دم
االعتراف بها كعاصمة للدولة الفلسطينية
القادمة ،وذل��ك من خ�لال ف��رض واق��ع جديد
على املدينة يقوم على تهويدها وتفريغها
م��ن مواطنيها وذل��ك ب��االس�ن��اد ال��ى اج ��راءات
وتصرفات غير مقبولة من قبل املجتمع الدولي،
ومنظمة األمم املتحدة بكافة اجهزتها وبخاصة
كل من مجلس األمن الدولي واجلمعية العامة،

د .خلدون ابو السعود
ومستنكرة بذلك حلق الشعب الفلسطيني في
تقرير مصيره بنفسه ،مستندة الى ادعاءات
ال تتفق وأحكام القانون الدولي تنكر وجود
س�ي��ادة للفلسطينيني على األراض ��ي احملتلة
مبا فيها القدس.
وي�ث��ور ال�ت�س��اؤل ح��ول قانونية السيطرة
الفعلية والواقعية الس��رائ�ي��ل ك��دول��ة قائمة
ب��االح �ت�لال امل� �ف ��روض ع �ل��ى ال� �ق ��دس ،وح��ول
مدى تأثيرها على السيادة القانونية املقررة
واملستمرة للشعب الفلسطيني عليها ،كما يثير
هذا التساؤل مجموعة من االستفسارات تتعلق
بأسانيد ف��رض السيطرة االسرائيلية على
القدس ،املستندة الى احلق الديني والتاريخي
امل��زع��وم�ين على امل��دي�ن��ة ،وم��دى ت��واف��ق تلك
االسانيد مع املبادىء العامة للقانون الدولي،
وحق السيادة الفلسطينية املستمرة والكامنة
بالشعب الفلسطيني وا مل �ت��وار ث��ة واملستمرة
منذ عهد اليبوسيني ومرورا بالعهد الروماني
والفارسي ،وصوال الى عهد اخلالفة اإلسالمية
التي استمرت عدة قرون من الزمن ،والتي آلت
الى العثمانيني الذين أورثوها واكدوا انتقالها
للفلسطينيني من خالل االتفاقيات املوقعة
مع القوى االستعمارية ،لتوريثها لهذا الشعب
ع��ن طريق االن �ت��داب البريطاني ال��ذي نكث
العهد وحاد عن الهدف االساسي له وذلك من
خالل متكني اليهودي في فلسطني ،ومساعدته
على فرض سيطرة مزعومة وزائفة ومستندة
ال��ى ف��رض أم��ر واق��ع مخالفة ملبادىء القانون
الدولي الذي ال يعترف لالحتالل بأية سيادة
قانونية.
ويتمثل التساؤل االساسي في هذا البحث
حول مدى قانونية فرض السيطرة االسرائيلية
على القدس واملرتكزة على االحتالل وتغيير
الوقائع على االرض ،وما تأثير ذلك على حق
ا ل�س�ي��ادة الفلسطينية للشعب الفلسطيني
ع �ل��ى امل ��دي� �ن ��ة ،وم� ��ا ه ��و ت��أث �ي��ر امل��ع��اه��دات
السياسية املبرمة بني كل من الدولة القائمة
باالحتالل وا ل ��دول العربية والفلسطينيني
على حق السيادة القانونية للفلسطينيني

