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 قضية القدس
بين سياسات التهويد وتخاذل عالم المسلمين والصمت  

 الدولى
 

 :مقدمة

تستحق قضية القدس أن توىل كل اهتمام ورعاية، ذلك 
أن للمدينة تفرد عجيب بطابعها احلضارى والتارخيي ما 

  .جعلها حمط أنظار املؤمنني من الدايانت السماوية الثالث
متففمل بفف  مففن رمديففة وقد ففية ومل يشفففمل ملدينففة السففالم مففا تت

وجفال    ببعادهففا عففن ويفالت احلففروع والفففراعات،  علفف  
أرض القففدس ومففن أجلهففا دارت رعفف  دففراعات عففد ، كففان 
أعففد  فففورا دففرام دام مفففن القففرن احلففادى عشففر بىل القفففرن 

، - يمففا عففرر بحلففروع الفففلي ية  –الثالففع عشففر املففيالد  
ا فتممل قفران   وهي اآلن   قلب دراعنا مفمل ب فراليل الف ى

 .(1)من الدمان ومل تظهر بعد  واتح انتهال 
ومدينففة القففدس هففي واعففد  مففن أقففدم مففدن العففامل عيففع 
نشفففففلت ق فففففل عفففففواىل بسفففففة صرر  فففففنة،   بدايفففففة العففففففر 
الربوندى، وكان المنعانيون العموريون ال ين قدموا من جدير  
ة العففرع هففس مؤ سفف  املدينففة الففً  تففل موقع ففا مركففداي  بلنسفف 

"وترجمل أمهية املوقفمل اغرفرا  .(2)بىل  لسطني والعامل اخلارجفي
للمدينفففة بىل  عففف  بفففني ميفففد  ارنرفففالة الففف   يمففففل  ايفففة 
املدينففة، وميففد  ارنفتففا  الفف ى نففنح املدينففة بممانيففة ارتفففا  

 .  (3)بملناطق واألقطار اجملاور "
وللقفففففدس طريفففففس طويفففففل مار ففففف   اللففففف  دورهفففففا الفففففدي  

ار  للحضفففففار  والثقا فففففة، لمفففففن املدينفففففة تعر ففففف   مانففففف  منففففف
لرففدوات ونم ففات أدت بىل هففدمها وبعففاد  بنالهففا أكثففر مففن 

  .(4)  مل عشر مرات، وتعر   ألكثر من عشرين عفار ا
وتشفففحل احلقفففالق التارخييفففة  أن العفففرع المنعفففانيني والعفففرع 
واملسفففلمني  فففمنوا   القفففدس وعمموهفففا لفففف   تقففف ع مفففن 

 . (5) نوات 4305
 العفففر احلففديع ا ففتهد   احلركففة الفففهيونية مدينففة و 

القففففدس منفففف  منتفففففس القففففرن التا ففففمل عشففففر، عيففففع عففففدد 

منظفففففرو احلركفففففة هفففففد ها بعفففففتال  القفففففدس وجعلهفففففا عادفففففمة 
و فففع  احلركفففة منففف    يسفففها بىل تنفيففف   فففاايت  .إل فففراليل

بنشفففففففاو وطففففففن قفففففففومي طرخيففففففي لليهفففففففود    :ثففففففالث، أورهففففففا
قففدس المففربى كمشففروم طرخيففي بقامففة ال : لسففطني، وينيتهففا
بناو اريمل اليهود  الثالع عل  أنقاض  :إل راليل، ويلثها
 . (6)املسجفد األقف 

ومنففف  قيفففام الميفففان الففففهيوس علففف  أرض  لسفففطني  فففنة 
 1967، مث ا فففففتيالل  علفففففف  كامفففففل القففففففدس  ففففففنة 1948

تعففيا املدينففة واقففمل اعففتال  برففيس، يريففد ار ففت ثار بملدينففة 
و   فف يل ذلففك خيففوض  .لفف  اليهففود وعففدهسلتمفون عمففر ا ع

ارعفففتال  اإل فففراليلي معففففاره يوميفففة لتهويففففد املدينفففة، بتريففففحل 
و ففففعها املففففاد  بر ففففتيطان الفففف   ا تشففففرى   أرجالهففففا، 
وبتريفففففحل تركي تهفففففا السفففففمانية بطفففففرد السفففففمان العفففففرع منهفففففا، 
وبتقويس املرجعية القانونية واملركد اخلاص للمدينة إبجراوات 

  .خمتلفة
تسففع  هفف د الدرا ففة  بلقففاو الضففوو علفف  السيا ففة الففً و 

تنف ها ب راليل لتهويد القدس، مفمل ا فتعراض مفوجد ملوقفس 
القفانون الففدون مففن هفف د املمار فات اإل ففراليلية، علفف   ففوو 
أعمام اتفاقية جنيس الرابعة حلمايفة املفدنيني نمفن ارعفتال  

وقعني وملحقيها اإل فا يني املف 1949احلريب املربمة   عام 
، مث تعففففرض ملواقففففس خمتلففففس اإلطففففرار املعينففففة 1977عففففام 

بقضفففففففية القفففففففدس   حماولفففففففة ر تشفففففففرار مسفففففففتق ل املدينفففففففة 
 املقد ة.

  وتنطلق الدراسة من ثالث مقوالت: 

بن ار ففف اتيجية اإل فففراليلية لتهويفففد القفففدس و فففرص  -1
عقفالق جديففد  علفف  أر فها تلفف  يبتففة مل تترفحل بلففر س مففن 

تسففوية السيا ففية للفففرام العففريب اإل ففراليلي انطففالة عمليففة ال
  .1991  مؤمتر مدريد عام 
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بن بدراج مو وم القدس  من قضااي احلل النهالي  -2
بمنففففا ا ففففتهدر  فففففل القففففدس عففففن بقففففي األرا ففففي ا تلففففة، 
إل ففراج القففدس مففن دالففر  أيففة التدامففات نمففن أن تتعهففد  ففا 

 .اب راليل كنتيجة لعملية التسوية اغارية عالي  
عل  -بن قضية القدس مرشحة للمديد من التلجيل  -3

ق فففل ال ففف    أمرهفففا علففف   فففوو  -األقفففل   املفففد  املنظفففور 
التنففففاقس المامففففل بشففففل ا بففففني املواقففففس العربيففففة واإل ففففالمية 
واألوروبيففففة مففففن جهففففة واملففففوقفني اإل ففففراليلي واألمريمففففي مففففن 

 .جهة ينية
   :ساإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد القد :أوالً 

 يما يلي  نتعرض ل عس من بجراوات ب راليل الرامية  
لتهويد القدس، ويعنيا أن نؤكد هنا أن تلك اإلجراوات 
متعدد  الفور، تفل ىف بعس الدرا ات بىل أكثر من 

 .ثالثني نوع ا
االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد  -أ

  :األقصى وانتهاك حرية العبادة فيه

ويفففد القفففدس هفففو مفففا يتعلفففق لعفففل أ طفففر أهفففدار  طفففة ه
بملسفففجد األقفففف ، ذلفففك أن بنفففاو اريمفففل اليهفففودى الثالفففع 

هففففد  ا للحركففففة  -كمففففا تقففففدم  –علفففف  أنقففففاض األقففففف  نثففففل 
الفهيونية من  انطالقتها، وحبسب ما جاو   دالر  املعارر 

 فنن أعفد معفاس   Jewish  Encyclopediaالففهيونية 
مففوا أمففرهس ويترل ففوا الفففهيونية هففي "أن اليهففود ي رففون أن  د 

علفففففف  قففففففو  األعففففففداو و أن يعيففففففدوا الع ففففففاد   اريمففففففل ممففففففان 
وهفا هفو تيفودور  .(7)املسجد األقف  ويقيموا ملمهفس هنفاه"

" بذا عففففلنا يوم ففففا علففف  القفففدس، وكنفففف  ر :هرتسفففل يقفففو 
أنا  عي ا وقادر ا عل  القيام أبى شئ  سور أنيفل كفل شفئ 

ففا لففدى اليهففود  يهففا، و ففور أعففر  ة اآلير الففً لففيم مقد  
،وهففف د بشفففار  مفففن طفففرر  ففففي بىل  (8)مفففرت عليهففففا قفففففرون"

ا ويتحدث الونير الربيطاس اليهود   .املسجد األقف   ديد 
اللففففورد ميلشففففي    أوالففففل الثالثينففففات مففففن القففففرن العشففففرين 

"بن يوم بعاد  بناو هيمل  ليمان :بفراعة أكرب   اد يقو 
سفعي بىل بعفاد  بنفاو قد اق ع، و لدرر بقية عيايت   ال
 .(9)اريمل عل  أنقاض املسفجد األقف "

وممل اعتال  اغفيا اإل فراليلي للقفدس الشفرقية   عفام  
، مل يتفففورم د يفففد بفففن جوريفففون عفففن القفففو  أبنففف  " ر 1967

معىن إل راليل بدون القدس ور معىن للقدس بفدون اريمفل 
 ". ومنففف  ذلفففك احلفففني د لففف  هففف د األمفففاس والنفففوااي مرعلفففة

أ     –التنفيففففففف  العملفففففففي،   عفففففففد مفففففففرور أربعفففففففة أايم  قفففففففط 
بففدأ اإل ففراليليون بتنفيفف  أو  خمططففاهس  – 11/6/1967

لتهويففد احلففرم القد ففي الشففريس، م تففدلني  ففدم عففي املراربففة 
املالدق للمسجد األقف  من اغهفة الرربيفة اغنوبيفة، وكفان 
عففي املراربففة ةثابففة عفففن منيففمل يففففل احلففي اليهففود  عففن 

ملسففففففجد األقففففففف  امل ففففففاره ويففففففد مل عنفففففف  وعففففففن املقد ففففففات ا
اإل المية أ  عدوان أييت من انعيتهس، وبعفد ذلفك ض  فس 

وةوجفففب  (10)أرا ففف  عفففي املراربفففة  اعة"عالففففط امل ففففم ".
متفف  مفففادر  أمففاله  14/4/1968أمففر ونار  دففادر   

عففي  :أربعففة أعيففاو تقففمل  لففس عففالط احلففرم القد ففي، وهففي
  .لسلسلة، وعي الشرر، وعي ال اشور املراربة، وعي بع ا

كمففا ض ةوجففب األمففر ذاتفف  ال ففدو    لسففلة مففن احلفففرايت 
عففو  احلفففرم القد فففي حبجفففة المشففس عفففن التفففاريس اليهفففود  
وهيمل  ليمان، وتركد أ ل ها   املناطق املالدفقة للحفالط 

وقفففد مفففرت هففف د احلففففرايت  .اغنفففويب واحلفففالط الرفففريب للحفففرم
، لتتو فففل أ ففففل املسفففجد 1981بتسفففمل مراعفففل عففف  عفففام 

األقفففف  مفففن الفففدا ل، ولتفففؤدى بىل تففففدم األروقفففة الرربيففففة 
 (11).للحرم القد ي الواقعة مفا بفني بيب السلسفلة والقطفانني

وبإل ففففا ة بىل احلفففففرايت وحمففففاورت هويففففد املنففففاطق ا يطففففة 
بحلففففففففففففففففرم القد ففففففففففففففففي، تعففففففففففففففففرض املسففففففففففففففففجد األقففففففففففففففففف    

األبرن مفن بفني رعتداو ب راليلي  ا ر هو  21/8/1969
عمليات التخطيط اإل راليلي ردم ، عيع انفدلع  النفحلان 
  املسجد وأت  عل  منرب دال  الدين بمامل   ضال  عن 
جفففففدو ك فففففحل مفففففن القسفففففس الشفففففرقي اغنفففففويب للمسفففففجد، وكفففففان 
وا ففح ا  ففلوم  ففلطات ارعففتال    اغرنففة عيففع كانفف  

يس  ور بلدية القدس قد قطع  املياد عن منطقة احلرم الشر 
اندرم احلريق، كما   رت  يارات اإلطفاو التابعة لل لديفة 
–  الودففو  للممففان، كمففا ض ب ففالو  فف يل مففدبر احلريففق 

 (12)بعفففد  ففف   وجفففحل  حبجفففة مر ففف  العقلفففي –مايمفففل روهفففان
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وبعفففففد  شفففففل هففففف د ا اولفففففة مل يسفففففلس املسفففففجد األقفففففف  مفففففن 
يففع حمففاورت أ ففرى لنسففف  وارعتففداو علفف  املفففلني  يفف ، ع

وجفففففود   1980اكتشفففففف  السفففففلطات اإل فففففراليلية   مفففففايو 
مف  ا مفن احلفرم كانف   50كميات من املتفجرات علف  بعفد 

ب فففراليلي ا التسفففلل  املسفففجد  46كمفففا عفففاو    .معفففد  لنسفففف 
عففاملني دففناديق  تففوى علفف   11/3/1983األقففف    

مففواد متفجففر  تمفففي لنسففس  يففمل األمففاكن املقد ففة دا ففل 
س حماكمفففففة دفففففورية مث أ فففففرج عفففففنهس  يمفففففا احلفففففرم، وأقيمففففف  رففففف

اكتشففففففف   ففففففلطات األمففففففن  1984و  أبريففففففل  .(13)بعففففففد
ففا  ففراي  مففن رجففا  اغففيا اإل ففراليلي، كففان  اإل فراليلية تنظيم 

.و  نفففم العففام (14)خيطففط لنسففس احلففرم القد فف  مففن اغففو
قامفففف   اعففففة " الشففففحس وطلففففيس" ةحاولففففة لتفجففففحل مسففففجد 

د مفن القنابفل اليدويفة عمر، واكتشف  السفلطات وجفود عفد
وقفام و فد مفن المنيسف  اإل فراليلي  .جبوار املسجد األقف 

، مث عفففاو  ثالثفففة 8/1/1986بقتحفففام احلفففرم القد فففي   
  .1987مففن اإلهففاربني تفجففحل األقففف  مففر  أ ففرى   عففام 

كمففففا قامفففف  القففففوات اإل ففففراليلية بقتحففففام املسففففجد   عففففام 
لسفففففطيني ا مواطن فففففا   28ممفففففا أ ففففففر عفففففن ا تشفففففهاد  1988
وارتم ف  قفوات ارعفتال     .ص فرين جبفرو  115وبدابة 

 لسفففطيني ا  21م حبفففة مروعفففة  فففقط  يهفففا  8/10/1990
مواطن ففففا  لسففففطيني ا  150 ضففففال  عففففن بدففففابة مففففا يديففففد علفففف  

ص فففرين، وقففففد عفففدث  ذلففففك كنتيجفففة  اولففففة  اعفففة مففففؤم  
اريمل املتطر ة بو مل عجر أ اس رمفد  للهيمفل اليهفود  

وعلفف  أثففر القففرار  (15).عففن وقففوم هفف د املفففادمات ممففا أ فففر
الففف   اه تففف  عمومفففة بنيفففامني نتنيفففاهو ب تتفففا  نففففق أ ففففل 

انففففدلع  مظففففاهرات  1996املسففففجد األقففففف     فففف تمرب 
عنيفة من ق ل الفلسطينيني اعتجاج ا عل  القرار، وأ ففرت 

 لسطيني ا، بإل ا ة بىل قتفل  62املفادمات عن ا تشهاد 
 .يني   احلرم الشريس وبدابة امل ات جبرو ثالثة  لسطين

ومفففن جهفففة أ فففرى،  قفففد دأبففف  المثفففحل مفففن اغماعفففات  
الدينية والسيا ية اليهودية عل  بقامة الفلوات  اليهودية   
 اعة احلرم القد ي، كخطو  إلث ات عقوقهس الدينية  يف . 

