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تــم إعــداد هــذه الورقــة بدعــم مــن مؤسســة هينــرش بــل ضمــن مشــروع »تعميــق فهــم األثــر 
الحالــي والمســتقبلي التفاقيــة أوســلو علــى الشــباب الفلســطيني المقدســي -قضايــا 2« . اآلراء 
والتحليــات الــواردة فــي هــذه الورقــة تعبــر فقــط عــن آراء أصحابهــا وال تعبــر بالضــرورة عــن آراء 

مؤسســة هينــرش بــل.  
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صفحة 4

ملخص 

تهــدف هــذه الورقــة أوال  إلــى دراســة الخيــارات  الفلســطينية الرســمية 
وغيــر الرســمية التــي انتهجــت ســابقا للتفــاوض حــول القــدس واقتــراح 
خيــارات مســتقبلية بشــأن القــدس فــي ضــوء تجربــة التفــاوض الماضيــة  
منــذ بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي. بعــد ذلــك تقــدم الورقــة 
عرضــا مكثفــا لمــا وصــل اليــه واقــع القــدس اليــوم فــي ضــوء مــا ترتــب 
عــن حصيلــة التفــاوض وآثــاره على األرض والمواطنين/ ات المقدســيين 
/ ات  ســيما فــي ضــوء انســداد آفــاق التوصــل الــى اتفــاق تفاوضــي 
ينهــي االحتــال االســرائيلي غيــر الشــرعي وفــق القانــون والقــرارات 
الدوليــة ، وثالثــا تنتهــي الورقة بتقديــم مقترحات بدائل وخيارات متعددة  
ــة ،  ــة والتنموي فــي المجــاالت السياســية والدبلوماســية ، واالقتصادي
ــك  ــة ، وذل ــة ، واإلعامي ــة ، والمعرفي ــة ، والقانوني ــة الميداني و الكفاحي
علــى طريــق صياغــة برنامــج وطنــي شــامل بشــأن القــدس وتطبيقــه مــن 
قبــل صنــاع  القــرار فــي الشــأن المقدســي مقدســيا  وفلســطينيا وعربيــا 

ودوليــا.
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مقدمة

تســتعرض هــذه الورقــة المفاوضــات العربيــة والفلســطينية مــع إســرائيل بشــأن القــدس ومــا اكتنفهــا 
مــن تعقيــدات منــذ بدايتهــا بعــد حــرب اكتوبــر عــام 1973 وحتــى آخــر جولــة مفاوضــات بشــأنها أدارهــا وزيــر 
الخارجيــة االمريكــي االســبق جــون كيــري فــي عامــي -2013 2014، حيــث تاهــا صفقــة القــرن عــام 2020 
التــي تقاطعــت مــع الرؤيــة االســرائيلية بشــأن القــدس ، بــدون أن تنســى دعــوة الفلســطينيين للتفــاوض 
مــع إســرائيل علــى أســاس تلــك الرؤيــة . بهــذا المعنــى فقــد جــاءت صفقــة القــرن محاولــة فــرض الرؤيــة 
اإلســرائيلية للحــل بشــأن القــدس قبــل أي تفــاوض حولهــا . عنــى هــذا الطــرح األمريكــي نهايــة التفــاوض 
حــول القــدس إذ كان مــن االســتحالة أن يقبــل الجانــب الفلســطيني التفــاوض علــى حــل مفــروض مســبقا 
قبــل الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات .  وبهــذا وصلــت التســوية التفاوضيــة بشــأن قضيــة القــدس 
وبشــأن كل القضيــة الفلســطينية إلــى طريــق مســدود. ال يبــدو فــي هــذا اإلطــار أن مفاوضــات حــول “ 
ــي  ــة القــدس هــو أمــر ممكــن الحــدوث إذا مــا اســتمر الســياق الحال ــي “ بمــا يشــمل قضي الوضــع النهائ
Transfor-  لمجريــات األمــور علــى مــا هــو عليــه . لــذا تنطلــق هــذه الورقــة مــن الحاجــة إلــى مقاربــة تحويليــة (
mative Approach)،  أي مقاربــة لتغييــر الواقــع ، ال تحليلــه كمــا هــو عليــه وتوقــع الســيناريوهات الممكنــة 
وحســب ، وتشــمل  هــذه المقاربــة بالتالــي وســائل كفــاح سياســية ودبلوماســية ، واقتصاديــة وتنمويــة ، 
وكفاحيــة ميدانيــة ، وقانونيــة ، وإعاميــة ، ومعرفيــة وبمشــاركة فلســطينية وعربيــة ومــن القــوى الرســمية 
والشــعبية الداعمــة عالميــا مــن أجــل تغييــر الواقــع نحــو انهــاء االحتــال ســواء مــن خــال مفاوضــات جديــدة 
تتــم علــى وقــع الكفــاح الفلســطيني باالتجاهــات المذكــورة ، أو بدونهــا ، وتتــرك الورقــة لهــذا الكفــاح أن 
ينتــج حاصلــه ســواء كان دولــة واحــدة أو دولتيــن ، حيــث أن هــذا الحاصــل ســينتج وفــق المنهــج التحويلــي 
الــذي تطرحــه الورقــة عــن تفاعــات قــوى الصــراع وحلفائهــا محليــا وإقليميــا ودوليــا والتــي يصعــب التنبــؤ 
ــة واحــدة أو  ــذا تنطلــق الورقــة مــن عــدم تحديــد ســقف الحــل مســبقا ســواء كان دول بهــا كلهــا مســبقا ، ل

دولتيــن. 