على القدس.
وي�ت�ف��رع ع��ن ه��ذا ال�ت�س��اؤل مجموعة من
ال �ت �س��اؤالت واالس �ت �ف �س��ارات ال�ف��رع�ي��ة وال�ت��ي
تثيرها تلك الدراسة على النحو التالي:
 ما هو اساس السيادة الفاسطينية علىال �ق��دس واالس��ان �ي��د ال�ت��اري�خ�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
لتلك السيادة ،وتأثير االج��راءات واملمارسات
االحتاللية االسرائيلية القائمة على أساس
فرض السيطرة وتغيير األوضاع والضم والتوسع
على حق السيادة الثابت للفلسطينيني على
املدينة؟
 م��ا ه��و ت��أث�ي��ر وع��د ب�ل�ف��ور وم��ا ت�ل�اه مناح ��داث أخ��رى ك��االن�ت��داب البريطاني وق��رار
التقسيم وم��ش��روع ال �ت��دوي��ل ع�ل��ى تكريس
السيطرة االسرائيلية على القدس وتداعيات
تلك االحداث على السيادة الفلسطينية على
القدس؟
 م��ا ه��و م��وق��ف األمم امل �ت �ح��دة م��ن حقالسيادة الفلسطينية على القدس باعتبارها
ارضا محتلة؟
 م ��ا ه ��و ت��أث �ي��ر االت� �ف ��اق� �ي ��ات ال �ع��رب �ي��ةوالفلسطينية واالسرائيلية واملشاريع السلمية
على حق السيادة الفلسطينية على القدس
وف �ق��ا ل�ق��واع��د ال �ق��ان��ون ال��دول �ي��ة والشرعية
الدولية؟
 ما هي مواقف الدول العربية واالسالميةوالغربية من حق السيادة الفلسطينية على
القدس؟
 ما هو اثر بناء جدار الضم والتوسع علىمنع ممارسة السيادة الفلسطينية واحباط
قيام الدولة الفلسطينية املستقبلية؟
اما عن االفتراضات القانونية لهذه الدراسة
فتتمثل مبا يلي:
 -١ح��ق ال�س�ي��ادة ه��و ح��ق ث��اب وك��ام��ن في
الشعوب ومستمر فيها على الرغم من منعهم
من ممارستها من قبل االحتالل.
 -٢قواعد القانون الدولي ال ميكن فصلها
ع��ن س�ي��اس��ات ال� ��دول فكالهما يكمل اآلخ��ر
وكالهما يظهر للعيان ع��ن طريق تصرفات
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الدول في العالقات الدولية.
 -٣اجلنسية مؤشر هام يبني موقع السيادة
في االقاليم اخلاضعة لالنتداب حيث ان نظام
الوصاية واالنتداب ال يكسب سكان هذا االقليم
جنسية الدول التي تديرها.
 -٤االحتالل احلربي ال يؤثر على استمرارية
السيادة للشعب اخلاضع لالحتالل.
 -٥عدم جواز اكتساب السلطة عن طريق
احلرب.
 -٦ع � ��دم االع� � �ت � ��راف ب �ص �ح��ة االوض� � ��اع
االقليمية غير املشروعة ،واعتبار ذل��ك من
القواعد القانونية الدولة اآلمرة التي ال يجوز
االتفاق على مخالفتها ،حيث ال يجوز للمعتدي
ان يجني ثمار عدوانه ،ورفض قبول الضم في
وقت احلرب حتى بالنسبة لدولة االحتالل في
حرب مشروعة.
وي��ت��ح��دد ن� �ط ��اق م ��وض ��وع ال �ب �ح��ث وم��ن
خ�لال التعرض ال��ى قضية ال�س�ي��ادة للشعب
الفلسطيني على فلسطني بشكل عام ،وعلى
ال� �ق ��دس ب �ش �ك��ل خ���اص م �ن��ذ ع �ه��د ال�ق�ب��ائ��ل
اليبوسية التي توطنت في فلسطني العامرة
وعاصمتها ال �ق��دس ال�ش��ري��ف م��ن ال�ن�ه��ر ال��ى
ال�ب�ح��ر ،وم��ن تبعهم م��ن ش�ع��وب فلسطينية
عربية إسالمية ،مرورا بالفتوحات اإلسالمية
وم��ا ت�لاه��ا م��ن تخلي ال��دول��ة العثمانية عن
تلك السيادة للفلسطينيني وتوريثهم اياها
مبوجب املعاهدات الدولية ،ووضعها من قبل
املجتمع الدولي حتت وصاية الدولة املنتدبة
ل�ت�م�ك�ين ال �ش �ع��ب الفلسطيني م��ن مم��ارس��ة
سيادته على ارضه ،وانحراف الدولة املنتدبة
مل��ا ميليه عليها و ع��د بلفور لتأسيس وطن
قومي لليهود في فلسطني ،وانتهاء بالشعب
الفلسطيني املشردين بني دول العالم ،واملقسم
داخ��ل فلسطني ،وم��ا تبعه م��ن ح��دود اجل��دار
العازل ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،وما
بني اراضي القدس احملتلة والذي كرس تهويد
ال �ق��دس وع��زل�ه��ا ع��ن ب��اق��ي االراض���ي احملتلة،
بهدف احباط قيام دولة فلسطينية مستقلة،
ذات سيادة.
وس��وف نقوم بالتعرض ال��ى ه��ذا املوضوع
ال �ه��ام م��ن خ�لال ث�لاث��ة اب ��واب االول نتحدث
ف�ي��ه ع��ن ح��ق ال �س �ي��ادة ف��ي ال �ق��ان��ون ال��دول��ي
واملمارسات الهادفة الى تهويد املدينة املقدسة
اما الباب الثاني فسوف نخصصه للحديث عن
املواقف الدولية ازاء السيادة الفلسطينية علي
القدس اما الباب الثالث واالخير فهو مخصص
للحديث عن السيادة على القدس ومحاوالت
التسوية السلمية على ما سوف نقوم بتفصيله
من خالل صفحات هذا الكتاب ان شاء الله.