قففام شففلومو  ففورين رلففيم عا امففات  15/8/1967 فففي 

قتحفففام احلفففرم مفففمل عشفففرين مفففن  اعتففف  اغفففيا اإل فففراليلي ب
قامففففف   22/7/1970و   (16)وأقفففففاموا الففففففال    احلفففففرم

جمموعففة مففن  اعففة جابوتنسففمي بلففد و  بىل احلففرم وبقامففة 
الفففال  وارعتففداو علفف  املفففلني املسففلمني، وذلففك   بطففار 
بعيففففففاو اغماعففففففة للفففففف كرى احلاديففففففة والثالثففففففني لو ففففففا  الففففففدعيس 

هففف ا وقفففد تشفففجمل المثفففحل مفففن  .(17)الففففهيوس جابوتنسفففمي
اليهود عل  القيام بعتفداوات متوادفلة رنتهفاه عرمفة احلفرم 
القد ففي واقتحففام أبوابفف  و ديففة الفففلوات بعففد القففرار الفف   
اه تفف  قا ففية حمممففة الفففلح اإل ففراليلية   القففدس بتففاريس 

، والفف   يقضففي إببعففة الفففال  لليهففود   28/1/1976
قيففففام  1985وشففففهد العففففام   (18).احلففففرم القد ففففي الشففففريس

عشفرين عضفو ا   المنيسف  بقتحفام عفرم املسفجد األقففف  
  .والفال   ي 

وبعد عشر  أايم  قط من توقيمل اتفاة امل ادئ الفلسطي  
دففففففففع  ا ممفففففففة  –23/9/1993أ    -اإل فففففففراليلي 

اإل راليلية العليا وجود اغميفمل بقرارهفا القا في بعت فار عفرم 
ذلفففك املسفففجد األقففففف  جفففدو ا مففففن  القفففدس الشفففريس ةففففا  

، كمفففففففففففففا أدفففففففففففففدرت ذات ا ممفففففففففففففة   (19)أرض ب ففففففففففففراليل
ففا يسففمح غماعففة "أمنففاو ج ففل ال يفف "  3/8/1995 عمم 

املتطر ة بد و  احلرم الشريس والفال   ي . وعل  أثر ذلك 
إبر فففففففا   24/8/1995قامففففففف  الشفففففففرطة اإل فففففففراليلية   

وعادت  .(20)عشر  متطر ني للفال  دا ل املسجد األقف 
ا ممففففففففففففففففة اإل ففففففففففففففففراليلية العليففففففففففففففففا بىل بدففففففففففففففففدار قففففففففففففففففرار   

يؤكد السما  ألعضاو  اعفة "أمنفاو ج فل  21/7/1999
 .(21)ال ي " املتطر ة بد و  املسجد األقف  والفال   ي 

 ففففففففور  يفففففففف كر علفففففففف  دففففففففعيد  1999ومل يشففففففففهد عففففففففام 
ارعتداوات عل  األقفف  واملففلني  يف  بفل نمفن القفو  بن 

يلي   بدار  شففففف ون املسفففففجد قفففففد تدايفففففد   التفففففد ل اإل فففففرال
حماولة ملناطحة اغهات اإل المية املناط  ا القيام عل  أمر 

 قفففففففد اع  ففففففف  احلمومفففففففة اإل فففففففراليلية    ربايفففففففر .األقفففففففف 
مففففً  –علففف  نقفففل ممتفففب الشفففيس عمرمفففة دفففرب   1999

دا ففل احلففرم القد ففي ناعمففة   –القففدس والففداير الفلسففطينية 
تد ل   1999و  شهر أ سطم  .اقملأن  تريحل لألمر الو 
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الشففففرطة اإل ففففراليلية لسففففد منففففف    م فففف  املسففففجد األقففففف  
القفففففدت كانففففف  قفففففد  تحتففففف  بدار  األوقفففففار اإل فففففالمية أثنفففففاو 
قيامها بعملية ترميس، وادع  الشرطة أن األوقار اإل المية 

وأير احلففادث ردود  عففل  . تحفف  املنففف  بفففور   ففحل شففرعية
  واإل فففراليلي،  قفففد ودفففس الشففففيس مفففن اغفففان ني الفلسفففطي

عمرمففففة دففففرب  العلميففففة أب ففففا " اعتففففداو وتففففد ل   شفففف ون 
" حنن ر أن ف  تففر  ا مفن أعفد، وال مفيس :املسلمني " قالال  

مسفتمر، ور عالقفة لليهففود بألقفف  "، وأ فار أن " هفف د 
املشففملة مفتعلفففة ور تسفففتحق هففف د الضفففجة واملنفففف   ففففرورى 

.كمففففا دففففر  عففففدانن احلسففففي  مففففدير (22)للتهويفففففة واإلنفففففار  "
تعقي  فففا علففف  هففف ا  –األوقفففار اإل فففالمية   القفففدس ا تلفففة 

أن " ب ففففففالة السففففففلطات اإل ففففففراليلية إلعففففففدى  –احلففففففادث 
بوابت املسجد األقفف  نثفل حماولفة ب فراليلية ر تعفا  أنمفة 
ر مفففففففربر رفففففففا " مشفففففففحل ا  أن " أعمفففففففا  ال مفففففففيس   املسفففففففجد 

توقففس، ولففيم مففن عففق السففلطات األقففف   تسففتمر ولففن ت
اإل فففراليلية التفففد ل   شففف ون املسفففجد األقفففف  ألنففف  موقفففمل 
ديففف  ب فففالمي تفففرت ط بففف  عقيفففد  أكثفففر مفففن مليفففار مسفففلس   

 .(23)العامل" 
وعلففف  اغانفففب اآل فففر، أعفففرع رلفففيم الفففونراو اإل فففراليل  
بيهففففود براه عففففن ر ففففاد لقيففففام الشففففرطة اإل ففففراليلية إب ففففالة 

 ففففتح املنففففف    ج ففففل اريمففففل  ففففحل شففففرعي  بن :املنففففف  قففففالال  
" أان :و طفففو  أعاديفففة اغانفففب لفففن متفففر بسفففهولة "، وأ فففار

مسرور لتفرر الشرطة السليس ". ودفر  شفلومو بفن عفامي 
ونيففر األمفففن الفففدا لي اإل ففراليلي أن " هففف د املسفففللة تشفففمل 
فففا  ا فففح ا للو فففمل القفففالس   بعفففة األقفففف  وهفففو مفففا  انتهاك 

و   ففياة  .(24)مففن ق ففل الشففرطة "ا ففتدع  تففد ال  عففاجال  
مشاب ، اه  رلفيم بلديفة القفدس اإل فراليلي بيهفود  أوملفرت 
قفففففففففرار ا بللجفففففففففوو بىل حمممفففففففففة  القفففففففففدس إلر فففففففففام األوقفففففففففار 
الفلسطينية عل  بقفا  مد ل جديد للمفل  املرواس  ف  

 . (25)املسجد األقف 
ومفففن اغفففدير بلففف كر أن ب فففراليل تعففف ر إبشفففرار دالفففر  

ر اإل فففففالمية علففففف  بعفففففة األقفففففف  لمفففففن مفففففن دون األوقفففففا
ارعفف ار ةلميتهففا لل اعففة، وتعففارض السففلطات اإل ففراليلية 

تنفي  أ  بناو أو ترميس   ال اعة من دون بذن مس ق منها، 
و  ق أن اع    ب راليل عل  جتديد املسجد األقف    

 . (26)لمنها وا ق  عل  ذلك    اية األمر 1998عام 
ص ففر، اعتقلفف  الشففرطة اإل ففراليلية يهففوداي   وعلفف  دففعيد

  أثنففففاو حماولتفففف  التسففففلل   -يففففدعي هرتسففففل مففففدون –متطر  ففففا 
املسففجد األقففف ، وهففو  مففل كميففات ك ففحل  مففن املتفجففرات  
 .كففففان ينففففو  ا ففففتخدامها لنسففففس املسففففجد أو ق ففففة الفففففخر 

وأطلقفف  الشففرطة  ففرا  مففدون بمفالففة و ر فف  عليفف  اإلقامففة 
 . (27)ذلك ر س  طور  التهس املوجهة بلي اغربية   مندل ، و 

هفففففف ا وقففففففد تدايففففففدت عمليففففففات ارعتففففففداو علفففففف  املسففففففجد 
األقففففففف  منفففففف  توقيففففففمل اتفففففففاة  أو ففففففلو عفففففف  اآلن، عيففففففع 

ىف عفني كانف  قفد بلرف   .اعتفداو ىف هف د الفف   72 فجل
و  1967اعتففففففففففداو ىف الففففففففففف   الواقعففففففففففة بففففففففففني عففففففففففام   40

1990(28). 
  :عفففففة أشفففففما  رليسفففففيةوتنقسفففففس هففففف د ارعتفففففداوات بىل أرب

بشفففففعا  احلرالففففففق، بطففففففالة النفففففار علفففففف  املفففففففلني، حمففففففاورت 
  .(29)النسس والقفس، ارقتحامات والفلوات ار تفدانية

فففا يهفففوداي  متطر  فففا  25ويففف كر أن هنفففاه أكثفففر مفففن  تنظيم 
تسفتهدر أبنشففطتها املسففجد األقفف ، أمههففا عركففة " أمنففاو 

اإل ففالم  مففن ج ففل ال يفف  " الفف  هففدر بىل بنالففة الوجففود 
القففدس، وعركففة " بقامففة ال يفف  املقففدس " الفف  تففنظس دففعود 
املتفففففففدينني بىل احلففففففففرم  القد فففففففف  وتقفففففففيس الفففففففففلوات هنففففففففاه، 
و"دندوة ج ل اريمل " الف ى يسفتهدر متويفل نشفاطات 
 ر ها هدم املسجد األقف  وق ة الفخر  وبناو اريمل ىف 

بىل تعديد موقمل احلرم، و عيفة " عريشة السالم " ال  هدر 
النشففاط التعليمفف  لففدايد  بدراه مو ففوم اريمففل بتقففدت املففنح 
املاليفففة وبدفففدار المتفففب اخلادفففة بففف لك، و" مؤ سفففة مع فففد 
القففففففدس " الفففففف  جتمففففففمل  ففففففنواي  حنففففففو مليففففففون دورر لتمويففففففل 

 .(30)نشاطات عركية يهودية تعمل عل  بقامة اريمل
ور  فففة منهفففا ىف تعديفففد  فففيطرها علففف  املسفففجد األقفففف ، 

ستعد أجهد  األمن اإل راليلية لتنفي   طة أمنية مو عة ىف ت
ال لد  القدنة تشمل نففب كشفا ات ب فاو  وأجهفد  مراق فة 
بليم ونيففة علفف  بففوابت املسففجد األقففف ، ب ففا ة بىل نشففر 
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أعففففداد  ففففخمة مففففن رجففففا  الشففففرطة واغففففيا دا ففففل ال لففففد  
ىف تففففففل تدايففففففد  1999القدنففففففة مففففففمل اقفففففف اع  ايففففففة العففففففام 

احلركففففففات الفففففففهيونية املتطر ففففففة بشففففففن اعتففففففداوات  هديففففففدات
وقفففد اعففف ض  الشفففيس حممفففد عسفففني مفففدير و طيفففب  .دمويفففة

ا " أن مسففف ولية  املسفففجد األقفففف  علففف  هففف د التفففدابحل مؤكفففد 
ا ا ظة عل  املسفجد تقفمل علف  عفاتق اري فة اإل فالمية دون 

  .(31) حلها"
وعلففف  دفففعيد مسفففللة عريفففة الع فففاد   فففنن ب فففراليل تففففرض 

ايففة التسففعينات عفففار ا عسففمراي  مشففدد ا علفف  مدينففة منفف  بد
القفففففففدس متنفففففففمل ةوج ففففففف  الفلسفففففففطينيني مفففففففن بقففففففف  األرا ففففففف  

مففففن د ففففو  مدينففففة  1967الفلسففففطينية الفففف  اعتلتهففففا عففففام 
القدس وأداو الفال  ىف مساجدها أو كنالسها ب تثناو من 

وىف ه ا السياة منع  الشرطة  .(32)تعطيهس تفاريح ب لك
رر الفلسففففففففطينيني مففففففففن الودففففففففو  بىل احلففففففففرم اإل ففففففففراليلية ص

 و  ففا  4/6/1999القد فف  لتلديففة الفففال  ىف يففوم اغمعففة
مفن تظفاهر املففلني بعفد الففال  ا فتجابة ملسفحل  ارعتجفاج 
ال  دعا بليها املفؤمتر الفوطىن اخلفامم ملواجهفة ار فتيطان ىف 

مف  ا عففن  150عف  رأس العفامود الف ى ر ي عففد أكثفر مفن  
 .(33)األقف  بعة املسجد

ومفففن اغفففدير بلففف كر أن تقييفففد عريفففة الع فففاد  الففف ى هفففو 
بجففراو ب ففراليل  متمففرر ر خيففالس املواثيففق الدوليففة  حسففب، 
بفففل هفففو خمفففالس ملفففا قطعتففف  ب فففراليل علففف  نفسفففها مفففن تعهفففد 
بشفففلن " تفففو حل عريفففة الع فففاد  للفففدايانت املختلففففة ىف املدينفففة 

د فففة " ىف بيفففان وا ا ظفففة علففف  الو فففمل القفففالس لألمفففاكن املق
كففرد علفف    14/3/1999احلمومففة اإل ففراليلية الفففادر ىف 
 .(34)موقس ار اد األوروىب من القدس

وبمعففففاان  ىف انتهففففاه و قففففحل املقد ففففات اإل ففففالمية،قام  
شركة برون اإل راليلية لفناعة اخلمور بو مل ملففق يففور 
مدينففففة القففففدس الشففففريس يتو ففففطها املسففففجد األقففففف  وق ففففة 

مففففة جتاريففففة علفففف  نجاجففففات الن يفففف ، وهففففو مففففا الفففففخر  كعال
 .(35)ا تنمرد اجمللم اإل الم  للدعو  واإل اثة

وطردهم  مصادرة هوايا  المقدسيين العرب -ب

 :من المدينة

 تفففففل العنففففففر الفففففدنوجراىف ممفففففاان  برن ا مفففففن ا ففففف اتيجية 
 .ب راليل الرامية بىل هويد القدس و قيق أ ل ية يهودية  يها

 قففد كانفف  نسفف ة  السففمان اليهففود ىف القففدس وبففففة عامففة 
 1918ىف تدايد مستمر،  فف  عفني مل يفدد عفددهس ىف عفام 

% مفففن ب فففاىل 25عفففن عشفففر  صرر شفففخث كفففانوا نثلفففون 
فففففففا ىف عفففففففام  51.2 فففففففمان القفففففففدس، ارتففففففففمل العفففففففدد بىل  ألف 

% مففن ب ففاىل  ففمان القففدس( مث  56.6)بنسفف ة  1931
ومفففمل انفففدرم  .1948قففففد عفففددهس بىل مالفففة ألفففس ىف عفففام 

عرع  لسطني ىف ه ا العام األ حل ض هجحل عدد ك فحل مفن 
 لسطينىي القدس  ودفل  نسف ة السفمان اليهفود ىف القفدس 

ألف فا ىف  190%، مث ودل عفددهس بىل عفواىل  97.2بىل 
، كلهس ي كد  ىف القدس الرربية عيفع مل يمفن 1967 نة 

نيفففو هنفففاه يهفففودى واعفففد ىف القفففدس الشفففرقية ق فففل عفففدوان يو 
1967(36) 

وبفضففففففففل السيا ففففففففة املت عففففففففة ىف النففففففففواع  الدنوجرا يففففففففة، 
ا ففففففتطاع  ب ففففففراليل ألو  مففففففر   قيففففففق  ال يففففففة يهوديففففففة ىف 

عيع بلغ عدد اليهود ىف   1993القدس الشرقية ىف يوليو 
ألففففس نسففففمة ىف مقابففففل  160الشففففطر الشففففرق  مففففن املدينففففة 

وذلفك ىف عففني بلرف  نسف ة اليهففود  .صرر  لسفطيىن 155
% مففففن ب ففففاىل  ففففمان القففففدس ىف  78ملدينففففة بشففففقيها ىف ا

 .(37)نفم الشهر املشار بلي 
ويرجمل ارتفام عفدد اليهفود ىف القفدس الشفرقية بىل تفوطني 
جدو ك حل من يهود ار اد السو ي  السابق ىف اغدو الشرق  

، عيففع بلففغ عففدد املسففتوطنني اليهففود (38)مففن مدينففة القففدس
وطن حبسب بعفاوات ألس مست 170ىف القدس الشرقية 

 . (39)1994عام 
وىف املقابفففل كفففان عفففدد العفففرع ىف مدينفففة القفففدس عفففواىل 

ألف فففا ىف  39.2، وناد العفففدد بىل 1918ألف فففا ىف عفففام  30
%(، مث ودففففففل عففففففددهس بىل  39.2)نسفففففف ة  1931عففففففام 

، وبعفففد انفففدرم 1948ألفففس ىف أوالفففل  فففنة  100عفففواىل 
ات الفهيونية احلرع ىف مايو من ذلك العام ارتم   املنظم

جمانر عديد  حبق السمان العرع مما  أدى بىل هجحل وطفرد 
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ألس  لسطيىن ن القدس، ومل يسفمح رفس بلعفود  65عواىل 
  .(40) يما بعد

وبعفففد اعفففتال  ب فففراليل للقفففدس الشفففرقية دأبففف  ب فففراليل 
وحبسففب  .علفف  اهففاذ بجففراوات خمتلفففة ل عيففل عففرع القففدس

ينيو القففدس مقيمففني دالمففني القففانون اإل ففراليل  يعتففرب  لسففط
ورففس عففق التفففوي   قففط ىف ارنتخففابت ال لديففة للمدينففة، 
ويفقفففد هفففؤرو عفففق اإلقامفففة ىف القفففدس ىف أى مفففن احلفففارت 

  (41)التالية:
 بذا عفلوا عل  جنسية أ رى  -1
 بذا  جلوا بقامتهس ىف مدينة أ رى  حل القدس  -2
 . نوات متتالية 7بذا عاشوا  ارج القدس  -3
ب فففففففتقراو مضفففففففمون السيا فففففففة اإل فففففففراليلية املط قفففففففة ىف و 

القفففففففدس الشفففففففرقية القالمفففففففة علففففففف  تقلفففففففيث عفففففففدد السفففففففمان 
الفلسففففففطينيني وا ففففففتحداث واقففففففمل دنففففففوجراىف جديففففففد نمففففففن 
ا ففففتنتاج أن هفففف د السيا ففففة هففففدر بىل بع ففففاط أيففففة حماولففففة 
لتحفففدى السفففياد  اإل فففراليلية الفعليفففة علففف  القفففدس الشفففرقية 

 فففو  والتسفففليس بألمفففر الواقفففمل الففف ى إلج فففار العفففرع علففف  الق
ففففا متام ففففا عمففففا كففففان عليفففف  احلففففا  الرابففففمل مففففن يونيففففة  بت خمتلف 

1967(42). 
وبعد توىل عمومفة بنيفامني نتنيفاهو بفدأت ونار  الدا ليفة 
اإل ففففففراليلية بتط يففففففق  يا ففففففة بلرففففففاو بقامففففففة الفلسففففففطينيني ىف 
القدس الشرقية لمل  لسطيىن ر يستطيمل بث ات أن  يسفمن 

قففففدس وأنفففف  عففففاض  يهففففا ىف املا فففف  علفففف  حنففففو متفففففل، ىف ال
وبفففف لك تلرفففف  بقامففففة أى مقد فففف  عففففرىب عففففاض مرعلففففة مففففن 
عياتفف   ففارج احلففدود ال لديففة للمدينففة،كما تسففتخدم الففونار  

  .معايحل أ رى  حل معرو ة من أجل بلراو أذوانت اإلقامة
وىف بطفففففار هففففف د املعركفففففة الدنوجرا يفففففة، كشفففففف  منظمففففف  

لية للففد ام عففن عقففوة اإلنسففان ىف تقريففر "بتسفليس"  اإل ففرالي
را عن عدد املقد يني العرع ال ين   ح  منهس بطاقفات 

وبلفففغ هففف ا العفففدد  .ارويفففة وألريففف  بلتفففاىل بقفففامتهس ىف املدينفففة
شخف ففففففففففا ىف عففففففففففام  82، 1987شخف ففففففففففا ىف عففففففففففام  23