ال تعتمــد هــذه الورقــة طريقــة وضــع الســيناريوهات المتوقعــة مــن قبــل الباحــث ، ثــم ترجيــح األكثــر احتمــاال 
منهــا كمــا ورد ذكــره ، بــل يجــد القــارئ فــي نهايــة هــذه الورقــة خيــارات عمــل مقترحــة للعمــل عليهــا وتطويــر 
ــذي يتســق مــع  ــا ، وهــو األمــر ال ــا ودولي ــاع القــرار ومختلــف الفاعليــن محلي البرامــج بشــأنها مــن قبــل صن

المقاربــة التحويليــة التــي تطرحهــا هــذه الورقــة . 



صفحة 6

القسم االول 

السياسات الفلسطينية التفاوضية السابقة بشأن القدس
لــم تنشــأ السياســات الفلســطينية التفاوضيــة بشــأن القــدس والقضيــة الفلســطينية عامــة  فــي حالــة 
فــراغ، بــل ارتبطــت منــذ البدايــة بالمؤثــرات الدوليــة والعربيــة واإلســرائيلية المحيطــة ، وبتاريــخ الصــراع 
ــر ومهــم  ــاك دور مؤث العربــي اإلســرائيلي، والفلســطيني - اإلســرائيلي ومحــاوالت تســويتهما وكان هن

التفاقــات كامــب المصريــة - اإلســرائيلية فــي أواخــر ســبعينيات القــرن الماضــي  . 

فــي إطــار هــذه المؤثــرات التــي تعــززت بعــد حــرب اكتوبــر عــام 1973، ومــا تبعهــا مــن اتفاقــات فــك اشــتباك 
ــا  علــى الجبهتيــن المصريــة والســورية مــع إســرائيل ، انتقلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية بوصفهــا كيان
معنويــا للشــعب الفلســطيني بعــد حــرب أكتوبــر عــام 1973 مــن موقــف تحريــر كل فلســطين بالكفــاح 
المســلح كأســلوب وحيــد  ، إلــى رؤيــة جديــدة تطــرح التحريــر علــى مراحــل ، باســتعمال “ كافــة أشــكال الكفــاح  
وعلــى رأســها الكفــاح المســلح “ ، ممــا فتــح البــاب للجمــع بيــن الكفــاح المســلح وبيــن أســاليب اخــرى مثــل  
العمــل التفاوضــي مــن أجــل إقامــة “ســلطة  الشــعب الفلســطينية المســتقلة علــى أي جــزء يتــم تحريــره “ 
، ( www.paljourneys.org ) ككيــان مــادي يشــكل نقطــة ارتــكاز جغرافيــة للمنظمــة بوصفهــا كيانــا معنويــا 
نحــو الدولــة المســتقلة باعتبارهــا حــا مرحليــا ، كمــا جــاء فــي برنامــج النقــاط العشــر الصــادر عــن المجلــس 
الوطنــي الفلســطيني الثانــي عشــر لعــام 1974، ومــن هنــا بــدأت مســيرة مــا يطلــق عليــه إســم  “التســوية 
السياســية للنــزاع “، وترافــق هــذا التطــور فــي حينــه مــع اعتــراف القمــة العربيــة التــي عقــدت فــي الجزائــر 
عــام 1974 بمنظمــة التحريــر الفلســطينية بوصفهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني وذلــك 
تمهيــدا لقيــام المنظمــة بالتعامــل مــع شــؤون فلســطين وفــق منظــور “ القــرار الفلســطيني المســتقل 
“ ، وبــدأت آنــذاك مســيرة مؤتمــر جنيــف للوصــول إلــى اتفاقيــات ســام بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل 
بإشــراف مشــترك مــن قبــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد الســوفياتي ، إذ لــم تــدع منظمــة التحريــر 
الفلســطينية للمؤتمــر ، فقــد دارت فــي الكواليــس محــاوالت لدعوتهــا، وســعت هــي أيضــا لذلــك ممــا أدى 
النشــقاق منظمــة التحريــر إلــى “ جبهــة الرفــض “ و” جبهــة القبــول “ بعــد خــروج األولــى منهــا ( الشــعيبي، 