متهيد

وجاء الباب االول بعنوان «حق السيادة في
القانون الدولي واملمارسات االسرائيلية الهادفة
الى تهويد املدينة املقدسة» وكانت بداية هذا
الباب التمهيد وجاء فيه:
سعت احلركة الصهيونية بدعم من القوى
االستعمارية ،الى طمس السيادة الفلسطينية
على فلسطني والقدس ،منذ ان فكرت باستعمار
ه��ذه البالد وف��رض مخططاتها االستعمارية
التوسعية ،والهيمنة على ا مل�ش��رق االسالمي
من خالل السيطرة على قلب الوطن العربي
الكبير ،واالس �ت �ي�لاء على فلسطني ،وف��رض
السيطرة العسكرية ومحاولة محو العناصر
االساسية للسيادة الفلسطينية على القدس،
الثابتة منذ عصور الكنعانيني واليبوسيني
الذين سكنوا هذه البالد منذ غابر التاريخ وال
زالوا مستمرين حتى يومنا احلاضر.
ل��ذا ف��إن دراس �ت �ن��ا ل�لاح�ت�لال االس��رائ�ي�ل��ي
واث� ��ره ف��ي ح��ق ال �س �ي��ادة الفلسطينية على
القدس ،تقتضي ان نتصدى لالبعاد التاريخية
لقضية السيادة على القدس من خالل توضيح
وبيان تاريخ السيادة العربية الفلسطينية
وامل�س�ت�م��رة على ال �ق��دس وم �ح��دودي��ة الفترة
التاريخية للوجود اليهودي فيها ،واملستندة