شخف فففففا ىف  20، 1990شخف فففففا ىف عفففففام 36، 1988
خف فا ش 32، 1992شخف فا ىف عفام  41، 1991عام 

 91، 1994شخف ففففففففففا ىف عففففففففففام  45، 1993ىف عففففففففففام 
، 1996شخف فا ىف عفام  739، 1995شخف ا ىف عام 

شخف ففا ىف عففام  788، 1997شخف ففا ىف عففام  1067
عففففففف  أبريفففففففل ( 1999شخف فففففففا ىف عفففففففام  127، 1998

ودفر  عدمفف  أبففو السففعود مففدير مركففد احلقففوة املدنيففة  .(99
 ا التقرير أن " تعقي  ا عل  ه –وارجتماعية ىف بي  الشرة 

عموم  العمل والليمفود  فاورن  فمان بقفاو الفلسفطينيني  
كلقليففة دا ففل القففدس للحيلولففة دون أن تففف ح لنففا عادففمة 

 .(43)هنا"
 60ألففس بىل  50وحبسفب بعفس التقففديرات  فنن هنفاه 

ألفففففس  لسفففففطيىن مقد ففففف  معر فففففون لفقفففففدان عفففففق اإلقامفففففة 
امعففات بملدينففة عيففع مففنهس الطففالع الفف ى يدر ففون ىف اغ

األجن ية، ومنهس من  ا ر لعمل ىف دو  أ رى، ومنهس من 
اشفففف ى منففففان  ىف  ففففواع   القففففدس ومففففدن الضفففففة الرربيففففة 

  .(44)القري ة من املدينة
وتشفففففحل درا فففففة نشفففففرها مركفففففد  لسفففففطني حلقفففففوة املواطنفففففة 
والالج ني بىل أن  فلطات ارعفتال  اإل فراليل  قفد طفردت 

القفففدس منففف  عفففام ألفففس مفففواطن  لسفففطيىن مفففن مدينفففة  200
% من الفلسطينيني   8، عيع جترب ب راليل  نواي  1967

الفففف ين  ملفففففون هففففوايت املدينفففففة املقد ففففة علففففف  الرعيفففففل بىل 
 ارج املدينفة حبجفو وذرالفمل   اإلجفراوات اإلداريفة والقانونيفة 

 .(45)املعقد  ال  تتخ   دهس
ومففففن انعيففففة أ ففففرى تعمففففس ونار  ار ففففتيعاع و ارجففففر  

ألفففس  50تنفيففف  خمطفففط يسفففتهدر ا فففتقدام  اليهوديفففة علففف 
يهفففففودى رو ففففف  جديفففففد وب فففففما س م اشفففففر  دا فففففل احلفففففدود 
ال لديففة للمدينففة الفف  تعففو بلوعففدات السففمنية ار تيطانفففية 

  .(46)الفار فة
وعلفففف  أى عففففا ، تتضففففح  يا ففففة ب ففففراليل السففففمانية ىف 
 –مدينففففة القففففدس مففففن  ففففال  مففففا أكففففدد يو ففففس  طففففوع  

،أبن -ونار  الدا ليفة اإل ففراليلية مسف و  تعفداد السففمان ىف 
هنالفففك عاجفففة للحففففاد علففف  القفففدس املوعفففد  ذات  ال يفففة 

 . (47)%80بىل 75يهودية ت او  بني 
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ه ا بينما در  أرييل شارون نعيس عدع الليمود وونير 
 –القدس  ال ىن التحتية السابق أن  " جيب أن يمون ىف

حنن نسحل و ق و  .أ ل ية يهودية –العادمة األبدية إل راليل 
رؤاي بعيد  حبيع يمون ىف القدس المربى مليون يهودى 

"(48). 
هدم منازل المقدسين العررب وتقييرد البنراء  -ب

 :العربى فى القدس

دأبففف  ب فففراليل منففف  اعتالرفففا للقفففدس الشفففرقية ىف يونيفففف  
علففففف  القيفففففام أبعمفففففا  هفففففدم ونسفففففس للممتلمفففففات  1967

  اعفففتال  املدينفففة ومل يمفففد نضففف  شففهر علففف .العربيففة بملدينفففة
ع  أنال  قوات ارعتال  ع  املراربة بمامل  وال ى كان 

شخف ففففففا  ضففففففال  عففففففن  650منففففففدر  يسففففففمنها  135يضففففففس 
مند  وخمدن ىف  200مسجدين ىف احل  بإل ا ة بىل هدم 

  .(49(املناطق احلرام
دار ا  14قامفففففف  ب ففففففراليل بنسففففففس  14/6/1969وىف 

وهففففدمها، وذلففففك حبجففففة  مففففن الففففدور الدينيففففة واألثريففففة العربيففففة
 تو يمل امتداد احلالط الررىب للحرم الشريس 

  .)عالط الرباة(
وعلف  مفدى  فنوات عديففد  غفلت ب فراليل بىل التضففييق 
علفف  املقد ففيني العففرع إلج ففارهس علفف  الرعيففل مففن املدينففة، 
 خففال  األشففهر األوىل لالعففتال  نسففس اغففيا اإل ففراليل  

 .(50)املقاومةدار ا حبجة ارنتقام من أعما   24
ويفف كر تقريففر عففديع أدففدرت  ونار  اإلعففالم الفلسفففطينية 

 226أن  ففففلطات ارعففففتال  قامفففف  بتففففدمحل، مففففا جمموعفففف  
وع   1990مندر  نتلمها  لسطينيون ىف القدس من  عام 

منففدر  ىف عففام  25 :وتونيعهففا كمففا يلفف  .1999أبريففل  25
منففففدر  ىف عففففام  28، 1991منففففدر  ىف عففففام  27، 1990
منففففدر  ىف عففففام  15، 1993منففففدر  ىف عففففام  31، 1992
منفففففدر  ىف عففففففام  15، 1995منفففففان  ىف عفففففام  6، 1994
منفففففدر  ىف عففففففام  18، 1995منفففففان  ىف عفففففام  6، 1994
منففففدر  ىف عففففام  32، 1997منففففدر  ىف عففففام  34، 1996
، عشففففر  منفففففان  ىف األربعففففة أشفففففهر األوىل مففففن عفففففام 1998
1999)51). 

ففففا مففففا ات عفففف  ب فففف راليل ىف القففففدس  يا ففففة عنفففففرية ودالم 
هففدر بىل تقييففد ال نففاو العففرىب مففن  ففال  تقلففيث تففرا يث 
ال نفاو املمنوعفة للعففرع ىف مقابفل تففو حل السفمن للمسففتوطنني 

مل تتعد مشفاريمل ال نفاو اغديفد   1967" ومن   نة  .اليهود
%، ىف  12لفلسطينيني ىف القطام العرىب مفن املدينفة نسف ة 

شففاريمل ال ناليفففة املخفففففة لني فففراليليني عففني بلرففف  نسففف ة امل
وهففف ا الفففرقس نمفففن  .1983-1977%  فففال  الفففف   90

شفففففقة  فففففنواي  لني فففففراليليني  2170تر تففففف  واقعي فففففا بىل بنفففففاو 
 .(52)شقة  قط للفلسطينيني" 230مقابل 

ويتعفففففدى األمفففففر ذلفففففك ليففففففل بىل بدفففففدار أوامفففففر ارفففففدم 
هفففففا ىف للمنفففففان  اململوكفففففة للفلسفففففطينيني الففففف  تففففففاعدت وتحل 

  لرفف  عفف   ايففة  1999القففدس الشففرقية منفف  مطلففمل عففام 
أمففففففر هففففففدم ملنففففففان  وم ففففففان  53مففففففارس مففففففن نفففففففم العففففففام  

لفلسفففطينيني ىف   القفففدس الشفففرقية ويقفففمل معظمهفففا ىف أعيفففاو 
و فففففال  نففففففم الفففففف   مل  .بيففففف  عنينفففففا وشفففففعفاط والعيسفففففوية

أوامففففر هففففدم  قففففط نلمهففففا  6تفففففدر بلديففففة القففففدس  ففففوى 
لشطر الررىب مفن املدينفة، ومل ينفف  منهفا بر  مان يهود ىف ا

أوامففر هفدم ىف القففدس  10أمفر هفدم واعففد ىف مقابفل تنفيف  
وهففف ا وجففف  ص فففر للسيا فففة العنففففرية الففف  تط قهفففا  .الشفففرقية

 .بلدية القدس بدعامة الليمودى املتطرر بيهود أوملرت
كمففا أدففدرت بلديففة أوملففرت  ففال   فف   الشففهور الثالثففة 

أمر ا بوقفس أعمفا  بنفاو ىف  152   1999األوىل من عام 
القفففدس الشفففرقية، ىف عفففني بلفففغ جممفففوم أوامفففر وقفففس أعمفففا  

أمفففففففر ا  قفففففففط  فففففففال  الفففففففف    35ال نفففففففاو ىف القفففففففدس الرربيفففففففة 
 .(53)ذاها
 :تنفيذ مخطط القدس الكبرى -د

، انشففرل  1967منف  اعففتال  القففدس الشففرقية   عففام 
" القففففدس  ففففلطات ارعففففتال  بلتخطففففيط والتنفيفففف  ملشففففروم 

المفففففربى " الففففف   يسفففففتهدر  فففففس مسفففففاعات وا فففففعة مفففففن 
ا ا ظففففات ا يطففففة بلقففففدس   قضففففاو  رام   وال ففففحل  مففففن 
جهفففففة، وبيففففف  حلفففففس  وبيففففف  جفففففار وبيففففف   فففففاعور والقفففففرى 

وتشففففمل هفففف د كلهففففا  .وخميمففففات الشففففرر مففففن جهففففة أ ففففرى
 .(54)%من مساعة الضفة الرربية 30عوان 
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راليلية   و  مقفففففففففا  نشفففففففففر بففففففففففحيفة معفففففففففاريس اإل ففففففففف
 فففف  عنففففوان " القففففدس المففففربى كعادففففمة  26/3/1969

إل ففراليل "، جففرى المشففس ألو  مففر  عففن مشففروم القففدس 
المففربى الفف   " دففمس و طففط خلمسففني  ففنة قادمففة، وعلفف  

 900أ فففاس أن عفففدد السفففمان  يهفففا  فففيدداد لي لفففغ عفففوان 
ألس تمون  ال يتهس من اليهود "، ونظر ا ملركدية ه ا املشروم 

 ففففففة هويففففففد املدينففففففة  قففففففد أطلقفففففف  عليفففففف  السففففففلطات    يا
 . (55)اإل راليلية ا س " املشروم األع"

ويرتمفففد خمطفففط القفففدس المفففربى علففف  ار فففتيطان كفففلدا  
رليسفففففية لتنفيففففف د، بإل فففففا ة بىل مففففففادر  األرا فففففي، وعففففف  

كيلفففففو مففففف  ا دا فففففل   24دفففففادرت ب فففففراليل  1999مفففففارس 
عفففد  ألفففس و  45عفففدود القفففدس املو فففعة، وشفففيدت  وقهفففا 

 .(56)ا تيطانية
وتفيد درا ة متخففة عن ار تيطان ىف مدينة القدس 

مسفففتعمر  ب فففراليلية ك فففحل  تقفففمل دا فففل  15أنففف  توجفففد عالي فففا 
احلففي اليهففودى، نففففي ( :عففدود بلديففة القففدس املو ففعة وهفف 

يعقفففور، رمفففوت،  يلفففو، طل يفففوت الشفففرقية، معلفففوت د نفففا، 
سفففففات اغامعففففة العربيففففة، رخيففففم شففففعفاط، رمففففات أشمو ،ب

نليففففس، عطففففروت،  فعففففات مهطففففوس، مسففففتوطنة ج ففففل أبففففو 
 . (57) نيس، التلة الفرنسية، وقرية داود(

 1992و  1967وا تطاع  ب راليل  يما بني عامي 
بفففففؤر  ا فففففتيطانية جديفففففد  دا فففففل أ فففففوار ال لفففففد   37بنشفففففاو 
، اشففففتعل 1991وبعففففد انعقففففاد مففففؤمتر مدريففففد عففففام  .القدنففففة

مفن ب فراليل   ا فترال    عار ار تيطان   القدس، ر  ة
عامففل الوقفف  ل كيففد ار ففتيطان   املدينففة ودففور  بىل نقطففة 
الففال عففود  حبيففع يفاجففل اجملتمففمل الففدون بحلقففالق الفف  تعمففل 
ب ففراليل علفف   ر ففها   املدينففة و ففواعيها، وبفف لك تطففو  
ب فففففففراليل دففففففففحة القففففففففدس قيفففففففل أن ي ففففففففدأ النقفففففففاض عففففففففو  

 0 (58)مفحلها
 :القانونى لقضية القدستقويض األساس  –هـ 

بعففد حففا  ب ففراليل ىف  ففرض األمففر الواقففمل بتهويففد القففدس 
وتضففييق السفف ل أمففام املقد ففيني العففرع وتفففعيد ار ففتيطان 
ىف خمتلس أحناو املدينة، تسع  ب راليل من  مؤمتر مدريد بىل 

تقففويس األ ففاس القففانوض والو ففمل اخلففاص املتعلففق بملدينففة، 
  : (59)توذلك من  ال  عد  بجراوا

التلكيفففد املسفففتمر علففف  أن " القفففدس هففف  العادفففمة  -1
ونمفففن للمفففرو أن يالعفففم أنففف  مفففا مفففن  .األبديفففة إل فففراليل "

رلففيم ونراو ب ففراليل  بر وأدىل  فف ا التفففريح بففدو ا مففن بففن 
جوريففون وعفف  براه الفف ى دففر  لفففحيفة لومونففد الفرنسففية 

" أن  1999ق يل نايرت  بىل  رنسا وأملانيا ىف ص ر ديسمرب 
 .(60)القدس املوعد   ت ق  العادمة ألبدية لدو  ب راليل"

كمففا دففر  ديفيففد ليففف  ونيففر  ارجيففة ب ففراليل ىف بدايففة   
"أن القففدس  1999مفاو ففات الو ففمل النهففال  ىف  فف تمرب 

 ت ق  مدينة موعد  و ا فعة لسفياد  ب فراليل"، كمفا أكفد 
من يونيفو  ليف  أن  "ر جما  للعود  بىل عدود ما ق ل الرابمل

"، وذلففففك ىف ا ففففت اة ومفففففادر  علفففف  نتيجففففة 1967عففففام 
 .(61)املفاو ات من  بدايتها

التلكيففففد علفففف  أن مففففؤمتر مدريففففد واتفاقيففففات أو ففففلو  -2
تشمل املرجعية األ ا ية والوعيد  لعملية التسفوية، وحماولفة 
التنمفففففر لقفففففرارات األمفففففس املتحفففففد  اخلادفففففة بلقفففففدس وقضفففففية 

مفففففس املتحفففففد  كلي فففففا عفففففن عمليفففففة  لسفففففطني عموم فففففا وببعفففففاد األ
وبع ففار  أ ففرى  ففنن لسففان عففا  ب ففراليل يقففو  بن  .التسففوية

وعلف   ف يل املثفا   .الشرعية ارتفاقية جتفب الشفرعية الدوليفة
اعتففففرب برييففففل شففففارون ونيففففر اخلارجيففففة اإل ففففراليل  السففففابق أن 

رغ وبطل"، ودر  عقب الر الة الف  أكفد  181"القرار 
 موقف  من مدينفة القفدس كمدينفة حمتلفة  يها ار اد األوروىب

أبنففف  "دفففحيح أن األمفففس املتحفففد  اهففف ت قفففرار التقسفففيس رقفففس 
الفف ى نففث علففف  تففدويل مدينففة القفففدس لمففن الفففدو   181

العربيففففة ر ضفففف  هفففف ا القففففرار وشففففن   فففف مل دو  عففففرب  علفففف  
وعلي   فنن موقفس ب فراليل مفن  .ب راليل ال  انتفرت عليها
. وهنالفففك ب فففام ب فففراليل  .طففلهفف ا القفففرار هفففو أنففف  رغ وب

عفففففففارم بلنسففففففف ة بىل القفففففففدس الففففففف   فففففففت ق  عادفففففففمة أبديفففففففة 
  .(63)إل راليل"

و حل ا عل  نفم الطريق نعس براه أن قرار جملفم األمفن 
ر ينط فففق علففف  األرا ففف  الفلسفففطينية ىف الضففففة  242رقفففس 

"بن  :والقطفففام، ونقلففف  اإلذاعفففة اإل فففراليلية عفففن براه قولففف 



 أ/ أمجد جبريل
 

  قضية القدس 
 

 

 

457 
 

  مركز الحضارة للدراسات السياسية
 

 

مل  قفففط أرا ففف  دو  تتمتفففمل بلسفففياد  مثفففل هففف ا القفففرار يشففف
 .(63)مفر و وراي"

كما اعتج  ب راليل بشد  عل  قرار الدور  ار تثنالية 
العاشففر  للجمعيففة العامففة لألمففس املتحففد  اخلففاص بعقففد مففؤمتر 
دوىل بشفففففلن تنفيففففف  اتفاقيفففففة جنيفففففس الرابعفففففة علففففف  األرا ففففف  

رى الفلسفطينية ا تلففة، وجففاو هفف ا ارعتجففاج علفف  لسففان دو 
 :جولفففد السففففحل اإل فففراليل  لفففدى األمفففس املتحفففد  الففف ى قفففا 

،  فففففنن 1949"جيفففففب أن يمفففففون مفهوم فففففا أنففففف  منففففف  العفففففام 
األطففرار املوقعففة علفف  اتفاقيففة جنيففس الرابعففة مل تعقففد مففؤمتر ا 

 قط  يما يتعلق أبى درام ىف العامل".
وأ ففار جولففد " بن املففاد  األوىل مففن ارتفاقيففة ر تقففدم 