 .(1979

أســس االتجــاه  العربــي- الفلســطيني للتفــاوض مــع اســرائيل في ســبعينيات القرن الماضــي لطرح قضية 
القــدس كموضــوع للتفــاوض ، وتــم ذلــك بدايــة مــن خــال خطــاب الرئيــس المصــري أنــور الســادات فــي 
الكنيســت اإلســرائيلي عــام 1977 الــذي ركــز فيــه علــى إنهــاء االحتــال االســرائيلي مــن االراضــي العربيــة 
المحتلــة عــام 1967، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية  ( قريــع ، 2011، ص. 27). وفــي 28 كانــون ثانــي 1980 
قدمــت مصــر إلــى إســرائيل تصورهــا “ للحكــم الذاتــي الفلســطيني الكامــل “، والــذي يشــمل الضفــة وغــزة 
ــد 2.أ مــن  ــك كمــا ورد فــي بن ــة عــام1967 وذل والقــدس الشــرقية . أي كل األراضــي الفلســطينية المحتل
“ نطــاق عمــل الحكومــة الذاتيــة الفلســطينية “( بانورامــا ، 1994، ص. 85). وقــد رفضــت اســرائيل الطــرح 
المصــري، وجــاء ملحــق الحكــم الذاتــي لمعاهــدة كامــب ديفيــد المصريــة - اإلســرائيلية ليتحــدث عــن تأجيــل 
موضــوع القــدس للمرحلــة الثانيــة مــن المفاوضــات والتــي أطلــق عليهــا إســم “ مفاوضــات الحــل الدائــم “(  
ــة  ــة نشــأت فكــرة حــل القضي ــع ، 2011،ص. 28)، وبانورامــا ، 1994، ص. 62-61). علــى هــذه الخلفي قري
الفلســطينية علــى مرحلتيــن : األولــى هــي  فتــرة حكــم ذاتــي مدتهــا خمســة ســنوات ، والثانيــة هــي 
التوصــل إلــى “ حــل دائــم”، كمــا تمــت تســميته تبــدأ المفاوضــات بشــأنه فــي بدايــة الســنة الثالثــة مــن 
الحكــم الذاتــي . بمعنــى آخــر بــدأ التوجــه الفلســطيني إلــى التســوية بطــرح حــل مرحلــي أقرتــه النقاط العشــر 
للمجلــس الوطنــي الثانــي عشــر عــام 1974 يقضــي بإقامــة ســلطة وطنيــة مســتقلة تشــكل قاعــدة ارتــكاز 
للحــل النهائــي الــذي كان ال زال مطروحــا حتــى حينــه علــى أنــه يتمثــل فــي دولــة علمانيــة ديمقراطيــة علــى 
كل أراضــي فلســطين مــن النهــر إلــى البحــر. ولكــن هــذا الطــرح مــا لبــث أن تحــول عربيــا  مــن خــال معاهــدة 
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الســام المصريــة اإلســرائيلية إلــى تقســيم المرحلــي الســابق إلــى مرحلتيــن يصبــح الحــل المرحلــي ، مــع 
انجــاز التفــاوض ، حولهمــا  حــا نهائيــا يفضــي إلــى قيــام دولــة فلســطين علــى حــدود متفــق عليهــا مــن 
األراضــي المحتلــة عــام 1967، ووفــق قــرار مجلــس األمــن 242 ، وتعيــش جنبــا إلــى جنــب بســام وأمــن 
مــع دولــة إســرائيل. كمــا طرحــت فــي كامــب ديفيــد المصريــة - االســرائيلية فكــرة غــزة اوال ( غالــي ، 1997، 
ص. 62، و 144) كحــل مرحلــي ، ولــدى عــدم اتفــاق الجانبيــن المصــري واإلســرائيلي علــى موضــوع القــدس 
، فقــد تــم فــي النهايــة كحــل وســط كتابــة رســالتين منفصلتيــن موجهتــان للرئيــس األمريكــي آنــذاك جيمــي 
كارتــر مــن كل مــن  الرئيــس المصــري أنــور الســادات ورئيــس الــوزراء االســرائيلي مناحيــم بيغــن يوضــح كل 
منهمــا وجهــة نظــر بــاده بشــأن القــدس ، وكتــب الرئيــس كارتــر بالمقابــل رســالة باســم الحكومــة االمريكيــة 

تؤكــد عــدم االعتــراف االمريكــي بــأي إجــراء أحــادي يؤثــر علــى وضــع القــدس ( غالــي ، 1997، ص. 154). 