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

احللقة االولى

الى احلقني الديني والتاريخي املزعومني على
ال�ق��دس ،ث��م نتصدى للسيادة الفلسطينية
ع �ل��ى ال �ق��دس وم� �ح ��اوالت إل �غ��ائ �ه��ا م��ن خ�لال
فترات االحتالل املتعاقبة ،وتأثير االح��داث
ال�ت��اري�خ�ي��ة م�ن��ذ م��ا ب�ع��د ص ��دور وع��د بلفور
وم� ��رور ًا بفترة االن �ت��داب ال�ب��ري�ط��ان��ي ،وق��رار
التقسيم الهادفني الى انشاء دولة «اسرائيل»
وتربعها على االرض الفلسطينية من خالل
ال �س �ي �ط��رة ال�ع�س�ك��ري��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ف��رض
السيطرة بالقوة على القدس وتهويدها ،والغاء
السيادة الفلسطينية عنها ،ثم اخير ًا نتطرق
ال��ى االحتالل االسرائيلي ،وتأثيره على حق
السيادة الفلسطينية على القدس ،نتعرض من
خالله لتعريف السيادة الفلسطينية املرتكزة
على حق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير،
وال��وث��ائ��ق امل��ؤك��دة ل��ه ،واس �ت �م��راري��ة السيادة
الفلسطينية على املدينة املقدسة ،وتأثير
االحتالل االسرائيلي على استمرارية السيادة
الفلسطينية عليها ،وعليه ف��إن ه��ذا الباب
ينقسم الى ثالثة فصول على النحو التالي:
الفصل االول :االبعاد التاريخية لقضية
السيادة على القدس.
الفصل الثاني :السيادة الفلسطينية على
القدس ومحاوالت إلغائها.
الفصل الثالث :االحتالل االسرائيلي وحق
السيادة الفلسطينية على القدس.
االب�ع��اد التاريخية لقضية السيادة على
القدس
م���ن ال� �ث ��اب ��ت ت ��اري� �خ� �ي � ً�ا ن� �ش ��أة ال��س��ي��ادة
الفلسطينية على القدس واستمراريتها طوال
الفترة املمتدة م��ن عهد اليبوسيني وم ��رور ًا
وانتهاء بالوقت احلاضر،
بالدولة االسالمية
ً
اال ان��ه ورغ ��م االن�ق�ط��اع امل��ؤق��ت ع��ن ممارسة
تلك السيادة في بعض فترات الغزو املتتالي
للمدينة ،ف��ان ذل��ك ال يخلق حق ًا بالسيادة
للقوى الغازية والقائمة على فترة محدودة
وغ�ي��ر ث��اب�ت��ة وامل�س�ت�ن��دة ل�ت��اري��خ اس�ت�م��د من
خرافات واساطير دينية مزعومة ال اساس لها
من القانون .االمر الذي يقتضي منا ان نتصدى
لدراسة هذا املوضوع من الناحية التاريخية،
وب��اخ �ت �ص��ار ش��دي��د ن �ت �ن��اول ف�ي�ه��ا ال �ف �ت��رات
التاريخية ال�ت��ي م��رت بها امل��دي�ن��ة املدعمة
ل�ل�س�ي��ادة الفلسطينية عليها ،واالد ع� ��اءات
االسرائيلية بفرض السيطرة املرتكزة على
اسس مختلفة للمنطق والقانون .وعليه فإن
ه��ذا الفصل ينقسم ال��ى ثالثة مباحث على
النحو التالي:
املبحث االول :تاريخ السيادة الفلسطينية
على القدس.
امل �ب �ح��ث ال �ث��ان��ي :ال �س �ي��ادة ع �ل��ى ال �ق��دس
واالدع � � ��اءات االس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��ي ض ��وء اح �ك��ام
القانون الدولي.
املبحث الثالث :اجلذور التاريخية للقدس
وانظمة ادارتها القانونية.
املبحث االول :تاريخ السيادة الفلسطينية
على القدس
يدلنا تتبع الفترات التاريخية للمدينة
املقدسة ،على استمرارية الشعب الفلسطيني
في حكم ه��ذه املدينة على مر العصور ،وهو
عنصر اساسي ال يقل اهمية عن باقي عناصر
السيادة الفلسطينية على املدينة :كاالقليم
ون �ظ��ام احل �ك��م ،وان ف �ت��رات االح� �ت�ل�ال ال�ت��ي
اجتاحت املنطقة وامل��دي�ن��ة ،م��ن قبل بعض
ً
حقا
اجلماعات ولفترات محدودة ،ال يعطي
بالسيادة لتلك اجلماعات ،طاملا استمر وجود
الشعب الفلسطيني في تلك االراضي احملتلة،
طيلة تلك ال�ف�ت��رات ال�ت��ي ال اث��ر فيها لتلك
اجلماعات ،من سلطة وسيادة مزعومة.