 ها ىف عففففففارت بعينهففففففا، وهفففففف د امل ففففففادر  أى و ففففففالل لتنفيفففففف
املعاديفففة إل فففراليل تنشفففئ اآلن صليفففة  فففتمون  فففابقة لتط يفففق 

 (64)انتقال  مسيم رتفاقية جنيس"
اإل او بمل الطرة الرمدية أبن القفدس هف  عادفمة  -3

وىف هفف ا السففياة أقامفف   .ب ففراليل مهمففا كففرد العففرع والعففامل
ن القففففدس عادففففمة ب ففففراليل اعتفاليففففة األلففففس الثالثففففة إلعففففال

ة.م وا فففففتمرت ارعتفاليفففففة مفففففن  996مللمفففففة يهفففففوذا عفففففام 
" وهفدر ب فراليل .1996ع   اية عفام  1995  تمرب 

مففن وراو هفف د املظففاهر  بىل تر ففيس ادعاواهففا حبقففوة الشففعب 
فا  الف فا لف   اليهودى التارخيية والدينية ىف مدينة القدس ملم 

 .(65)وعادمة أبدية لدولت "
لفف  نفففم املنففوا ، ا ففترل  ب ففراليل املعففرض وا ففتمرار ا  ع

ال ى تقيم  شركة وال  ديدض بورية  لوريدا األمريمية    
فففا ب فففراليلي ا  اد فففا  عنفففوان " قريفففة األلفيفففة " لمففف  تقفففيس جناع 
شففففعارد " القففففدس عادففففمة ب ففففراليل " مففففا أير  ففففجة ك ففففحل  

الثقففففففاىف وال  يهفففففف   –عففففففو  ا ففففففترال  ب ففففففراليل للمعففففففرض 
 . (66)رض مواقفها السيا يةلع -بأل اس

تشففجيمل خمتلففس الففدو  علفف  نقففل  فففاراها مففن تففل  -4
أبيب بىل القدس، وىف ه ا اإلطار  نن مثة  روطا مور ف  

ال و ففففنة وارر ففففك ( رهففففاذ  –موريتانيففففا (علفففف  دو  بعينهففففا 
مثففففل هفففف د اخلطففففو  لمنهففففا مل تسفففففر عفففف  اآلن عففففن النتيجففففة 

 . (67)املرجو 

ن الرردولى مررن الممارسررات موقررا القررانو :ثانيًررا

 :اإلسرائيلية لتهويد القدس

بلتفففففوان  مفففففمل اإلجفففففراوات الفففففً تت عهفففففا ب فففففراليل لتهويفففففد 
القدس، دأب  ه د عل  اردعاو دالما بعدم انط اة اتفاقية 
جنيففففس الرابعففففة علفففف  األرا ففففي الفلسففففطينية ا تلففففة، مت رعففففة 

ومفففن  .حبجفففو شففف  ر تففففمد أمفففام املنطفففق القفففانوس السفففليس
أن ا ففففتيالو ب ففففراليل علفففف  القففففدس الشففففرقية  :احلجففففو هفففف د

كففان نتيجففة أو   1967والضفففة الرربيففة وقطففام  ففد    عففام 
رد  عل لعدوان مففر و فوراي واألردن علف  ب فراليل، )وهف ا 

ومنهففا أيض ففا  .تفسففحل معتففل لنظريففة الففد ام الشففرعي الوقففالي (
الدعس أبن مفر واألردن كانتا  ممفان األرا في الفلسفطينية 
عمم ا عسمراي   فحل مشفروم، أو الفد مل بنظريفة  فراغ السفياد  
من  ال  اردعاو أبن األرا   ا تلة  كان  مناطق مدار  
وبلتفففاىل مل يمفففن ألعفففد  فففياد  عليهفففا ق فففل اعفففتال  ب فففراليل 

و ال  ففففا رفففف ا املوقففففس اإل ففففراليلي، أكففففدت خمتلففففس  (68)رففففا
فاقيفففة جنيفففس حما فففل األمفففس املتحفففد  مفففرار ا وتمفففرار ا انط فففاة ات

" ومنفف  .الرابعففة علفف  القففدس، بودفففها جففدو ا مففن بقلففيس حمتففل
بنشفففففففاو اللجنفففففففة اخلادفففففففة املعينفففففففة بلتحقيفففففففق   املمار فففففففات 
اإل ففففراليلية، تقففففوم هفففف د اللجنففففة إبدراج القففففدس الشففففرقية   
تفسففحلها ملفففطلح "األرا ففي ا تلففة " الففً تففد ل   نطففاة 

بشففمل منفففتظس  اتفاقيففات جنيففس، كمفففا أ ففا قففدم  التقفففارير
ومنفففف  السففففنوات األوىل  .عففففن التطففففورات   القففففدس الشففففرقية

لالعفففففتال  قامففففف  اغمعيفففففة العامفففففة وجملفففففم األمفففففن بتمفففففرار 
مطال ففففففة ب ففففففراليل بلتقيففففففد أبعمففففففام ارتفاقيففففففة   األرا ففففففي 

أكففففدت اغمعيففففة العامفففففة    1973و  عففففام  (69)".ا تلففففة
اتفاقيفففة    دورهفففا الثامنفففة والعشفففرين أن 3092قرارهفففا رقفففس 

جنيففس الرابعففة املتعلقففة حبمايففة املففدنني وقفف  احلففرع "تنط ففق 
 1967عل  األرا   العربية الً اعتلتها ب راليل من  عام 

وهفففو مفففا عفففادت اغمعيفففة العامفففة  بىل  (70)ةفففا  يهفففا القفففدس"
   3525  قرارهفففففا رقفففففس  1975توكيفففففدد ينيفففففة   عفففففام 

  ارتفاقيففة دورهففا الثالثففني عيففع طال فف  الففدو  األطففرار 
أبن ت    كا ة اغهود لمفالة امتثا  ب راليل را. وعل  أثفر 
 فففففن المنيسففففف  إل فففففراليلي لفففففف "قفففففانون القفففففدس األ ا فففففي" 
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وجهفففف  اغمعيففففة العامففففة أشففففد اللففففوم إل ففففراليل علفففف  ذلففففك 
فا للقفانون  مؤكد  أن  فن "القفانون األ ا في" يشفمل انتهاك 

ة جنيففس علفف  الففدون، ور يففؤثر علفف  ا ففتمرار تط يففق اتفاقيفف
ةففا  يهففا القففدس  1967األرا ففي العربيففة ا تلففة منفف  يونيففو 

مشفففففففحل  بىل بطفففففففالن كفففففففل التفففففففدابحل واإلجفففففففراوات التشفففففففريعية 
واإلداريفففة الفففً تتخففف ها ب فففراليل لتريفففحل طفففابمل ومركفففد مدينفففة 
القففدس، وعففدم اعفف ار اغمعيففة  فف ا القففانون أو أب  بجففراو 

 .(71)ص ر مشاب 
  دورهففا  47عامففة قراراهففا رقففس كمففا أدففدرت اغمعيففة ال

الففففف   أكفففففد    1992ديسفففففمرب  11التا ففففعة السفففففتني   
دي اجتففف  علففف  "عفففدم جفففوان اكتسفففاع األرا فففي بلقفففو ، وأن 
تتمتففففمل األرا ففففي ا تلففففة ةففففا  يهففففا القففففدس بحلمايففففة الدوليففففة 

  (72)املنفوص عليها   اتفاقية جنيس الرابعة"
ن، ال   أكد وعل  نفم الدرع  ار جملم األمن الدو 

عقففففب  لسففففلة مففففن ارجتماعففففات الففففً كر فففف  ملناقشففففة  –
علفففف   – يا ففففات وممار ففففات ب ففففراليل   املدينففففة املقد ففففة 

انط فففاة اتفاقيففففة جنيففففس الرابعففففة علفففف  األرا ففففي العربيففففة الففففً 
، وبلفف ات   (73)ةففا  يهففا القففدس 1967اعتلفف    عففام 

. وذلفففك  ضفففال  عفففن  لسفففلة 1979لعفففام  446قفففرارد رقفففس 
القففرارات األ ففرى الففً تففدين املمار ففات اإل ففراليلية   مففن 

( الف   دعفا 250/1968املدينة والً من أمثلتهفا القفرار )
ب راليل بىل ارمتنفام عفن بقامفة عفرض عسفمر    القفدس، 

( ال   طالب ب فراليل إبلرفاو  يفمل 252/1968والقرار )
(  271/1969بجراواهففففا لتريففففحل و ففففمل القففففدس، والقففففرار )

دان ب فففففراليل لتدنيسفففففها املسفففففجد األقفففففف  ب تعفففففا  الففففف   أ
ودعاهفففففا بىل التقيفففففد بدقفففففة  21/8/1969احلريفففففق  يففففف    

بنففففففوص اتفاقيفففففة جنيفففففس وبلقففففففانون الفففففدون الففففف   يففففففنظس 
( الففف   478/1980ارعفففتال  العسفففمر ، والقفففرار رقفففس )

أدان "القفففففانون األ ا فففففي للقفففففدس" الففففف   ينتهفففففك القفففففانون 
انط فففاة اتفاقيفففة جنيفففس الرابعفففة  الفففدون ور يفففؤثر   ا فففتمرار

علفف  األرا ففي ا تلففة ةففا  يهففا القففدس، وأعلففن اجمللففم عففدم 
اع ا فففففف   فففففف ا القففففففانون ودعففففففا الففففففدو  الففففففً أقامفففففف  بعثففففففات 
دبلوما فففية   القفففدس بىل  فففح ها مفففن املدينفففة، والقفففرار رقفففس 

( الفففف   أدان امل حبففففة الففففً ارتم تهففففا قففففوات 672/1990)
رم القد فففففففففففففي الشفففففففففففففريس   األمفففففففففففففن اإل فففففففففففففراليلية   احلففففففففففففف

قتيال   20والً را   حيتها ما يديد عل   8/10/1990
شخف فففففا جبفففففرا  مفففففن  1 50وأدفففففيب  يهفففففا مفففففا يربفففففو علففففف  

املففففدنيني واملفففففلني األبففففرايو، وطالففففب القففففرار ب ففففراليل جمففففدد ا 
بلو ففاو بدقففة بلتداماهففا ومسفف ولياها القانونيففة املقففرر  ةوجففب 

(الفف   دعففا  1073/1996(اتفاقيففة جنيففس، والقففرار رقففس 
ب راليل لل اجمل عن اإلجراو املتخ  بفتح نفق جبوار املسجد 
األقف  وما ترتب علي  من  قوط قتل  وجرع ، ودعا بىل 

  (74). مان  المة املدنيني الفلسطينيني و ايتهس
وبعت ارهفففا املنظمفففة األكثفففر اهتمام فففا وا تفاد فففا بلففف اث 

أولف  منظمففة األمفس املتحففد   الثقفا  واإلنسفاس العففاملي،  قفد
أمهيففة  ادففة ملدينففة  –اليونسففمو  –لل بيففة والعلففوم والثقا ففة 

القدس، واعتل  مشملة املقد ات  يها مسفاعة ك فحل  مفن 
النقاشففات   دورات اليونسففمو املتتاليففة ومففمل انففدرم عففرع 

، بدر األمففففففففني العففففففففام للمنظمففففففففة إبر ففففففففا  مفففففففف كر  1967
بلتدامففففاهس و ق ففففا رتفاقيففففة  لألطففففرار املختلفففففة يفففف كرهس  يهففففا

رهفففففا  حلمايفففففة املمتلمفففففات الثقا يفففففة والدينيفففففة املربمفففففة عفففففام 
ففففا علففففيهس تعيففففني مفففففوض عففففام نثففففل منظمفففففة  1954 مق ع 

اليونسفففففففمو حلمايففففففففة املمتلمففففففففات الثقا يفففففففة والدينيففففففففة ةدينففففففففة 
  (75)القدس

ومل يل فع املفؤمتر العفام ملنظمفة اليونسفمو بر وأدفدر قففرار  
(   دورتففففففف  اخلامسفففففففة عشفففففففر  عفففففففام 3.343م / 15(رقفففففففس 

الففف ى طالفففب ب فففراليل ب ا ظفففة بدقفففة علففف   يفففمل  1968
املمتلمففات الثقا يففة ةدينففة القففدس والتوقففس عففن القيففام أبيففة 
عفرايت أثرية أو أن تنقفل هف د املمتلمفات أو أن جتفر  أ  

. وتوادففل (76)تريففحل   معاملهففا أو طابعهففا الثقففا  والتففارخيي
بملو ففففففوم ر  ففففففيما بعففففففد حماولففففففة بعففففففراة  اهتمففففففام املنظمففففففة

املسفففففجد األقفففففف ، عيفففففع ت فففففىن املفففففؤمتر العفففففام  لسفففففلة مفففففن 
( الفففادر  3.427م/18(القففرارات لعففل أمههففا القففرار رقففس 

الففف   أدان ب فففراليل ملوقفهفففا املنفففاقس  20/11/1974  
لألهففففففدار الففففففً تتو اهففففففا املنظمففففففة كمففففففا وردت   ميثاقهففففففا 

 معففامل مدينفة القفدس التارخييففة التل يسف  ب فتمرارها   تريفحل
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و  بجفراو احلففرايت الففً تشفمل  طفر ا علفف  صيرهفا، وذلففك 
ودعفا القفرار املفدير  .عقب اعتالرا  حل الشفرعي رف د املدينفة

العففام لليونسففمو بىل عففدم تقففدت أ  عففون   ميففادين ال بيففة 
والعلفس والثقا ففة بىل ب ففراليل عفف   ف م بدقففة قففرارات املنظمففة 

قة وقففرارات اغمعيففة العامففة وجملففم األمففن الففدون ذات السفاب
  (77)الفلة

وا تمر املؤمتر العام واجمللم التنفي   لليونسمو   بدانة 
ارنتهاكففففات اإل ففففراليلية مففففن  ففففال  ت نيهمففففا لعففففد  قففففرارات 
رعقففففة كفففففان ص رهفففففا القفففففرار الفففف   ت نفففففاد اجمللفففففم التنفيففففف   

عيفع جتفاون  1999لليونسفمو   دورتف  املنعقفد    يونيفو 
هفف ا القفففرار معاغففة قضفففية دفففيانة الفف اث   املدينفففة املقد فففة 
ليفففففل بىل  بعففففاد  طففففر  مو ففففوم القففففدس  يا ففففي ا كمدينففففة 

بتعيفني  - يدريمو مفايور-حمتلة مطال  ا املدير العام للمنظمة 
شخفية دولية، تقوم إبعداد تقرير شامل عو  ما جيفر    

يً جنيففففس ورهففففا  القففففدس ا تلففففة، مففففن انتهاكففففات رتفففففاق
اخلادففففتني بألرا ففففي الواقعففففة  فففف  ارعففففتال ، ليففففتس تقففففدت 
  .التقريففر بىل املففؤمتر العففام لليونسففمو الفف   ينعقففد   أكتففوبر

كمفففا جفففدد القفففرار التففف كحل بلقفففرارات السفففابقة الفففً تطالفففب 
برمتنففففام عففففن اهففففاذ أ  بجففففراو مففففن شففففلن  أن يرففففحل الطففففابمل 

أو السففماس للمدينففة، أو خيففل  الففدي  أو الثقففا  أو التففارخيي
 . (78)بتوانن املوقمل   جمموع 

ومن انعية أ رى،  قد اه ت اغمعية العامة ىف  رباير 
، ىف دورها ار تثنالية العاشر  قرار ا مهم ا ينث 1999

عل  عقد مؤمتر دوىل جبنيس ىف اخلامم عشر من يوليو 
الرابعة رهاذ بجراوات  علية لتط يق اتفاقية جنيس  1999

عل  األرا   الفلسطينية ا تلة ةا  يها القدس كما نث 
القرار أيض ا عل  "بلراو وببطا  وعدم دالعية  يمل 
اإلجراوات واألعما  التشريعية واإلدارية، ال  اه ها 

السلطة القالمة برعتال ( لتريحل، أو  اولة تريحل (ب راليل 
لسماض للقدس، وبقية الطابمل واملركد القانوض والتموين ا

األرا   الفلسطينية ا تلة، ةا ىف ذلك التشريعات املتعلقة 
وقد ددر القرار  .بل ناو ىف مستوطنة ج ل أبو  نيس "

دولة، مقابل دوتني معار ني  قط مها  115ةوا قة 

ب راليل والورايت املتحد ، وامتنع  بم دو  عن 
 0 (79)التفوي 

عامة هذا إىل أساس قانوىن ذى ويستند قرار اجلمعية ال
الففة اآلمر  لقواعد الدوىل اإلنساض والتدام  :شقني، أوهلما

ب راليل بتط يق أعمام  نظر ا لتوقيعها عل  ارتفاقية دون 
 فظات جوهرية  ضال  عن أن ارتفاقية من نوم املعاهدات 
اغماعية ذات الففة العاملية امللدمة لمل دو  العامل ةا  يها 

اررت اط القانوض القالس  :واثنيهما .دو   حل املوقعة عليهاال
بني ارتفاقية وميثاة األمس املتحد ، عيع ينث امليثاة ىف 

عل  أن هي ة األمس املتحد   2من املاد   6الفقر  رقس 
 تعمل عل  أن تسحل الدو  عل  امل ادئ ال  جاوت ىف 

اإلنسان من ه ا امليثاة وال  من أمهها العمل عل   اية 
ويالت احلروع، وك لك ارع ار حبقوة اإلنسان 

وه ا هو مضمون اتفاقية جنيس الرابعة اخلادة (األ ا ية 
  (80)حبماية املدنيني    ارعتال (

وبدراك ا  منهما ملا نمن أن ي تب عل  عقد املؤمتر من 
نتالو،  قد  ع  ب راليل والورايت املتحد  بىل عرقلة 

لتني إبعالن مقاطعتهما للمؤمتر ىف خمالفة  ا ر  انعقادد بد
مث  ولتا بىل ممار ة الضرط  –لتمليس اغمعية العامة 