ــة االســرائيلية واتفاقياتهــا وطــرق التفــاوض خالهــا ومــا  ــد المصري ــرة مفاوضــات كامــب ديفي طبعــت فت
رافقهــا مــن ممارســات عدوانيــة  إســرائيلية لفــرض الحقائــق علــى األرض خــال المفاوضــات (مثــل ســماح 
اســرائيل بحــق اليهــود بشــراء أراض فــي الضفــة عــام 1979، وإعــان القــدس عاصمــة موحــدة إلســرائيل 
فــي نهايــة تمــوز 1980، واعانهــا ضــم الجــوالن عــام 1981، وضربهــا للمفاعــل النــووي العراقــي فــي ذات 
العــام ، و اجتياحهــا للبنــان عــام 1982). طبعــت هــذه المفاوضــات كافــة مراحــل المفاوضــات واالتفاقــات 
ــراف المصــري  باســرائيل علــى حــدود عــام  ــدءا مــن االعت ــة  والفلســطينية - اإلســرائيلية الاحقــة. ب العربي
1967، ومــرورا بقبــول مصــر تحويــل األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 مــن موضــوع االنســحاب 
اإلســرائيلي منهــا إلــى موضــوع للتفــاوض مــع إســرائيل والوصــول إلــى اتفــاق “ حــل دائــم “ معهــا 
بشــأنها ، بحيــث يتــم هــذا االتفــاق علــى مرحلتيــن األولــى منهمــا هــي فتــرة حكــم ذاتــي ، والثانيــة هــي 
مرحلــة مفاوضــات الحــل الدائــم، التــي تــم تأجيــل  التفــاوض علــى موضــوع القــدس إليهــا ، مــع رهــن اتفــاق 
الســام بيــن الجانبيــن الفلســطيني واالســرائيلي  بقــرار مجلــس األمــن رقــم 242 لعــام 1967 فــي ظــل 
تبايــن تفســيراتهما حــول مرجعيــة المفاوضــات الممثلــة بالقــرار 242 بيــن صيغتــه االنجليزيــة التــي تتبناهــا 
إســرائيل والقاضيــة ب “ االنســحاب إســرائيلي مــن أراض عربيــة محتلــة عــام 1967”، وصيغتــه الفرنســية 
التــي تنــص علــى “ االنســحاب االســرائيلي مــن االراضــي العربيــة المحتلــة عــام 1967”.  كمــا يتبيــن مــن 
ســياق المفاوضــات التــي يجــري عــرض فحواهــا بشــكل موجــز فــي هــذه الورقــة ، فقــد فهمــت حكومــات  
حــزب العمــل االســرائيلي مــن الصيغــة اإلنجليزيــة للقــرار أنــه يحــق الســرائيل االحتفــاظ بالقــدس الشــرقية أو 
بأجــزاء منهــا  وغــور األردن والكتــل االســتيطانية االســتعمارية فــي الضفــة والقــدس الشــرقية أو أجــزاء كبــرى 
منهــا ( حكومــة اســحق رابيــن، ثــم شــمعون بيــرس  -1992 1996، ثــم حكومــة ايهــود بــاراك 1999-2002(  
بينمــا فهــم الليكــود مــن ذلــك ( حكومــة اســحق شــامير -1986 1992، وحكومــة نتنياهــو -1996 1999، ثــم 
ــر انســحابها مــن ســيناء التــي  كل حكومــات الليكــود مــن 2009 - 2021) أن إســرائيل طبقــت قــرار 242  عب
تمثــل 91 بالمئــة مــن األراضــي العربيــة المحتلــة عــام 1967، وهــو مــا يعنــي أنهــا ليســت ملزمــة باالنســحاب 
مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 التــي تعتبرهــا علــى العكــس علــى أنهــا أراضــي “ يهــودا 

والســامرة “ االســرائيلية ( نتنياهــو ، 1995، ص. 173). 