وم��ا زال��ت مدينة ال�ق��دس حتظى مبكانة
عظيمة في التاريخ االنساني ،لم تضاهيها في
ذلك اي مدينة عبر التاريخ ومتيزت املدينة
ب�خ�ص��و ص�ي��ة اكتسبتها ب��ا ن �ف��راد ه��ا بالبعد
الروحي املرتبط بالزمان واملكان ،ومنذ ان قامت
«القدس االول��ى» الكنعانية قبل حوالي ستة
آالف سنة وهي محط انظار البشرية ،ومطمع ًا
للغزاة على امتداد الفترة التاريخية منذ ان
نشأت احل�ض��ارات االول��ى في فلسطني ،ووادي
النيل ،والرافدين ،م��رور ًا باحلضارة العربية
االسالمية وحتى يومنا هذا.
ويرجع تاريخ القدس الى الفترة املذكورة
اع�لاه بتأكيد احلفريات التي اجريت فيها،
من قبل املدرستني الفرنسية والبريطانية منذ
عام  ،١٩٦٢حيث تأكد زيف النتائج الصادرة
م��ن ال�س��اب��ق على ي��د ال�ي�ه��ود وبطالنها ،تلك
النتائج التي ادع��ت وتدعي وتنادي «بقدس
ثالثة آالف عام».
ويعتبر الكنعانيون اول من سكن فلسطني،
وعرفت القدس منذ نشأتها باسمها القدمي
«ي �ب��وس» نسبة ال��ى ال�ي�ب��وس�ي�ين م��ن بطون
ال �ع��رب االوائ�� ��ل ،ال��ذي��ن ن �ش��أوا ف��ي اجل��زي��رة
العربية ،ونزحوا عنها مع من نزح من القبائل
الكنعانية ،منذ حوالي  ٢٥٠٠سنة قبل امليالد،
وكانوا قد عينوا عنهم آنذاك ً
ملكا كان يدعى
«مليك صادق» ،وهو الذي استقبل ابا االنبياء
ابراهيم-عليه السالم ولقب مبلك السالم ،وهو
الذي حصن املدينة وزاد في عمرانها مما هيأها
للتصدي لغزو بني اسرائيل ومقاومتهم».
وق��د تعددت اسماء املدينة املقدسة على
م��ر ال �ت��اري��خ ،واط�ل�ق��ت عليها ال�ش�ع��وب التي
استوطنتها ا س �م��اء مختلفة ،فالكنعانيون
الذين هاجروا اليها حتى االلف التالية قبل
امل�ي�لاد اسموها «اورس��ال �ي��م» ،وتعني مدينة
السالم او مدينة االله ساليم ،وقد اشتقت من
ه��ذه التسمية كلمة «اورشليم» وتعني بيت
املقدس ،وقد ورد ذكرها في التوراة  ٦٨٠مرة
بأسماء مشتقة جميعها من االس��م الكنعاني
«سالم» ،ثم عرفت في العصر اليوناني باسم
«ايلياء» ويعني بيت الله ،كما عرفت بأسماء
منها« :سالم ،ومدينة العدل ،ومدينة السالم،
ويبوس ،او مدينة اليبوسيني» كذلك سميت
فلسطني ق�ب��ل ان ت �ع��رف ب �ه��ذا االس ��م «ارض
ك �ن �ع��ان» ،وم��ن امل �ت��واف��ر م��ن االخ �ب��ار ان دول��ة
«اورشليم» ،انشئت في عهد سيدنا سليمان-
عليه السالم-وامتدت من الفرات ال��ى تخوم
مصر ،لكن اليهود ل��م يستطيعوا االستمرار
في االحتفاظ بوحدتهم القومية ،او كيانهم
السياسي ف��ي ظ��ل دول��ة ي�ه��ودي��ة ،فانقسموا
على انفسهم بعد ذلك غ��زوة «نبوخذ نصر»
الذي دمر هيكل سليمان وسبى اليهود الى بابل،
واصبحت القدس مستعمرة بابلية تنتشر فيها
لغة البابليني-على ما سوف يتم تفصيله في
املطالب القادمة-ومن ثم فإن دراستنا لتلك
الفترات تبني وتثبت السيادة الفلسطينية
على ال�ق��دس ،وتنفي اي سيطرة اسرائيلية
على املدينة ،مم��ا يقتضينا ان نفصل تلك
الفترات وتداعياتها على السيادة الفلسطينية
على القدس من خالل تقسيم هذا املبحث الى
مطالب ثالثة:
املطلب االول :اساس السيادة الفلسطينية
امل�س�ت�م��رة ع�ل��ى ال �ق��دس وم �ح��دودي��ة الفترة
التاريخية للوجود اليهودي فيها.
املطلب الثاني :انهاء السيطرة اليهودية على
القدس على ايدي اآلشوريني والرومان.
املطلب ال�ث��ال��ث :الفتح العربي االسالمي
للقدس «.»٦٣٧ -٧٥٠

في جريدة

وك ـ ـ ـ ـ ــيل معتمد
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