السيا   عل  الدو  املوقعة عل  ارتفاقية لعدم املشاركة 
ب ريعة " تسييم ارتفاقية" وتمدير عملية السالم، وىف 

وممل  . طو  رعقة دمم  الدولتان عل   جيس املؤمتر
يهود براه بىل  د  احلمس ىف ب راليل بدأت الدو  دعود ب

األوروبية هفس من تفميمها عل  انعقاد املؤمتر حبجة 
للمضي قدم ا ىف  -عسن الفي   –بعطاو الفردة ل اراه 

عملية املفاو ات من دون بجراوات من شل ا الضرط 
عل  ب راليل وتشويا األجواو، كما ترا ق ذلك ممل ارتيا  

ية الفلسطينية رنتخاع براه ال ى تعهد السلطة الوطن
بملض  قدم ا ىف طريق السالم عل   ط  ب حاة 

 (81).رابني
حمقق ففففا ل مففففا   15/7/1999وجففففاو انعقففففاد املففففؤمتر ىف 

اإل ففراليلية واألمريميففة  لففس يسففتررة  ففوى دقففالق وتلففي  يفف  
" بعفففففد مشفففففاورات بفففففني األطفففففرار املتعاقفففففد ،  :ال يفففففان التفففففاىل
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رار انط ففاة اتفاقيففة جنيففس الرابعففة علفف  أكففدت هفف د األطفف
ومثة عاجة لالع ام  .األرا ي ا تلة ةا  يها القدس الشرقية

المامفففل ل نفففود هففف د املعاهفففد  ىف املنطقفففة، مفففمل أ ففف  الو فففمل 
املتحسفففففن ىف الشفففففرة األو فففففط كمفففففل ىف ارعت فففففار "، ور فففففمل 
ففا  املففؤمتر بعففد ذلففك دون  ديففد موعففد لالجتمففام املق ففل، طرك 

ا  ففيتطور بليفف  الو ففمل اإلنسففاس ميففداني ا ىف األرا فف  األمففر ملفف
"  :ودفر  ممثفل ب فراليل للففحا يني بعفد  فس املفؤمتر .ا تلة

أن الفلسفففطينيني  ططفففوا ألن يمفففون املفففؤمتر ك فففحل ا، وتراجعفففوا 
عففن ذلففك بسفف ب الر  ففة الدوليففة ولففيم بسفف ب عسففن النيففة 

د " ىف كففل األعففوا  حنففن نط ففق بنففو  :جتففاد براه "، وأ ففار
اتفاقيففففففة جنيففففففس ور  تففففففاج األمفففففففر بىل مففففففؤمتر ملعر ففففففة هففففففف د 

  .(82)ال ديهية"
ولعففففل انتهففففاو املففففؤمتر بىل هفففف د النتيجففففة ارديلففففة بمنففففا يعففففود 
أ ا  ا للضروط ال  مور   لتحجيم  بإل فا ة بىل   فر 
السفففلطة الوطنيفففة الفلسفففطينية بفففم  فففنوات عفففن طفففر  هففف د 

أو فففلو ملسفففللة تط يفففق  الفمفففر  بعفففد ب فارفففا متام فففا ىف اتفاقيفففة
اتفاقية جنيس الرابعة عل  األرا   ا تلة، ولو عدث ذلك 
لمفففان معنفففاد بقفففرار ا ب فففراليلي ا أب فففا " أراض حمتلفففة " وليسففف  
مدار  كما تفدعس ب فراليل األمفر الف ى كفان  فيعىن ب فار  أن 

 .(83)نوا  ارعتال  هو النهاية املنطقية لعملية التفاوض
طراف المختلفة من قضية مواقا األ :ثالثًا

 القدس

  :موقا منظمة المؤتمر اإلسالمي -أ

لقففففد أولفففف  الففففدو  اإل ففففالمية قضففففية القففففدس اهتمامهففففا 
ر فففففيما بعفففففد اعفففففتال  شفففففطرها الشفففففرقي،  ا فففففتررق  هففففف د 
القضية اهتمام العمل اإل المي اغماعي ع  من ق ل قيام 

، ولعفففففل بعفففففراة املسفففففجد 1972املنظمفففففة ريفي فففففا   مفففففارس 
كفففان أهفففس األ ففف اع الفففً د عففف    1969فففف    عفففام األق

إلنشاو املنظمة كرد عل  التحفد  الففهيوس ا فدة بملدينفة 
ولفف لك  لففيم مففن املسففتررع أن تشففحل املففاد  الثانيففة .املقد ففة

( من ميثاة املنظمفة بىل أن "ا ا ظفة علف  األمفاكن 5 قر  (
املقد ففففففففة    لسففففففففطني و ففففففففالمتها واعففففففففد مففففففففن األهففففففففدار 

الفففً أنشففف   هففف د املنظمفففة مفففن أجفففل  قيقهفففا "،   األ ا فففية
كمففففا شففففمل  قضففففية القففففدس" وإب ففففام ال ففففاعثني املو ففففوم 

. يضار (84)ال   اتفق  علي  كلمة الدو  األعضاو دوم ا"
بىل ما ففف ق أنففف  " مفففا مففففن اجتمفففام ب فففالمي عقفففد   بطففففار 
املنظمة  واو كان عل  مستوى القمة أم عل  مستوى ونراو 

تضففففمن بيانفففف  اخلتففففامي مففففا يشففففحل بىل هفففف د بر و  –اخلارجيففففة 
،" بداية مفن مفؤمتر القمفة اإل فالمي األو  الف ى (85)القضية

(، ومرور ا  ةفؤمتر 1969  تمرب  25 – 22(عقد بلربط 
 ف   1981القمة اإل المي الثالع ال   انعقد   يناير 

عنففففوان "دور   لسففففطني والقفففففدس الشففففريس"، وانتهففففاو ةفففففؤمتر 
ي إب فففففففالم صبد الففففففف   انعقفففففففد   مفففففففارس القمفففففففة ار فففففففتثنال

بثر قيام ب فراليل ب نفاو وعفدات ا فتيطانية   ج فل  1997
وقد أدان "بعفالن ب فالم صبد"  .أبو  نيس   القدس الشرقية

بشد  ا تمرار ب راليل    يا تها التو عية ار تيطانية   
مدينففة القففدس الشففريس و ففالر األرا فف  الفلسففطينية ا تلففة، 

عففالن بوقففس تنفيفف   يففمل القففرارات و اإلجففراوات وطالففب اإل
واملمار ففففففات اإل ففففففراليلية املتمثلففففففة   ار ففففففتيطان اليهففففففود  
ومففادر  األرا ف  وهفدم املنففان  و فحب هفواايت املففواطنني 
املقد فففففففففففيني، وأعمفففففففففففا  احلففففففففففففر عفففففففففففو   احلفففففففففففرم القد فففففففففففي 

  .(86)الشريس
رع فففففف  منظمففففففة املففففففؤمتر اإل ففففففالمي  1999و  مفففففارس 
در عفن جمموعفة الفدو  األوروبيفة والف   أعلنف  بل يان الففا

 ي  الفدو  األوروبيفة " عفدم اع ا هفا بإلجفراوات اإل فراليلية 
لضفففففس القفففففدس إل فففففراليل "، كمفففففا جفففففددت املنظمفففففة بدانتهفففففا 
لنيجفففففراوات الفففففً تتخففففف ها  فففففلطات ارعفففففتال  اإل فففففراليلي 

 . (87)لتهويد ملدينة
 –وعل  دعيد ص ر، اجتمعف  وكالفة بيف  مفا  القفدس 

لدعس  1998وهي هي ة طبعة للمنظمة ض   يسها   عام 
 10/3/1999  الربط    –التواجد الفلسطي  بملدينة 
أن املدينفة  –السفحل وجي  قا س  –ودر  مدير ه د الوكالة 

ألفففففس مليفففففون دورر  100 تففففاج علففففف  املفففففدى القفففففحل بىل 
. (88)لفففدعس  طفففة إلنقفففاذ املدينفففة واعتفففواو عمليفففات هويفففدها

و  وقففف  رعفففق، كشفففس وجيففف  قا فففس عفففن "بفففرانمو بنقفففاذ 
 8تشفففمل بنفففاو  :عاجفففل" للمدينفففة يتضفففمن عفففد  مشفففروعات

صرر مند  ملقد يني عرع عاجدين عن ا ترال  تفرا يث 
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ال ناو املتوا ر  لديهس نظر ا لرياع التمويل مما  يسهس   عل 
ألفففففففس  لسفففففففطي  مقد فففففففي بتفففففففوا  150مشفففففففملة ب فففففففمان 

ينففة ومهففددين بفقففد هففوايهس املقد ففية يسففمنون  ففواعي املد
مليففففون دورر(، ودعففففس التعلففففيس العففففرىب  20بتملفففففة قففففدرها (

بملدينفففة بتحفففديع مثفففان مفففدارس قالمفففة وبنشفففاو أربفففمل أ فففرى 
ميلفففففففففون دورر(، وتطفففففففففوير بسفففففففففة  13بتملففففففففففة (جديفففففففففد  

مليففون دورر(، ودعففس قطففام  8بتملفففة (مستشفففيات أهليففة 
الفندقيفة عيفع ر يديفد عفدد السياعة بتطوير ونايد  اخلدمفة 

 3500الرفففرر املتاعفففة بلفنفففادة الفلسفففطينية بملدينفففة عفففن 
ألفس  ر ففة ب فراليلية بلفنففادة اإل ففراليلية،  45 ر فة مقابففل 

مليفون دورر(، بإل فا ة بىل  13و يتملس هف ا املشفروم (
بنشففاو مؤ سففة ماليففة إلقففراض املشففروعات التجاريففة واحلر يففة 

بدر  من ال نفوه اإل فراليلية ةفا ينطفو   الفلسطينية   املدينة
عليففففف  مفففففن خمفففففاطر كاملففففففادر  وتفففففراكس الفففففديون ذات الفوالفففففد 

ومففففن املففففلمو  أن يففففد ل هفففف ا الففففربانمو عيففففد 0 (89(العاليففففة
التنفيففف  قري  فففا بعفففد ت لفففورد بففففور   اليفففة، وتفففو ر الفففدعس املفففان 

  .املطلوع
ويالحظ على موقا المنظمة من قضية القردس 

 ما يلي: 

مثفففة مففففا يشففففحل بىل أن  طففففاع املنظمففففة عففففن القففففدس  -1
ليم يبت ا، ويتسفس بلرمفوض   حسفب ال يفان اخلتفامي ملفؤمتر 

،  ففففنن 1969القمففففة اإل ففففالمي األو  املنعقففففد    فففف تمرب 
"عمومات الدو  اإل المية وشعو ا قد عقدت العدم عل  
ر ففس أ  عففل للقضففية الفلسففطينية ر يمفففل ملدينففة القففدس 

" وهو ما يع  نوع فا 1967ق ألعداث يونيو و عها الساب
  .مففن الق ففو  بسففيطر  ب ففراليل علفف  الشففق الرففريب مففن املدينففة

بىل أن  1974  عني يشحل بيان رهور الفادر    ربايفر 
"ال لففففففففدان اإل فففففففففالمية ر نمفففففففففن أن تق فففففففففل  أ  اتففففففففففاة أو 
بروتوكو   أو تفاهس يقضف  ب فتمرار  ارعفتال  اإل فراليل  

و ففعها  فف  أى    ففياد   ففحل عربيففة، أو جعلهففا  ملدينففة أو
وعليفففففف ،  ففففففنن انسففففففحاع  .مو ففففففمل مسففففففاومات أو تنففففففانرت

ب راليل من القدس شرط أون ر يق ل التريحل لتحقيق  الم 
دالففس    الشففرة األو ففط"، و  هفف د املففر  دار احلففديع عففن 

بينمفففا أشفففار ال يفففان اخلتفففامي الففففادر  .-بماملهفففا  –القفففدس 
ينفففففففاير  28طني والقفففففففدس الشفففففففريس "   عففففففن " دور   لسففففففف

بىل " اتفاة الدو  املشاركة علف   34  ال ند رقس  1981
بعففففففالن اغهففففففاد املقففففففدس إلنقففففففاذ القففففففدس الشففففففريس ونفففففففر  
الشعب الفلسطي  و قيق ارنسفحاع مفن األرا في العربيفة 

  .ا تلة "، وه ا املوقس األ حل يعترب جد متقدم
وجففود العففريب واإل فففالمي بن الففدعس املففاد  لتعديفففد ال -2

ال   تقدم  املنظمة أبعضالها المثحلين ي قف  أقفل كثفحل ا مفن 
ونمففن أن (املففلمو    هفف د املرعلففة احلرجففة مففن عمففر املدينففة 

يودس جبهد املقل، والشئ املؤكد أن  فعس هف ا الفدعس ر 
ين فففمل مفففن  فففعس اإلممانيفففات واملفففوارد بفففل يرجفففمل بىل وجفففود 

لففففدو  األعضففففاو عففففن تفعيففففل بممانيففففات معطلففففة وتقففففاعم  ا
"ورةففففا علينففففا هنففففا أن تتفففف كر أن هي ففففة  0بممانياهففففا املتاعففففة 

وهي دندوة  –واعد  هدم خمططات الفهيونية   املدينة 
متمنف  مفن  –القدس اليهود  ال   يديرد تيفد  كوليفك   

مشفففروم، وبلرففف  عففففيلة األمفففوا  الفففً  عهفففا  200بحفففان 
 35 قففففط  1999م مففففن خمتلففففس أحنففففاو العففففامل ألنشففففطة عففففا

 . (90(مليون دورر "
كمففا قامفف   اعففة "ال نففاوون األعففرار" إبنشففاو دففندوة 
اريمففففل منفففف  ا ففففتيالو ب ففففراليل علفففف  القففففدس الشففففرقية عففففام 

مليففون دورر  350، ويتففوا ر رفف ا الفففندوة عالي ففا 1967
خمفففففة إلعفففاد  بنفففاو هيمفففل  فففليمان  فففوة ج فففل املع فففد   

أعفففد املؤ سفففني  – فففون الوقففف  املنا فففب ويفففرى  فففتيس بنحل 
أن –للففندوة واملشفر ني علف  نشفاط    الفورايت املتحففد  

ا  0 (91)وق  بعاد  بناو اريمل بت قري  ا جد 
 :موقا جامعة الدول العربية -ب

اعتل  قضااي الفرام العريب اإل راليلي و  القلب منها 
قضية القدس مساعة ك حل  من اهتمام اغامعة من  

ر موقس الدو  العربية عو  مطال     يسها، ومتحو 
ب راليل بنسحاع من األرا ي العربية ا تلة وعود  
 .السياد  العربية عل  القسس الشرقي من مدينة القدس

وحبسب ما ورد   مشروم السالم العريب ال   أقرت  قمة 
 نن " القدس العربية جيب أن  1982 اس بملررع عام 
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ة، وه ا يعىن   رور  تمون عادمة للدولة الفلسطيني
وق يل انعقاد  .(92)"1967انسحاع ب راليل بىل عدود 

، اه  جملم 1991أكتوبر  30مؤمتر مدريد للسالم   
جامعة الدو  العربية   دور انعقادد العاد  السادس 

قرار ا يرعب بملساع  الرامية  1991والتسعني     تمرب 
وتضمن  إلقامة  الم عاد  وشامل   الشرة األو ط

 :القرار
 242 رور  تنفي  قرار  جملم األمن رقمي  -1

بمل بنودمها ممل ال كيد بشمل  اص عل   338و
ال ند األ ا ي املتعلق بعدم جوان ار تيالو عل  

 األرا ي بلقو .
التلكيد عل  م ادلة األرض بلسالم، وعل  عق  -2

الشعب الفلسطي    تقرير مفحلد، وك لك التلكيد 
 . (93)قدس الشريس"عل  عروبة ال

ه ا وقد أكد مؤمتر القمة العربية الطارئ ال   انعقد 
( عل  ر س القاد  1996يونيو  23-21بلقاهر  )

العرع تريحل معامل القدس العربية وو عها القانوس، وعل   
أن  قيق السالم العاد  والشامل   الشرة األو ط ر 

ج ني يمون بر حبل قضية القدس وتسوية مشملة الال
الفلسطينيني ا تناد ا بىل عقهس   العود  عل  أ اس 

. ومن جهت  (94(الشرعية الدولية وقرارات األمس املتحد 
رعب الدكتور عفم  ع د اجمليد أمني عام جامعة الدو  
العربية ةوقس دو  ار اد األورويب الرا س لالع ار 

عادمة إل راليل، كما رعب بقرار  -بشطريها –بلقدس 
غمعية العامة خبفوص عقد مؤمتر جنيس   منتفس ا

 .(95(1999يوليو 
و  كلمة ل  أمام املؤمتر الدون السابمل ملركد الدرا ات 
العريب األوريب عو  " مستق ل القدس العربية "، اعترب ع د 
اجمليد أن " قضية القدس هي جوهر القضية الفلسطينية الً 

ن السالم العاد  هي لب الفرام العريب اإل راليلي،وأ
والشامل لن يتحقق دون عودها بىل السياد  الفلسطينية "، 
ا أن "أمتنا العربية واإل المية تر س ر ض ا بط  وقاطع ا  مؤكد 
 يطر  ب راليل عل  املدينة املقد ة واعت ارها عادمة أبدية 

را "، داعي ا الورايت املتحد  بىل ارلتدام بتنفي  قرار جملم 
ال   يطالب الدو  بعدم  1980لعام  478س األمن رق

وانشد ع د اجمليد  .نقل هي اها الدبلوما ية بىل  القدس
جملم األمن " اإل رام   تشميل غنة رقابة دولية 
لنيشرار عل  مراق ة عمليات ار تيطان الفهيوس   
األرا ي الفلسطينية ا تلة ةا  يها القدس وك ا بقية 

تلة وذلك تط يق ا لقرارات األمس املتحد  األرا ي العربية ا 
 . (96(  ه ا الشلن"

ورد ا عل  اجتمام احلمومة اإل راليلية برائ ة نتنياهو   
مقر بلدية القدس، أكد ع د اجمليد أن " ا تفدانات 
احلمومة اإل راليلية بشلن القدس لن تدعد  املوقس العريب 