علــى غــرار كامــب ديفيــد 1978، جــاءت رســالة الدعــوة األمريكيــة الروســية  إلــى مؤتمــر مدريــد عــام 1991، 
لتشــمل محادثــات ســام بيــن اســرائيل ولبنــان واألردن تتــم فــي مرحلــة واحــدة ، أمــا بشــأن فلســطين 
فقــد نصــت رســالة الدعــوة علــى إنجــاز التســوية علــى مرحلتيــن ، هــذا ناهيــك علــى أنهــا نصــت علــى 
وفــد أردنــي - فلســطيني مشــترك يقطــن  الفلســطينيون  األعضــاء فيــه  فــي الضفــة وغــزة  ، وال 
ينضــوي فــي عضويتــه أي مــن فلســطينيي القــدس أو الخــارج ( النــص فــي الموقــع االلكترونــي لمجلــة 
الدراســات الفلســطينية ). تلــت مؤتمــر مدريــد مفاوضــات فــي واشــنطن طــرح فيهــا  الوفــد الفلســطيني 
مشــروع PISGA ( المشــروع الفلســطيني للحكومــة الذاتيــة الفلســطينية المؤقتــة : 14 كانــون ثانــي 1992( 
( بانورامــا ،1994، ص. -88 94)، والــذي قدمــه الوفــد الفلســطيني مــن الداخــل برئاســة حيــدر عبــد الشــافي 
واشــراف فيصــل الحســيني كرئيــس للجنــة التوجيهيــة علــى تلــك المفاوضــات مــع اســرائيل والتــي بــدأت 
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ــد للســام الــذي عقــد فــي نهايــة تشــرين أول مــن عــام 1991. وكان اشــراف  ــا بعــد مؤتمــر مدري جوالته
فيصــل الحســيني علــى المفاوضــات يتــم بــدون مشــاركته مباشــرة فيهــا كونــه مقدســيا وذلــك بســبب 
التحفــظ االســرائيلي مــن قبــل حكومــة اســحق شــامير الليكوديــة آنــذاك ، وهــو التحفــظ  الــذي انتهــى بعــد 
تحــول الحكومــة االســرائيلية مــن حــزب الليكــود إلــى حــزب العمــل عــام 1992 ، حيــث قبــل حــزب العمــل 
بــأن يشــارك فيصــل الحســيني مباشــرة فــي المفاوضــات ولكــن  ليــس بصفتــه مقدســيا ، بــل لكونــه 
يملــك عنوانــا آخــر فــي الضفــة لبيتــه القائــم فــي عيــن ســينيا الواقعــة فــي محافظــة رام اللــه . هــذا 
وقــد حــاول الوفــد الفلســطيني لمحادثــات واشــنطن ربــط المرحلتيــن االنتقاليــة والنهائيــة معــا ، مــن خــال 
الســعي لتكريــس حقائــق فلســطينية  علــى األرض خــال المرحلــة االنتقاليــة ، وذلــك علــى شــاكلة طــرح أن 
يتــم شــمول القــدس ضمــن واليــة مجلــس الحكومــة الذاتيــة ســابق الذكــر  خــال المرحلــة االنتقاليــة، وأن 
يتــم تجميــد االســتيطان خــال نفــس المرحلــة حتــى ال يتــم االجحــاف بنتائــج المرحلــة النهائيــة . ولكــن هــذه 
المحــاوالت ووجهــت بصــد اســرائيلي لهــا ممــا منــع التوصــل إلــى صيغــة مشــتركة لجــدول أعمــال متفــق 
عليــه للمفاوضــات التــي عقــدت منهــا عشــرة جــوالت تمــت كلهــا فــي “ الكوريــدور” ، حيــث رفــض الوفــد 
الفلســطيني الدخــول مــن الكوريــدور إلــى القاعــة إال بعــد االتفــاق علــى جــدول األعمــال وهــو مــا لــم يتــم 
حتــى آخــر جولــة عقــدت مــن تلــك المفاوضــات  بســبب الرفــض اإلســرائيلي ( منصــور ، 1993، والصفحــة 

ــة لمفاوضــات واشــنطن).  ــة التوجيهي ــة لســري نســيبة عضــو اللجن االلكتروني

، أن  الفلســطيني لمفاوضــات واشــنطن  الوفــد  تتابــع  كانــت  التــي  الفلســطينية  التحريــر  رأت منظمــة 
المحادثــات “ تســير نحــو طريــق مســدود “ ( قريــع ، 2006، ص. 49)، لــذا إســتجابت لفكــرة فتــح قنــاة 
ــاة عــن  ــاة أوســلو. اختلفــت هــذه القن تفــاوض ســرية مــع إســرائيل ، وهــي مــا أصبحــت تعــرف الحقــا بقن
قنــاة مفاوضــات واشــنطن بــأن الوفــد الفلســطيني إليهــا قــد قبــل بالفصــل الــذي بــدأ منــذ رســالة الدعــوة 
إلــى مؤتمــر مدريــد عــام 1991 بيــن مفاوضــات المرحلــة االنتقاليــة  ومفاوضــات المرحلــة النهائيــة، وقبــل 
أن قــرار 242 ال ينطبــق علــى المرحلــة االنتقاليــة ( عبــاس 2011، ص. -108 110) ، ففــي هــذه القنــاة 
أجلــت قضايــا القــدس والاجئيــن والمســتوطنات والحــدود إلــى المرحلــة النهائيــة مــن المفاوضــات وذلــك 
وفقــا لرســالة حملهــا عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح المســؤول عــن المفاوضــات محمــود عبــاس للنائــب 
أحمــد طيبــي لينقلهــا إلــى الوزيــر االســرائيلي حاييــم رامــون ( عبــاس ، 2011، ص. 127).  بنــاءا علــى 
ذلــك لــم يتــم طــرح تجميــد االســتيطان فــي المرحلــة االنتقاليــة ، كمــا لــم يتــم طــرح أن تشــمل القــدس 
ضمــن واليــة الســلطة الفلســطينية التــي نــص اتفــاق إعــان المبــادئ ( اتفــاق أوســلو ) لعــام 1993، 
واكتفــي بأمــور جزئيــة كتعهــد شــمعون بيــرس وزيــر خارجيــة إســرائيل آنــذاك ليوهــان هولســت وزيــر الخارجيــة 
ــة الدراســات  ــر رســالة رســمية بالحفــاظ علــى المؤسســات الفلســطينية فــي القــدس ( مجل النرويجــي عب
الفلســطينية ، 1993)، ويقــول المفــاوض االســرائيلي فــي اوســلو اوري ســبير أن هــذه الرســالة كانــت 
ــا تعنــي ابقــاء المؤسســات غيــر  ــا علــى أســاس أنه ــب االســرائيلي قــد وقعه رســالة ســرية كمــا أن الجان
المرتبطــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية فقــط مفتوحــة فــي القــدس ( ســبير ، 1998، ص. 97). وكذلــك 
التعهــد اإلســرائيلي بالســماح لفلســطينيي القــدس بالمشــاركة فــي االنتخابــات الفلســطينية كمــا جــاء فــي  
الملحــق األول التفــاق إعــان المبــادئ ( اتفــاق أوســلو ) لعــام  1993 ( بانورامــا، 1994، ص. 104)، والــذي 
تركــت تفاصيــل االتفــاق عليــه إلــى “ اتفاقيــة المرحلــة االنتقاليــة “ التــي وقعــت فــي 28 أيلــول 1995 بيــن 
الجانبيــن الفلســطيني واالســرائيلي فــي طابــا المصريــة، حيــث تضمنــت تلــك االتفاقيــة ملحقــا خاصــا عــن 
االنتخابــات تــم فيــه تفصيــل طريقــة إجرائهــا فــي القــدس فــي مادتــه السادســة  ، والتــي شــملت حــق إجــراء 
الحمــات االنتخابيــة فــي القــدس وذلــك بعــد الحصــول علــى التراخيــص الازمــة مــن إســرائيل ، والرقابــة 
الدوليــة علــى االنتخابــات ، واقتــراع عــدد مــن فلســطينيي القــدس مــن خــال خمســة مراكــز بريــد تقــع داخــل 
القــدس هــي مراكــز شــارع صــاح الديــن ، وبــاب الخليــل ، وشــعفاط ، وبيــت حنينــا ، وجبــل الزيتــون ( مركــز 
القــدس لإلعــام واالتصــال . 1996، ص.  -139 142). والحقــا تمــت إضافــة مركــز بريــد صورباهــر كمركــز 
ســادس ، وفــي عــام 1996 صــوت 5327 مقدســي فــي مراكــز البريــد ، ارتفــع إلــى 6300 فــي االنتخابــات 
ــراع  ــز اقت ــة المقدســيين فــي مراك ــد صــور باهــر. وصــوت بقي ــر بري التشــريعية عــام 2006 مــع اضافــة مرك
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فلســطينية ضمــن محافظــة القــدس ، ولكــن تقــع خــارج الحــدود البلديــة اإلســرائيلية للمدينــة ( الصفحــة 
االلكترونيــة للجنــة االنتخابــات المركزيــة ). 

وفــي تقييــم لمــا ورد فــي اتفــاق أوســلو حــول القــدس ، اعتبــرت منظمــة التحريــر الفلســطينية ذلــك إنجــاًزا 
، إذ أن تلــك كانــت أول مــرة تقبــل فيهــا إســرائيل إدراج موضــوع القــدس علــى مائــدة المفاوضــات ، 
وذلــك بعــد أن رفضــت ذلــك فــي اتفاقيــات كامــب ديفيــد مــع مصــر عــام 1978، كمــا رفضــت إدراجهــا فــي 
مفاوضــات مؤتمــر جنيــف ، كمــا أن إســرائيل كانــت قــد أعلنــت ســريان القانــون االســرائيلي علــى القــدس 
عــام 1967، ثــم اعتبرتهــا بقــرار مــن الكنيســت عــام 1980 علــى أنهــا العاصمــة الموحــدة لدولــة اســرائيل . 
بنــاءا علــى ذلــك رأت المنظمــة فــي موافقــة إســرائيل علــى إدراج القــدس فــي المفاوضــات علــى أنــه تراجع 

رســمي إســرائيلي عــن قــرار ضمهــا إلــى إســرائيل ، وحــول ذلــك كتــب محمــود عبــاس :

“ معــروف أن القــدس قــد ضمــت بقــرار مــن الكنيســت إلــى أرض إســرائيل ، إال أن مجــرد وضعهــا علــى 
جــدول أعمــال المرحلــة النهائيــة ، فهــذا يعنــي مــن وجهــة النظــر االســرائيلية أنهــا مســألة مختلــف عليهــا ، 

وأن قــرار الضــم إنتهــى “  ( عبــاس ، 2011، ص. 338). 