ة الفلسطينية جتاد القدس واملتمثل   أ ا عادمة الدول
ومفحلها يتس  ديد    مفاو ات الو مل النهالي )...( 
وربد من عود  القدس للسياد  الفلسطينية "، معرب  عن 
"ثقت    قدر  اجملتممل الدون والدو  الفاعلة  ي  عل  تنفي  

. كما ا تنمر (97(" 252قرارات جملم األمن  ادة قرار 
نا  ة أ رى املوقس األمني العام للجامعة العربية   م

واعترب أن "  181اإل راليلي من قرار اغمعية العامة رقس 
من عق اغانب الفلسطي  طلب  س ه ا القرار بىل ملس 
مفاو ات الو مل النهالي لس ب منطقي وبسيط وهو أن 
ه ا القرار يعد شهاد  ميالد ب راليل والطعن  ي  طعن   

 . (98)ب راليل ذاها"
ة العربية أمام اغمعية العامة لألمس و  كلمة اغامع

املتحد  طالب السفحل عسن عسونة املندوع الدالس 
للجامعة لدى األمس املتحد  بف "دعس نضا  الشعب 
الفلسطي  ع  يقيس دولت  املستقلة عل  تراب  الوط  
ا "بطالن  يمل بجراوات احلمومة  وعادمتها القدس"، مؤكد 

اغررا ية والسمانية ملدينة القدس، اإل راليلية لتريحل الط يعة 
 . (99)و ق ا غميمل املواثيق والقرارات الدولية"

وب تقراو معاغة اغامعة العربية لألنمة الً أيرها 
املعرض ال ى نظمت  شركة وال  ديدس ةنا  ة ارعتفا  

  :بأللفية الثالثة، نمن اخلروج بملالعظات التالية
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و طلي ا إلقامة ب راليل جناعها بن التحره العريب جا -1
   عنوان " القدس عادمة ب راليل "، وهو ما جعل 
ا بنطاة رد الفعل، ودومنا م الرة نمن  املوقس العريب مقيد 
القو  بن ه د السمة تط مل جممل ما يتخ د العرع من 

  .مواقس جتاد قضية القدس ومن  بداايها األوىل
للجامعة د. ع د  بلر س من هديد األمني العام -2

وهو ما  –اجمليد ةقاطعة عربية وب المية ملنتجات الشركة 
، وعقد اللجنة الدالمة لنيعالم -لقي ارتياع ا شع ي ا وا ع ا 

العريب اجتماع ا بلقاهر  ملناقشة ما نمن اهاذد من 
بجراوات،  قد شهد املوقس العريب تراجع ا وا ح ا بعد 

  نيويوره عيع قرروا عدم  اجتمام ونراو اخلارجية العرع
مقاطعة الشركة بعد تريحلها ر س اغنا  اإل راليلي، 
و كيد الشركة أن ه ا اغنا  ر يعمم رؤيتها، وأ ا شركة 

 (.  100(لل  ي  ور تقدم وجهات نظر  يا ية 
هناه عاجة ما ة لتوطيد التعاون بني خمتلس  -3

القدس، ور  يما  اغهات العربية واإل المية املعينة بقضية
الً مل يسممل أعد دوها    –بني منظمة املؤمتر اإل المي 

واغامعة العربية من جهة،واملنظمات األهلية  –قضية ديدس 
  .اإل المية والعربية   الورايت املتحد  من جهة ينية

بن املرعلة احلالية  تاج لعقد قمة عربية أو ب المية  -4
الرا بعالن موقس عا س من بشلن القدس، نمن من  

القضية لقطمل الطريق أمام الضروط الً متارس من ق ل 
الورايت املتحد  عل  دو  عد  لنقل  فاراها بىل املدينة، 
ولوقس    املدايدات ارنتخابية األمريمية الً  تشهد 

ا   الشهور املق لة   .(101)تفاعد 
 :الموقا المصري –جـ 

ن القدس مدينة حمتلة وجدو من يعترب املوقس املفر  أ
الضفة الرربية، وه ا املوقس شديد الو و   يما يتعلق 
بحلق العريب   املدينة، وليم هناه   تفر ات ك ار 
املس ولني املفريني ما نمن ار تدر  من  الل  عل  
وجود  فل بني القدس الشرقية والقدس الرربية، ودالم ا ما 

و   ." هم ا دون هفيثجير  احلديع عن " القدس 
ه ا السياة رعب السيد عمرو مو   ونير اخلارجية 

 – 1999املفر  ب يان ار اد األورويب الفادر   مارس 
ال   أكد عل  و مل املدينة اخلاص ور س ارع ار 
 –بلقدس عادمة إل راليل ةا   ذلك القدس الرربية 

ا " عق الشعب الفلسطي    بقامة دولت   وعادمتها مؤكد 
القدس عل  كامل تراب  الوط ، بعت ار أن ذلك أمر ر 
جدا   ي  بلنس ة ملفر والعرع، وأن السالم لن يمون 

. و  كلمة (102)شامال  ور عادر  دون  قيق ه ا اردر"
ل  أمام املنتدى الفمر  العريب بفنعاو أكد مو   أن 

دينة "الرأ  العام العريب ر يق ل حبلو  و ط بشلن م
القدس"، مشحل ا بىل أن "الرأ  العام العريب قالس وقو  عل  

و  منا  ة أ رى،  .(103)عمم ما يروج ل   حل العرع"
ا أ ا لن  ا تنمر مو   بجراوات ب راليل   القدس مؤكد 
ترحل من التاريس ور من القانون شي  ا، واعترب أن " املد ل 

ل الشرعية ملعاغة قضية القدس هو مد ل األرض ومد 
والسياد  واحلق لفاعب احلق كجدو من أرض  لسطني 
العربية، ولشعب هو شعب  لسطني داعب احلق عليها 
لتعود القدس بىل  يد شعب  لسطني عادمة لدولت  وبىل 

...( وأن .يد كل عريب ونعيا عندل  ىف أمن وىف  الم )
تمون القدس جوهر  الفلسطينيني والعرع واملسلمني ه  

لة الفلسطينية "، متعهد ا بر تمساه بلد ام عن در  الدو 
القدس دون وهن ع  تعود بىل عون  أدحا ا 

 . (104)الشرعيني
ومن جان   ربط الرليم املفر  حممد عس  م اره بني 
ب او الفرام العريب اإل راليلي وعل مشملة القدس، مؤكد ا 

أن  أن "املعاغة التارخيية الً  تضمل  امتة للفرام، جيب
تساو  بني عقوة  يمل أبناو نيب   ببراهيس اخلليل وتعيد 
السالم بىل أرض السالم، وجتعل من القدس مدينة   
مماان  للتآ    والود يعلو عل  ندعات التعفب الدي  

 .(105)والعرقي والر  ة   بهدار عقوة اآل رين"
و  تفر ات لقنا  اغدير  القطرية قا  الرليم م اره: 
"أعتقد أن عمومة براه جاد    عملية السالم، بر أن 
قضية القدس مهمة وأ ا ية   عملية السالم، وكلنا 
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متفقون عل  ذلك،  القدس تضس األماكن املقد ة، ور 
 .(106)نستطيمل الترا ي عن ه ا"

  :الموقا الفلسطيني –د 

ر يفتل  املس ولون الفلسطينيون عن املطال ة بدولة 
ون عادمتها القدس، و ال  ا ما يتمرر مفطلح مستقلة تم

"القدس الشريس"   تفر اهس ه ا وقد جاو ال يان 
الفادر    –اخلاص إبعالن قيام دولة  لسطني 

عن اجمللم الوط  الفلسطي    دورت   15/11/1988
 امض ا  يما يتعلق ةوقف  بناو  –الً انعقدت   اغدالر 

اكتف  بإلشار  بىل أن: مشملة القدس، عيع بن  قد 
"اجمللم الوط  الفلسطي  يعلن ب س   وب س الشعب 
العريب الفلسطي  قيام دولة  لسطني  وة أر نا الفلسطينية 
وعادمتها القدس الشريس"، وذلك دون  ديد ملا بذا  

 –الشرقية  –كان  القدس ه د يقفد  ا القدس العربية 
أم القدس املوعد   1967و الً اعتلتها ب راليل بعد يوني

)...( لمن املسلك الالعق  1948مايو  15ق ل 
للفلسطينيني  يما يتعلق ةسحل  السالم   املنطقة يقودان بىل 
القو  أبن ما قفدد ال يان امل كور بمنا ينفرر بىل اغدو 

، ذلك أن توقيمل بعالن (107)العريب من املدينة املقد ة "
تفاة عل  أن يمون بطار ا وار 13/9/1993امل ادئ   

حلل القضية الفلسطينية عل  أ اس قرارى جملم األمن 
 قط، بمنا يع  أن عديع الفلسطينيني  338و 242

الالعق عن القدس ينحفر ىف القدس الشرقية 
 . (108) حسب

و ال  ا ل لك يؤكد  يفل احلسي  مس و  ملس القدس 
عو  القدس بلسلطة الفلسطينية "أن املفاو ات النهالية 

 – تشمل  املدينة بقسميها الرريب والشرق ، ألننا منلك 
% من األماله    75أكثر من  –أ  الفلسطينيني 

 . (109)القدس الرربية"
ور شك أن موقس احلسي  يعترب جد متفالل، وحبس نا 
أن نت كر رد الفعل اإل راليلي عل  بيان ار اد األورويب 

أن توقيمل ب راليل رتفاة ، كما 1999الفادر   مارس 
أو لو والتدامها أبن تشمل قضية القدس مو وع ا للتفاوض 

  املرعلة النهالية، ر يع  بلضرور  تراجع ا   املوقس 
، -كما يرى بعس السيا يني الفلسطينيني   –اإل راليلي 

 رةا ر يعدو " أن يمون ق و  م دأ التفاوض  وى منا  ة 
ها جبعلها القدس عادمة أبدية را، لمي تؤكد ب راليل قرار 

ممل اع ا ها بملمانة الدينية لألماكن املقد ة اإل المية 
واملسيحية، و ديد ترتي ات تسهل عل  املسلمني  
واملسيحيني ممار ة شعالرهس الدينية، وبدار  تلك األماكن 

 . (110)وديانتها، وما بىل ذلك من ش ون"
عل  بدانة  يا ة  ه ا وقد دأب  القياد  الفلسطينية

هويد القدس،  في  طاب  أمام مؤمتر القمة ار تثنالي 
ملنظمة املؤمتر اإل المي، أكد الرليم اي ر عر ات بدانت  
لقيام ب راليل ب ناو وعدات ا تيطانية   ج ل أبو  نيس، 

 1996م كر ا ةا أقدم  علي  عمومة نتنياهو     تمرب 
الرريب للمسجد األقف  من ا تتا  لنفق جديد    السور 

امل اره، داعي ا  قاد  الدو  اإل المية للعمل عل  بنقاذ 
املدينة من  و  ار تيطان، و طر التهويد واملفادر ، 
وتو حل كا ة اإلممانيات لتعديد دمودها، واحلفاد عل  
طابعها التارخيي واحلضار  والدي ، معترب ا ذلك " رض عني 

  (111)علينا  يع ا"
ان الرليم عر ات   كلمت  أمام مؤمتر " مستق ل كما أد

القدس العربية " ال   نظم  مركد  الدرا ات العريب 
األورويب بلدار ال يضاو احلمومة اإل راليلية برائ ة نتنياهو 
الداعمة لال تيطان وهويد القدس، وادف ا ذلك أب ا " 
ي معركة شر ة تتعرض را املدينة ترتد  طابمل التطهحل العرق

ال   يرمي بىل هويد و س القدس الشريس "، مشحل ا بىل 
أن " بقامة دولة  لسطني املستقلة وعادمتها القدس 
الشريس عق مقدس ومشروم للشعب الفلسطي  أقرت  كا ة 

وهو  .املواثيق واألعرار والشرالمل والقوانني والقرارات الدولية
ا  هدر لن يق ل شع نا التنان  عن  أو التفريط ب  مهم

 . (112)كان  الفعاع والتحدايت"
ا قرار  ومن جان   در  السيد  يفل احلسي  منتقد 
عمومة نتنياهو إب الة ممتب " اند  األ حل الفلسطي  

املقر  حل  –"   القدس، وهديدها إب الة بي  الشرة 
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" لن ند مل  اتور   –الريفي للقياد  الفلسطينية ىف القدس 
لقد كان  القدس عادمتنا من  ارنتخابت اإل راليلية، 

قدت الدمان و ت ق  ك لك  فيها ج وران و ن ق   يها. 
ور س املخططات اإل راليلية الوا عة   املدينة،  نن 

 55الفلسطينيني متمنوا من تر يس وجودهس  يها،  قد كنا 
ألف ا   عام  180ألف ا   بداية ارعتال  وارتفمل العدد بىل 

ح اروية اإل المية واملسيحية ر س حماورت مس 1996
للقدس، مث جاوت معركة  حب اروايت  ارتفمل عدد 

%من  30ألس نسمة أ  ما يعاد   220املقد يني  بىل 
وه ا الرقس يدعو اإل راليليني  .عدد  مان القدس بشطريها

ألن  يؤكد أن  يمل خمططاهس طوا   نوات ارعتال  
 . (113)املا ية كان   اشلة"

 ؤا  للرليم عر ات عما بذا كان  ورد ا عل 
الفلسطينيون نمن أن يق لوا بقدس ر توجد  ا مقد ات، 
أكد عر ات "أن اغانب الفلسطي  ذهب بىل مؤمتر مدريد 
للسالم ممل اغميمل عل  أ اس األرض مقابل السالم، 

" م كر ا أبن 338و 242وعل   أ اس القرارات الدولية 
ينط ق عليها القراران  "القدس الشريس هي القدس الً

بشمل كامل، وأكد أن القدس الشريس هي  338و242
 . (114)"1967أرض حمتلة عام 

و  تعقي   عل   اق اعات ب راليل الً تقضي أبن 
متارس السلطة الفلسطينية  لطات مدينة   األعياو العربية 
من بلديت بي  عانينا وشعفاط  ا  القطام الشرقي ا تل 

عل  أن ت ق   املدينة موعد  وعادمة  من القدس،
للدولتني الفلسطينية واإل راليلية، عل   رار الففة املددوجة 

ونير اإلعالم (أكد اي ر ع د رب   –ملدينة روما اإليطالية 
والثقا ة الفلسطي  ال   يرأس اغانب الفلسطي    
مفاو ات املرعلة النهالية ممل ب راليل( أن "السلطة 

تر س اق اعات ب راليل بتقسيس القدس عل  الفلسطينية 
اعت ار أن ه د ارق اعات هدم طموعات ب راليل   
هويد املدينة وطمم معاملها العربية واإل المية مقابل نايد  

ورد ا عل  مق عات ب راليلية  (115)أعداد اليهود   املدينة"
أ رى  تفم  يها ب راليل أبربعني   املالة من األرا ي 

وهي ع ار  عن بعياو خلطة بجيا  صلون ( 1967ا تلة عام 
(، در  1967الً طرعها بعد شهر واعد من عرع 

الطيب ع د الرعيس أمني عام الرائ ة الفلسطينية " أن 
الفلسطينيني ير  ون ىف بقامة دولة عل   يمل األرا ي ال  

، وأن تمون القدس 1967اعتلتها ب راليل ىف عام 
 .(116)لدولة"عادمة ر د ا

   :الموقا األردني -هـ

بعتال  ب راليل للقدس الشرقية انته   يطر  األردن 
السيا ية عل  ما ت ق  من القدس، وممل ذلك  قد ا تمر 
األردن مشر  ا عل  املقد ات اإل المية   املدينة من 

ومل يترحل ه ا الو مل بعد  . ال  بدار  األوقار اإل المية
بفك  31/5/1988ني   ددور قرار امللك عس

اررت اط اإلدار  لألردن بلضفة الرربية عيع ا تثىن 
األردن املدينة املقد ة من ه ا القرار وذلك لم   ا م  
عمان عل  و مل املقد ات اإل المية  وع  ر تسمح 

وممل  .(117)لونار  األداين اإل راليلية بلتد ل   املقد ات
 1994اإل راليلية   أكتوبر توقيمل اتفاقية السالم األردنية 

در  الدكتور ع د السالم اجملان  –اتفاقية واد  عربة  –
رليم الونراو األردس "أن    اليوم ال   تنتهي  ي   ياد  
ب راليل السيا ية عل  القدس، ويستلس األ و  
الفلسطينيون السياد  عليها،  نننا  ور ندرس جبدية 

قد ات اإل المية التخلي عن دالعيات األردن   امل
در  الدكتور ع د     29/3/1999بلقدس" و  

كنعان أمني عام اللجنة امللمية األردنية لش ون القدس أن  
"عندما تقوم الدولة الفلسطينية وعادمتها القدس الشرقية 
 نن األردن  يسلس ه د األوقار واملقد ات بليها " مؤكد ا 

ر  اخلال ات بني السلطة أن " اإل راليليني يسعون دالم ا إلي
الفلسطينية واألردن، لمن الفلسطينيني واألردنيني  ا ظون 
عل  تنسيق يومي ومستمر وكامل بشلن القدس، وأن عمان 

 . (118)ليم را أية أطمام   األماكن املقد ة بملدينة"
و  وق  رعق انتقد كنعان قرار ا ممة العليا 

مناو ج ل ال ي " إبقامة اإل راليلية بلسما  غماعة "أ
ومن جهت  أبدى  .(119)طقو هس   عرم املسجد األقف 
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ع د الرؤور الروابد  رليم الونراو األردس ا تعداد بالدد 
للتنان  عن مس ولياها   األماكن اإل المية املقد ة   
مدينة القدس مما أير عادفة   األو اط السيا ية   

" د رة دينية " حبتة عل   ب راليل الً تر ب   ب فاو
" بذا ر ب الفلسطينيون   :وقا  الروابد  .مستق ل املدينة

أن يتولوا ه د املس ولية  األردن مستعد للتنان  عنها 
ا" ، وأشارت مفادر ب راليلية بىل  طور  املوقس (120) د 

األردس وت عات  عل  املفاو ات الً  تجر  ممل 
التودل بىل  "عل  الفلسطينيني، عيع تفضل ب راليل

دي " لألماكن املقد ة   القدس ممل ببقاو  يطرها 
 . (121)العسمرية والسيا ية وارقتفادية  يها.