اســتهلكت المفاوضــات الســرية التــي أوصلــت إلــى اتفــاق إعــان المبــادئ ( أوســلو ) زهــاء تســعة أشــهر، 
وهــو وقــت ال يتجــاوز كثيــرا شــهور مفاوضــات واشــنطن التــي تلــت مؤتمــر مدريــد، والتــي لــم تتوصــل إلــى 
اتفــاق بســبب الفــارق الســابق  ذكــره بيــن المســارين ، وهــو الفــارق الــذي ترتــب عنــه افتراقهمــا عنــد لحظــة 
ــة لمفاوضــات  ــة التوجيهي ــام 1993 قــدم فيصــل الحســيني رئيــس اللجن ــل آب مــن ع ــة ، ففــي أوائ معين
واشــنطن ، وصائــب عريقــات نائــب رئيــس الوفــد المفــاوض ، وحنــان عشــراوي الناطقــة الرســمية باســم 
الوفــد اســتقاالتهم مــن الوفــد للقيــادة الفلســطينية ، وذلــك بعــد أن وصــل إلــى علمهــم معلومــات عــن 
ورقــة إعــان مبــادئ قدمتهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى واريــن كريســتوفر وزيــر الخارجيــة األمريكــي 
آنــذاك تتضمــن تنــازالت عديــدة منهــا مــا هــو بشــأن القــدس ( لــوس أنجلــوس تايمــز ، 1993). مــا لبــث 
الثاثــة أن عــادوا عــن اســتقاالتهم بعــد زيارتهــم لتونــس حينهــا ، حيــث اعلمتهــم القيــادة بالتوصــل إلــى 

اتفــاق أوســلو مــع إســرائيل وقامــوا بمباركتــه ( عبــاس ، 2011، ص . 315). 

كان مفاوضــو مســار واشــنطن يصــرون علــى دمــج القــدس ضمــن المرحلــة االنتقاليــة للحكومــة الذاتيــة 
ــع علــى األرض يرتكــز عليهــا الوفــد الفلســطيني فــي مفاوضــات الحــل  الفلســطينية ، وذلــك لخلــق وقائ
النهائــي مــع إســرائيل . يشــابه ذلــك إصــرار مصــر علــى اســترجاع طابــا فــي ســيناء والتــي أرادت إســرائيل 
ــك ودامــت المفاوضــات  ــى رفــض ذل ــع  ، ولكــن مصــر أصــرت عل ــر مرب ــاوز 1090 مت ضمهــا وهــي ال تتج
حولهــا لمــدة ثمانيــة ســنوات، انتهــت بالتحكيــم الدولــي الــذي حكــم باعادتهــا للســيادة المصريــة فــي أيلــول 
ــة  ــد إذا مــا كانــت هــذه التجرب ــل ال يعــرف علــى وجــه التحدي ــرة ، 2021). فــي المقاب مــن عــام 1989( الجزي
التفاوضيــة المصريــة مــع إســرائيل بشــأن طابــا ســتؤتي إلــى نفــس النتائــج بشــأن القــدس ، ولكــن يمكــن 
القــول ببعــض مــن اليقيــن أن عمليــات االســرلة والتهويــد الجاريــة علــى قــدم وســاق فــي القــدس الشــرقية 
ــه كان مــن واجــب المفــاوض  ــع اتفــاق أوســلو قــد تشــير إلــى أن ــرة مــا بعــد توقي والتــي تكثفــت خــال فت
الفلســطيني فــي أوســلو أن ال يســتعجل التوصــل إلــى اتفــاق قبــل مناقشــة واالتفــاق علــى ترتيبــات 
انتقاليــة فــي القــدس تعــزز عــدم االجحــاف بنتائــج المفاوضــات النهائيــة بشــأنها. وفــي الواقــع فقــد تــم 
فــي مفاوضــات أوســلو بحــث نقــاط لــم يتــم إدراجهــا فــي االتفــاق الحقــا وكان مــن األفضــل إدراجهــا فيــه 
ــا طــرح مســألة تصويــت المقدســيين  لكــي تعــزز الوضــع الفلســطيني فــي القــدس ، ومــن هــذه القضاي
فــي االنتخابــات فــي المســجد األقصــى وكنيســة القيامــة ( عبــاس ، 2011، ص.229)، وذلــك بــدال مــن 
تصويــت غالبيتهــم خــارج المدينــة كمــا تــم فــي االتفــاق . وطرحــت فــي المفاوضــات ايضــا فكــرة مشــاركة 
الضفــة والقطــاع فــي  القــدس وكل  ) مــن   displaced persons  1967  : النازحيــن   )1967 عــام  مرحلــي 
االنتخابــات ( عبــاس، 2011، ص. 229). وقــد كانــت تلــك خطــوة تصــون حــق العــودة للنازحيــن بأســرهم لــو 
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تــم اإلصــرار عليهــا وتضمينهــا فــي االتفــاق. ويشــير أحمــد قريــع ( ابــو عــاء ) إلــى وقائــع أخــرى تمــت محاولــة 
تحقيقهــا فــي المحادثــات متعــددة األطــراف التــي تلــت مؤتمــر مدريــد حــول قضايــا مصــادر الميــاه ، والبيئــة 
ــث قــام الوفــد  ــن.  حي ــة ، والاجئي ــة االقليمي ــة االقتصادي ــط التســلح واألمــن اإلقليمــي ، والتنمي ، وضب
الفلســطيني والوفــود العربيــة فــي تلــك المفاوضــات بطــرح تشــكيل مجموعــة عمــل خاصــة بالقــدس فــي 
تلــك المحادثــات ( قريــع ، 2008، ص 16 وص. 147)، وربمــا كان مــن الممكــن أن يكــون لهكــذا مجموعــة 
لــو شــكلت دور رافــد للمفاوضــات الثنائيــة فــي فــرض وقائــع علــى أرض القــدس تمنــع االجحــاف بنتائــج 
المفاوضــات النهائيــة بشــأنها . وتــم فــي المحادثــات متعــددة األطــراف دمــج مقدســيين فــي مجموعاتهــا 
كعبــد الرحمــن أبــو عرفــة الــذي شــارك فــي مجموعــة العمــل الخاصــة بمصــادر الميــاه ، ومهــدي عبــد الهــادي 
الــذي شــارك فــي مجموعــة ضبــط التســلح واألمــن اإلقليمــي ، وغيرهمــا ( قريــع ، 2008، ص. -173 175). 