 :موقف الواليات المتحدة -و 

ينطلق املوقس األمريمي من قضية القدس من تسليس  
كامل بلرؤية اإل راليلية ممل احلرص الشديد عل  ارلتدام 

الدوىل املتعلقة بلقضية،وكان   الشمل  بقواعد القانون
الورايت املتحد  من املؤيدين مل دأ تدويل القدس ال   
ق ل  عل  أ ا   ب راليل عضو ا   األمس املتحد  عام 

وبعد أقل من عامني عار   بدار  ترومان التدويل  1948
ألن "مضمون  ليم عملي ا بس ب  ياع القو  التنفي ية 

 . (122)القادر  عل   ر  "
وعندما نقل  ب راليل مقر ونار  اخلارجية من تل أبيب 

، اعترب الرليم األمريمي 1953بىل القدس الرربية   عام 
أيد اور   ذلك عمال  ا تنفداناي  مناقض ا لمل األعرار 
الدولية بل طالب طاقس السفار  األمريمية بعدم ارلتدام 

 وبعد عام ونفس قدم السفحل .بتط يق قرار ارنتقا 
األمريمي أوراة اعتمادد   القدس   تراجمل وا ح عن 

  .قرار بدار  الرليم أيد اور
و  وق  رعق أ ح  املوقس األمريمي أكثر ميال  
لت   املطالب اإل راليلية   القدس،"  قد أكدت بدار  

 1972احلدبني الدنقراطي واغمهور    الف   من عام 
وتعهد ال عس بنقل  عق ب راليل   القدس، 1984بىل 

" وعل  الر س من النقاض .السفار  األمريمية بىل املدينة
 لس جير أ  نقاض  1988عو  الدولة الفلسطينية   عام 

  الورايت املتحد  عو  القدس وذلك بعت ارها مسللة 
 .(123)حمسومفففة

"ونمن القو  بن  يا ة الورايت املتحد   ول  من 
(، بىل  1992 – 1948(ة   الف    ييد الشرعية الدولي

التنظحل لشرعية جديد  قالمة عل  الطر  اإل راليلي   
ولمن األدح أن الورايت  .عهد الرليم بيل كلينتون

املتحد  كان  تت مل  يا تني   الوق  نفس ،  يا ة معلنة 
رمدية تنسجس ممل الشرعية الدولية، و يا ة  علية يسود  يها 

 . (124)ا ممل الطر  اإل راليلي"الرموض، وتتفق عملي  
وتتدايد أمهية املوقس األمريمي بلنس ة لقضية القدس 
من  انطالة عملية التسوية السيا ية للفرام العريب 

ومن  ال  جورت ونير  1991اإل راليلي   مدريد عام 
اخلارجية األمريمية األ  ق  يم بيمر الً ا تهد   

الورايت املتحد  أن ت عد التحضحل ملؤمتر مدريد ا تطاع  
قضية القدس عن املؤمتر  لس تتضمن الدعو  الً وجها راعيا 
املؤمتر أية بشار  بىل مو وم القدس ب تثناو أن أ اس 

 338ورقس  242املفاو ات هو قرارا جملم األمن رقس 
دون ذكر لقرارات جملم األمن األ رى اخلادة بلقدس 

ا كالقرار رقس  رار ا عل  نفم النهو جاو . وا تم478 ديد 
ولو بملمة  – طاع الرليم جورج بوض  لو ا من اإلشار  

رليم الونراو  –بىل القدس، وهو ما د مل ب حاة شامحل  –
للتع حل عن ارتياع   لتجنب املؤمتر  –اإل راليلي األ  ق 

طر  مو وم القدس، منمر ا   الوق  ذات  وجود قضية 
ت املتحد  تعمد بىل . ويالعم أن الوراي(125)للقدس

هفيس  قس التفاوض املتا  للمفاوض الفلسطي  بففة 
مستمر ، وقد ض را ذلك من  ال  عد   طوات بدأها 

ومن  ال  ا تقراو  .جيمم بيمر ق يل انعقاد مؤمتر مدريد
ر الة التطمينات األمريمية بىل الفلسطينيني يتضح أن " 

تعامل ممل املوقس األمريم  من قضية القدس هو أن  م
 لسطينيني  رس عقوة  يا ية ولمن  ر يراهس شع  ا ل  عق 

وه ا ينط ق عل   لسطي  القدس الشرقية  –تقرير املفحل 
وهو جيدم أبن القدس جيب أن ت ق  موعد ، ويفم   –

وهو يففل عملي ا قضية القدس .عن قضية السياد  عليها
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وقد  .تعن الضفة والقطام   املرعلة األوىل من املفاو ا
ر س وجود مقد ي   اغانب الفلسطي  من الو د 
األردس الفلسطي ، وق ل وجود مقد ي أردس   اغانب 

 . (126)األردس"
بىل املنطقة  15/7/1992بعد ذلك  ل بيمر   

أ مار ا أمريمية تتضمن    نقاط تتعلق بعداها بلقدس 
بدو  وتق   بلراو املقاطعة العربية إل راليل مقابل "

مفاو ات تش ه  يها عنادر دينية بعضها من السعودية 
عو  بدار  املسجد األقف  ومسجد عمر   القدس " 
وهم ا  و  القضية بىل قضية أماكن ع اد  وتطلب من 

 . (127)العرع تقدت مثن للتع د   ه د األماكن
و   طو  رعقة قدم وراين كريستو ر ونير اخلارجية 

، واتضح 1/7/1993أ مار ا جديد     األمريمية السابق
منها "أن الورايت املتحد   تستمر   عدم التد ل لوقس 
املمار ات اإل راليلية عل  األرض   القدس"، كما اتضح 
"أن واشنطن  فل  القضية بىل شقني  يا ي ودي ، 
وعفرت ال حع   الشق الدي ". وه ا بلض ط ما 

نرالها األ  ق ب حاة تفضل  ب راليل الً در  رليم و 
رابني بعد اع ار الفاتيمان إب راليل أن  ير ب   "  فل 
احلل الدي  عن احلل السيا ي،   النس ة بىل الو مل الدي  
 ي ق  عل  ما هو علي  اآلن، أ  تقوم كل كنيسة إبدار  
ش و ا بنفسها أما  يما يتعلق بملقد ات اإل المية،  نن 

حبسس مو وم اإلشرار عليها، الدو  اإل المية معينة 
وحنن يبتون عل  موقفنا أبن القدس  ت ق  موعد  

 . (128)وعادمة ب راليل و    يادها"
تضمن  ورقة بعالن م ادئ   1993يونيو  3و  

أمريمية بياان  در  ا ينشر ألو  مر    طريس الورايت 
املتحد  يعترب أن األرا ي الً اعتلتها ب راليل من  عام 

هي أراض متنانم عليها. كما ض ا ت دا  تع حل  1967
الرليسني روانلد رجيان وجورج بوض أبن ار تيطان " عق ة 
أمام السالم "، بىل جمرد عامل تعقيد "   عهد  

. ويشمل ه ا اإلعالن  طو  متقدمة (129)كلينتون

لتمريم  يا ة أمريمية متطابقة ممل السيا ة اإل راليلية 
 .جتاد القدس

مم منط التفويب األمريمي   منظمة األمس ويع
املتحد   ط ا يبت ا يقوم عل  عرقلة أو ارمتنام عن 
التفوي  عل  أ لب القرارات الً تدين التفر ات 

 .اإل راليلية   القدس واألرا ي ا تلة عموم ا
 قد امتنع  الورايت املتحد  عن التفوي  عل  قرار  

  أدان ب راليل ال  1969 نة  271جملم األمن 
، وامتنع  أيض ا عن (130)لتدنيم املسجد األقف 
ال   أعلن  1980 نة  476التفوي  عل  القرار رقس 

بطالن اإلجراوات الً اه ها ب راليل لتريحل طابمل القدس، 
ال    1980 نة  478وك لك احلا  ممل القرار رقس 

ا تنمر ومل يع ر بف "القانون األ ا ي" بشلن القدس 
عا الدو  األعضاو بىل  حب بعثاها الدبلوما ية من ود

ويعترب ه ا القرار   رأ  كثحل من ا للني من أهس (املدينة 
 . (131)قرارات جملم األمن بشلن القدس(

و اب  الورايت املتحد  عن جلسة جملم األمن الً 
 1996  تمرب  28   1073ددر عنها القرار رقس 

من  تح نفق الرباة ودعا بىل ال   عرب عن قلق اجمللم 
  .ال اجمل عن ذلك و مان  المة املدنيني الفلسطينيني
الفيتو  –كما ا تخدم  الورايت املتحد  عق النقس 

لعرقلة مشروم قرار يدين ب راليل  1995  مايو  –
ويطال ها بوقس قرار عمومة رابني ةفادر  أرا ي 

للمستوطنني الفلسطينيني   القدس الشرقية ل ناو مساكن 
وي كر أن مشروم القرار قد ان  موا قة كل األعضاو  .اليهود

اآل رين   جملم األمن، وبررت مادلني أولرباي  ممثلة 
"بننا مل  :الورايت املتحد  بجمللم ه ا املوقس بقورا

نفوت  د القرار ألننا تؤيد مفادر  ب راليل ألرا ي 
ر ألن اجمللم القدس، ولمن عمومً ا طرت ملعار ة القرا

 ع  ألن يقو  رأاي    الو مل الدالس للقدس، بينما يتحدد 
 (132)ه ا الو مل بملفاو ات بني األطرار املعينة بلقضية"

وتمرر األمر ذات   ل شل  الورايت املتحد  مشروعي 
يطال ان ب راليل برمتنام عن بناو  1997قرارين   مارس 
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مام اتفاقية جنيس مستوطنة ج ل أبو  نيس والتقيد أبع
. وهو ما د مل اغمعية العامة لألمس املتحد  بىل (133)الرابعة

( 51/223أن جتتممل   دور  مستلنفة لتتخ  قرارها رقس )
ال ى طالب ب راليل برمتنام عن  17/3/1997بتاريس 

النشاط ار تيطاس والتقيد بدقة بلتداماها القانونية ةوجب 
 130قد ددر ه ا القرار أب ل ية و  .اتفاقية جنيس الرابعة

دوط  ممل اع اض دولتني مها ب راليل والورايت املتحد  
وامتنام دولتني أيض ا مها جدر مارشا  وا اد 

  (134)ميمرونيداي
ومن انعية أ رى  قد كان الموحرس األمريمي أددة 
تع حل ا عن املوقس األمريمي من قضية القدس عيع اه  

يعترب القدس هي العادمة األبدية  22/3/1990قرار ا   
، مث تمرر األمر جمدد ا عندما وا ق جملم (135)إل راليل

أب ل ية  اعقة  24/10/1995الشيوخ األمريمي بتاريس 
عل  نقل السفار  األمريمية من تل أبيب بىل القدس   

ممل بعطاو الرليم األمريمي  31/5/1999موعد أقفاد 
ملد   تة أشهر كاملة قابلة  احلق    جيل تنفي  القرار

للتجديد بذا رأ  الرليم األمريمي مفلحة   ذلك بشرط 
أن يعلن الرليم   كل مر  يطلب  يها التلجيل أن طل   

 . (136)يتفق ممل دواعي األمن القومي
و ال  ناير  رليم الونراو اإل راليلي بيهود براه بىل 

يني   عفل عل   ييد اغمهور  1999واشنطن   يولي  
الموحرس غعل القدس عادمة أبدية إل راليل، وقا  

" أرجوكس :دينم ها تحلت رليم جملم النواع خماط  ا براه
أن تطم نوا بىل أن الموحرس يؤيد بشد  موقفمس من قضية 

 . (137)بقاو القدس املوعد  عادمة إل راليل"
من أعضاو جملم الشيوخ  84و  وق  رعق بعع 

ر الة بىل الرليم كلينتون  – 100أدل من  –األمريمي 
 ثون   يها عل  نقل السفار  األمريمية من تل أبيب بىل 

. كما عاول  السيد  هيالرى كلينتون التقرع (138)القدس
من يهود نيويوره  فرع  بتلييدها لنقل السفار  األمريمية 
بىل القدس مؤكد  " أن القدس جيب أن تمون عادمة 

 . (913)موعد  إل راليل"

ومن الفحيح أن ه د املواقس ر نمن اعت ارها ريفية، 
بر ب ا تمشس عن اغد  الدالر   الورايت املتحد  

وبلر س من  .عو  مسللة نقل السفار  األمريمية بىل القدس
التعهد الريفي األمريمي بعدم اهاذ أ  بجراو من شلن  أن 
نم بو مل القدس النهالي ال    يتحدد   

،  قد اه  السفحل األمريمي لدى ب راليل (140)و اتاملفا
مقر بقامة ينواي  ل  ىف القدس، وا تلجر جناع ا بفندة 
هيلتون بلقدس الرربية ر  تخدام    ا تضا ة و ود 

 . (141)نالر 
أن  1999يوني   18وكان ال ي  األبيس قد أعلن   

ر نقل الرليم بيل كلينتون  د لف    أ رى مدها  تة أشه
وقد  .السفار  األمريمية   ب راليل من تل أبيب بىل القدس

وا ق بيهود براه عل  ه ا القرار من أجل تقدم عملية 
السالم من دون دعوبت ونقل  اإلذاعة اإل راليلية   

أن براه طلب من كلينتون برجاو نقل  18/8/1999
السفار  بىل القدس ملد   نة عل  األقل، مشحل  بىل أن 
ممتب براه يؤكد أن نقل السفار   يتس  عال  بعد 

 . (142)ذلك
و  تقديران أن املوقس األمريمي  يتج    املرعلة 
املق لة بىل الضرط عل  بعس الدو  لمي تقوم بنقل 
 فاراها بىل القدس توط ة للقو  بترحل املواقس الدولية من 
قضية القدس، وهو ما نمن أن يشمل األر ية املاللمة 

  .لتقوم الورايت املتحد  بعد ذلك بنقل  فارها للقدس
 :موقا االتحاد األوروبي -ز

 يما عرر إبعالن برلني، أعاد ار اد األورويب   مارس 
 كيد ر ض  لالع ار بلقدس كعادمة  1999

إل راليل، ةا   ذلك القدس الرربية مشدد ا عل  أن 
 .للمدينة املقد ة و مل  اص

ملوقس ب راليل ر س السفحل األملاس    و   د دريح
تل أبيب طلب ونار  اخلارجية اإل راليلية برمتنام عن عقد 
لقاوات أو ناير  بي  الشرة من ق ل الدبلوما يني 

ورد السفحل األملاس ثيودور ورو ب س ار اد  .األجانب
" حنن نؤكد :األوروىب عل  ه ا الطلب بر الة قا   يها
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ا املعرور  يما يتعلق بملمانة اخلادة للقدس  جمدد ا موقفن
، وه ا املوقس corpus separatumكميان  اص 

يتماثل ممل القانون الدون " مضيف ا " أن ار اد األورويب 
ال   ترأ   أملانيا عالي ا، ر يعتدم تريحل موقف  من مسللة 

  (143)".اللقاوات ممل الفلسطينيني   القدس
اد األورويب  ض  ا عارم ا   ب راليل وقد أير موقس ار 

الً اعتربت  أن ر الة السفحل األملاس " تؤيد بو و  
تدويل املدينة " كما أشارت مفادر قانونية ب راليلية بىل أن 

وال   أعقب  2/12/1980بعالن ال ندقية  الفادر   
بددار المنيس  " قانون القدس األ ا   " ال   يقضي 

بىل الو مل الدون   –أ  ال يان  –ة بضس القدس مل يتطر 
للمدينة بل اكتف  بتلكيد ر ض  أية  طو  هدر بىل تريحل 

 .(144)ممانة القدس"
ويمتسب بعالن برلني أمهية  ادة بس ب التوقي  
ال   ددر  ي ، وهو ما نثل ا تمرار ا ملنهو ار اد 
األورويب عيا  القدس ال   يؤكد دالم ا عل  الو مل 

لمدينة ويطالب إبلراو كل بجراوات التهويد الً القانوس ل
تتخ ها ب راليل  در التلثحل عل  الطابمل التارخيي 
واغررا  والسماس للمدينة و  بطار ه ا املنهو أددر 

مث بيان  1980ار اد األورويب بعالن ال ندقية   ديسمرب 
مث ال يان ال   أعقب ا تتا   1984دبلن   يونيو 

  (145)(1996أكتوبر (فق عالط الرباة   ب راليل لن
 خاتمة:

بن ما تقوم ب  ب راليل من بجراوات لتهويد القدس قد 
ا ين ر أبن القدس الً نعر ها مل تعد كما كان   بلغ عد 

، ذلك العام ال   ر س  ي  أو  1948علي  ق ل عام 
 طوط مل ا  املدنية املستمر  ع  اآلن  فور  وأعداث، 

 بليغ ملختلس األطرار املتهمة   د ىف تل دم   حل
وبذا كان  ب راليل تعلن د ا  مساو أ ا تتمسك  .القضية

بلقدس املوعد  " عادمة أبدية را "،  ال أقل أن نعلن 
بدراران عل  عودها كاملة  حل  –العرع واملسلمون  –حنن 

منقودة بىل  يادتنا مدينة كالقاهر  أو دمشق أو ممة أو 
وعل  الر س مما يعاني  العرع واملسلمون من  .ور املدينة املن

 عس وشتات،  نن قضية القدس ت ق  جتمعنا عل  كلمة 
 واو هي  رير املدينة الً بره     أقفاها ومن عول ، 
ا يلتقي  يها أن ياو    يعهس عل  ثرى  وجعلها مماان  وعيد 

كل وكما يعلمنا التاريس  نن   .املسجد األقف  امل اره
أشما  اريمنة والرطر ة وبعال  منطق القو  حمل منطق 
العد  واإلنفار، ر نمنها أن تقيس بطال  ممان عق 

ويعنينا أن نؤكد  .مشروم بن متسك أدحاع احلق حبقهس
هنا أن عديثنا عما أعرنت   يا ة التهويد اإل راليلية من 

مر حا ، ر يع  حبا  أننا نسلس را ةا تريد ونستسلس لأل
ا عل  ممار ات ب راليل  الواقمل، وبمنا قفدان أن يمون شاهد 

 .الً ر تنشد السالم مهما ادع  عمم ذلك
أن ديرة أن تعطي ب راليل  :أوالمهاوت ق  كلمتان، 

أننا  :واثنيتهماومتنح ر تفلح ر  داد القدس و ريرها، 
نطالب بقيام منظمة للد ام عن القدس ودعس التواجد 

ها وتنسيق اغهود ما بني الفعاليات الريفية و حل العريب  ي
الريفية، عل  أن يقتفر هدر ه د املنظمة عل  معاغة 
قضية القدس  قط، ودعنا نتخيل ماذا  دث لو تربم كل 

 .مسلس جبني  واعد   قط لفاحل بنقاذ القدس
وبعد ذلك وق ل   احلمد هلل ال ى أ رى بع دد ليال  من 

سجد األقف  ال ى بره عول ، لتظل املسجد احلرام بىل امل
عادثة اإل راو واملعراج صية تن   الضمالر وتعلق القلوع 

 ..ةدينة القدس اخلالد 
 

 الهوامش:
تقرير أم  ىف  :وعاؤها اغررا  ( ىف(( طارة ال شرى، عن القدس و  لسطني 1)

  41، دف1999مركد احلضار  للدرا ات السيا ية، :العامل، القاهر 
. أ د ددق  الدجاس، أنمة احلل العنفرى لفسطني و  يل  ريرها، ( د2)

  94، دف 1999دار املستق ل العرىب،  :القاهر 
 ( يفحل الدبن ون يل السهلي، القدس معضلة السالم، 3)

  14، دف 1997مركد اإلمارات للدرا ات وال حوث ار  اتيجية،   :أبو تيب
 .117( الدجاض، مفدر  ابق، دف4)
تمريم اعتال  وترييب  :د. منعس العمار، القدس   ار  اتيجية اإل راليلية (5)

 .60،دف1998، ديسمرب 96مقفود للهوية، ش ون عربية، العدد 
 .16( يفحل الدبن ون يل السهل ، مفدر  ابق، دف6)
( روعي اخلطيب، هويد القدس، املو وعة الفلسطينية، قسس الدرا ات اخلادة، 7)

  889، دف 1990، بحلوت، 1س، طاجمللد الساد
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روعي اخلطيب، اإلجراوات اإل راليلية لتهويد القدس بني عام   :( انظر8)
، 1975، يناير /  رباير 41/42، ش ون  لسطينية، العددان 1975و 1965

  .95دف
 .889( اخلطيب، هويد القدس، مفدر  ابق، دف 9)
 .889( السابق، دف10)
 .883– 879( السابق، دف 11)
                                   .891-890( السابق، دف  12)
 892( السابق، دف13)
  892( السابق، دف  14)
نسرين ع د القادر، قضية القدس و ثحلها عل  التسوية السلمية بني  :( انظر15)

، 2مركد اخلليو، كرا ات ا  اتيجية  ليجية، العدد  :العرع وب راليل، القاهر 
 .24-23،دف1997

 .890( اخلطيب، هويد القدس، دف 16)
( د. أ د  عيد نو ل، القدس بني التهويد واألمس املتحد  ومشاريمل السالم،  17)

  .35، دف1985، أبريل 74املستق ل العرىب، العدد 
 .890( اخلطيب، هويد القدس، دف 18)
القانون  مفطف  أ د  ؤاد، األماكن الدينية املقد ة من منظور .د :( انظر 19)

درا ة تط يقية لالنتهاكات اإل راليلية بألماكن املقد ة    لسطني، دون  :الدون
  .224، دف1998دار نشر 

  .20( نسرين ع د القادر، مفدر  ابق، دف 20)
 .22/7/1999( دحيفة األهرام 21)
 .11/8/1999( دحيفة القدس العريب )لندن ( 22)
 .11/8/1999( دحيفة األهرام 23)
 .11/8/1999لندن ( (( دحيفة القدس العريب 24)
 .6/12/1999لندن ( (( دحيفة احليا   25)
 .11/8/1999لندن ( (( دحيفة القدس العريب 26)
 .24/3/1999لندن ( (( دحيفة احليا  27)
، ديسمرب 145املنتدى اإل المي، العدد  :جملة ال يان، لندن :( انظر 28)

 .108، دف 1999
درا ة توثيقية   ال رالمل والوقالمل،  :المرت، هويد احلرم القد ي( ببراهيس ع د 29)

 .141-137، دف 1998، ديسمرب 96ش ون عربية، العدد 
 .137– 135( السابق، دف 30)
 .24/3/1999( دحيفة األهرام 31)
 .15/3/1999لندن ( (( دحيفة احليا  32)
 .5/6/1999لندن ( (( دحيفة القدس العريب 33)
 
 .15/3/1999لندن ( (احليا   ( دحيفة34)
 .26/10/1999( دحيفة األهرام 35)
يفحل الدبن ون يل  :( عو  الترحلات الً طرأت عل  تعداد  مان القدس انظر36)

  90السهلي، مفدر  ابق، دف
و مل القدس، تقرير أعدت  اللجنة املعنية ةمار ة الشعب الفلسطي   :( انظر37)

مط وعات األمس  :تابعة لألمس املتحد ، نيويورهحلقوق   حل القابلة للتفرر ال
 .22، دف1997املتحد ، 

 .38( يفحل الدبن ون يل السهلي،  دف38)
 .90( السابق، دف 39)
روعي اخلطيب، هويد القدس، مفدر  ابق، دف  :وك لك 90( السابق، دف40(

873  

 :( انظر41)
  القدس، دحيفة األهرام السيد أ د ع د اخلالق، قواعد اللع ة الدنوجرا ية  .د-

20/8/1999  
 .23و مل القدس، مفدر  ابق، دف -
  24يفحل الدبن ون يل السهلي، دف-
بلراو بقامة الفلسطينيني   القدس  :( منظمتا بتسليس ومهوكيد، ال عيل السر 42)

 0 128، ص 1997، ديس 31الشرقية، جملة الدرا ات الفلسطينية، العدد 
  1999/ 8/ 14شرة األو ط )لندن( دحيفة ال :( انظر 43(
  0 25( يفحل الدبن ون يل السهلي، ص 44)
  30/8/1999( دحيفة القدس العريب )لندن( 45)
  24/2/1999( دحيفة احليا  )لندن( 46)
  0 26( يفحل الدبن ون يل السهلي، مفدر  ابق، ص 47)
 0 23( السابق، ص 48)
 0 875( اخلطيب، هويد القدس، مفدر  ابق، ص49)
 0 875( السابق، ص 50)
  21/6/1999( دحيفة القدس العريب )لندن( 51)
( جيفر  أرونسون، ب راليل، القدس المربى   موقمل املدينة اخلالد ، جملة 52)

  115، ص 1994، ديس 19الدرا ات الفلسطينية، عدد 
  5/6/1999( دحيفة القدس العريب )لندن(  53)
  0 902ر  ابق، ص( اخلطيب، هويد القدس، مفد54)
  903( السابق، ص 55)
 25/3/1999( الد   د، خمطط القدس المربى،دحيفة احليا  )لندن( 56)
األهدار والنتالو،ش ون  :( ليل التفمجي،ار تيطان   القدس57)

  0  42– 38،ص 1997ديسمرب  92عربية،عدد
 77منعس العمار،مفدر  ابق،ص 0(د58)
 5/11/1999س عادمة من؟،دحيفة األهرام ع د   األشعل، القد 0(د59)
 22/9/1999(انظر: دحيفة القدس العريب )لندن(60)
 0 1999/  9/  14(دحيفة األهرام 61)
  0 1999/  3/  17( دحيفة احليا  )لندن(62)
 242وأنظر  لي  عو  أمهية القرار  0 8/11/1999( دحيفة األهرام 63)
س ل ناو السالم الشامل،األهرام عجر األ ا 242أ د ان مل، القرار  : 

19/11/1999  
 0 6/2/1999(دحيفة احليا  )لندن( 64)
، ديسمرب 96( د. هيثس الميالس،عديع القدس،ش ون عربية،العدد 65)

  167، ص1998
اندية حممود مفطفي،قضية القدس   ديدض  0د :( أنظر للمديد من التفاديل66)

، ص 1999،نو مرب 11عالم العريب، العدد مركد اإل :رند، تقرير القدس، القاهر 
5 – 9 0 

 هم  هويد ، ما وراو هدنتنا   معركة ديدس، دحيفة األهرام  :وأيضا
5/10/1999 0 
ودحيفة األهرام  31/10/1999(أنظر دحيفة احليا  )لندن( 67)
8/11/1999  
،خمتارات أ د يب ، اردعاوات ار راليلية لعدم ارلتدام بتفاقية جنيس 0(د68)

،   تمرب 57ب راليلية،مركد األهرام للدرا ات السيا ية وار  اتيجية، العدد 
1999 ، 

  78ص 
  28(و مل القدس، مفدر  ابق،ص69)
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  28( السابق، ص 70)
، 1997– 1947القرارات الدولية الماملة  :(جملم القدس العاملي، القدس71)

  0  77 – 76ص 1998، 1جملم القدس العاملي، ط :بحلوت
  79أ د يب ، مفدر  ابق، ص 0(د72)
  28( و مل القدس،مفدر  ابق، ص73)
 197(جملم القدس العاملي،مفدر  ابق ص74)
 وما بعدها  208مفطف  أ د  ؤاد، مفدر  ابق،ص 0(د75)
  212-211( جملم القدس العاملي، مفدر  ابق، ص76)
  217 – 215( السابق، ص77)
  6/1999/ 11( دحيفة احليا )لندن(78)
  1999/  2/  11(دحيفة األهرام 79)
حمي الدين العشماو ، قرار طرخيي لألمس املتحد ، دحيفة األهرام  0د:( أنظر80)

15/2/1999 0  
 عد  يد: أين  ت هب " جنيس " بلفلسطينيني، دحيفة احليا   :( انظر81)
 .20/6/1999لندن ( (
 . 16/7/1999لندن ( (( دحيفة احليا  82)
 .13/2/1999لندن ( (بال  احلم، املعركة املتل ر  عن موعدها، احليا   (83)
( د. أ د الرشيدى، منظمة املؤمتر اإل المي،مركد ال حوث والدرا ات 84)

 .128، دف1997جامعة القاهر ،  –السيا ية بملية ارقتفاد 
 .129( السابق، دف 85)
 .25/3/1997( دحيفة األهرام 86)
 .17/3/1999ألو ط )لندن ( ( دحيفة الشرة ا87)
 .11/3/1999لندن ( (( دحيفة احليا  88)
األ مار واإلحان والوق ، دحيفة األهرام  :كارم  ىي، معركة القدس  :( انظر89)

30/10/1999  
 .( السابق90)
عيس  خنلة، اخلطر عل  املسجد األقف  امل اره، دحيفة األهرام  :( انظر91)
9/1/2000. 
 .58ون يل السهلي، مفدر  ابق، دف ( يفحل الدبن 92)
بسون عام ا من  :اإلدار  العامة لش ون  لسطني، القضية الفلسطينية :( انظر93)

  265، دف 1995، مارس 81العمل العريب املش ه، ش ون عربية، العدد 
  24/6/1996( انظر دحيفة األهرام 94)
ىل اإلنساض والرقابة عل  ع د اجمليد أمام ندو  القانون الدو  .كلمة د  :( انظر95)

 .253، دف1999،   تمرب 99التسلح،   ش ون عربية، العدد 
 :ع د اجمليد أمام ندو  مستق ل القدس العربية، ىف .نفس كلمة د :( انظر96)

  248-246، دف1999، يونيو 98ش ون عربية، العدد 
 .29/3/1999( دحيفة األهرام 97)
..، مفدر .ندو  القانون الدون اإلنساس ع د اجمليد أمام .( انظر كلمة د98)

  254 ابق، دف 
  .28/10/1999( دحيفة األهرام 99)
علمي حممد القاعود، القدس بني وال  ديدض وبعس العرع، تقرير  .( د100)

 .34-33، دف 1999، نو مرب 11مركد اإلعالم العريب، العدد  :القدس، القاهر 
، دحيفة األهرام أ د يو س القرعي، قمة  :( انظر101) القدس أور 

وك لك تفر ات الشيس عمرمة درب ، األهرام  .13/1/2000
25/1/1999.  

 .27/3/1999( دحيفة األهرام 102(

  .28/11/1999( دحيفة األهرام 103)
كلمة السيد عمرو مو   ونير اخلارجية  من أحباث الندو  الدولية   :( انظر104)

،دف 1997مركد درا ات املستق ل جبامعة أ يوط، التاريس واملستق ل "،  :" القدس
23-25. 
 .25/4/1999لندن ( (( دحيفة احليا  105)
  .21/12/1999( دحيفة األهرام 106)
أ د الرشيد ، عو  مستق ل مدينة القدس، ش ون عربية،  .د :( انظر107)

 .109 – 108، دف 1995،   تمرب 83العدد 
 –دس    وو ارتفاقيات الفلسطينية أ امة عليب، مسللة الق :( انظر108(

 .118، دف 1997، ديس 31اإل راليلية، جملة الدرا ات الفلسطينية، العدد 
اإلمارات ( (( انظر نث احلوار ممل السيد  يفل احلسي    جملة الشروة 109)

 .15-14، دف 6/6/1999-5، 373العدد 
 .169-168هيثس الميالس، مفدر  ابق، دف  .د :( انظر110)
، 31جملة الدرا ات الفلسطينية العدد  :نث كلمة عر ات ىف :( انظر111)

  210 – 208، دف 1997ديس 
  .24/2/1999لندن ( (( دحيفة احليا  112(
 .3/5/1999( دحيفة األهرام 113)
 .29/12/1999( دحيفة األهرام 114)
 . 30/12/1999( دحيفة األهرام115)
 .6/1/2000( دحيفة األهرام116)
 .27( نسرين ع د القادر، مفدر  ابق، دف 117)
 . 30/3/1999( دحيفة األهرام 118(
 .27/7/1999( دحيفة األهرام 119)
 . 31/8/1999( دحيفة احليا  )لندن( 120)
 ( السابق 121)
 . 59( يفحل الدبن ونيل السهلي، مفدر  ابق، دف 122(
يفة الشرة ( جيمم ن يب، جدا  أمريمي دالس الترحل عو  القدس، دح123)

 .26/7/1999لندن ( (األو ط 
  .60 -59( يفحل الدبن ون يل السهلي، مفدر  ابق، دف 124)
  100( د. أ د ددقي الدجاس، مفدر  ابق،دف 125)
( د. أ د ددقي الدجاس، املوقس الفلسطي  من قضية القدس )ىف ( د. 126)

السلمية،مركد ال حوث  حمرر ( القضية الفلسطينية وص اة التسوية(أ د الرشيد  
جامعة القاهر ،  –والدرا ات السيا ية  بملية ارقتفاد والعلوم السيا ية 

 .236، دف 1998
  .236( املفدر السابق، دف  127) 
(  ليس نفار، ارنتخابت األمريمية  و  القدس بىل ورقة مساومة، 128)

  .4/11/1995لندن ( (دحيفة احليا  
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لقدس والسيا ة األمريمية، دحيفة احليا  )لندن ( ( نفحل عارور ، ا129)
1/5/1996. 
  .187( جملم القدس العاملي، مفدر  ابق، دف 130) 
مفطف  د وقي   :. وك لك194، 192، 187( املفدر السابق، دف 131)

 .كس ة، القدس مفتا  السالم واحلرع ىف الشرة األو ط، ورقة مقدمة بىل ندو 
 –ال  نظمها مركد داحل كامل لالقتفاد اإل المي  ما يها ومستق لها " :القدس

 .3،4، دف 1995نو مرب  12جامعة األنهر، 
( أ د يو س القرع ، القدس من بن جوريون بىل نتنياهو، مركد الدرا ات 132)

 .43 -42، دف1997، 1العريب األورويب، برس، ط
 .34-33( و مل القدس، مفدر  ابق،دف 133)
 .172ي، مفدر  ابق، دف(جملم القدس العامل134)
  .100..، مفدر  ابق،دف.( الدجاس، أنمة احلل العنفر 135)
( د. حممد حممد عسني مفطف ، موقس الموحرس األمريمي من مسللة 136)

 :ىف( د. حممد ببراهيس منفور )حمرر ( القدس التاريس  واملستق ل، )أ يوط(القدس 
وعو  مدى مطايقة  .534 ، دف1997جامعة أ يوط مركد درا ات املستق ل،

وليد  :وك لك .539-537نفم املفدر دف :قرار الموحرس للقانون الدون انظر
دال ، قراو  قانونية لقرار الموحرس األمريمي بشلن القدس، دحيفة األهرام 

28/11/1995.  
 .22/7/1999( دحيفة األهرام 137) 
 .25/7/1999( دحيفة األهرام 138)
 .21/7/1999م ( دحيفة األهرا139) 
  :( انظر140)

http:news. iycos.com/stories /politics / 
19995414 rt polics- mideast – USA-   

embassy.asp 

 .15/5/1999لندن ( (( دحيفة احليا   141)
 . 19/8/1999لندن ( (( دحيفة احليا   142)
 .12/3/1999لندن ( (( دحيفة احليا   143)
 .( املفدر السابق144)
 ؤاد ببراهيس ع اس، ع  ر تففاع قضية القدس بلربود، دحيفة  :( انظر 145)

  44أ د  عيد نو ل، مفففدر  ابق، دف  .د :وك لك .16/6/1999األهرام، 
 

 