حســب اتفــاق أوســلو كان يفتــرض أن تبــدأ المفاوضــات حــول مــا أســمي ب “الوضــع الدائــم” بعــد مــرور 
ثــاث ســنوات علــى المرحلــة االنتقاليــة ، أي فــي عــام 1997، وأن تنتهــي هــذه المفاوضــات فــي أيــار مــن 
عــام 1999 أي بعــد خمســة ســنوات مــن الحكــم الذاتــي االنتقالــي.  ولكــن هــذه المفاوضــات لــم تتــم إال 
بعــد مــرور أكثــر مــن ســنة علــى انتهــاء المرحلــة االنتقاليــة ، وكان ذلــك عبــر مفاوضــات كامــب ديفيــد فــي 
تمــوز مــن عــام   2000 بيــن الرئيــس ياســر عرفــات ورئيــس الــوزراء االســرائيلي ايهــود بــاراك برعايــة الرئيــس 
األمريكــي بيــل كلينتــون، وتاهــا مفاوضــات مكملــة فــي طابــا المصريــة فــي كانــون ثانــي مــن عــام 2001،  
ثــم جــاءت المفاوضــات الثانيــة حــول الوضــع الدائــم والتــي تلــت مؤتمــر أنابوليــس عــام 2007 ، حيــث تمــت 
فــي مســارين األول بيــن الرئيــس محمــود عبــاس ورئيــس الــوزراء االســرائيلي ايهــود أولمــرت ، والثانــي 
بيــن أحمــد قريــع أبــو عــاء ووزيــرة الخارجيــة اإلســرائيلية آنــذاك تســيبي ليفنــي، واخيــرا جــاءت المفاوضــات 
الثالثــة حــول الوضــع الدائــم فــي مــن تمــوز 2013 وحتــى نيســان 2014 والتــي ســميت باســم مبــادرة كيــري 
ــى انتقــال  ــك المفاوضــات، وصــوال إل ــذي توســط فــي تل ــري ال ــة األمريكــي جــون كي ــر الخارجي نســبة لوزي
المفاوضــات حــول القــدس لتصبــح امريكيــة اســرائيلية بحتــة ، ابتــداءا مــن كيــري ذاتــه الــذي باشــر مفاوضــات 
منفــردة  مــع اســرائيل بشــأن القــدس وكل قضايــا الحــل النهائــي ابتــداء مــن تشــرين ثانــي عــام 2013 بــدون 
إعــام الجانــب الفلســطيني حولهــا . وبعــد جــوالت المفاوضــات الثــاث الســابقة مــن -2000 2014، حــول 
“ الحــل الدائــم “  والتــي انتهــت كلهــا إلــى الفشــل ، جــاء دونالــد ترامــب الــذي باشــر مفاوضــات منفــردة مــع 
إســرائيل منــذ بدايــة عهــده مطلــع عــام 2017،  أســفرت عــن صفقــة القــرن، أو “ خطــة الســام مــن أجــل 
االزدهــار “ والتــي  اعترفــت بالقــدس عاصمــة إلســرائيل ونقــل الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إليهــا. بيــن 
الجــوالت الرئيســة  المذكــورة ، كان هنالــك جــوالت مفاوضــات أخــرى مثــل المحادثــات التقريبيــة ومــا تاهــا 
مــن المفاوضــات المباشــرة  التــي تمــت بوســاطة المبعــوث األمريكــي جــورج ميتشــل عــام -2009 2010، 
والمحادثــات وفــق المبــادرة األردنيــة التــي تمــت فــي مطلــع عــام 2012. وبيــن هــذه المبــادرات كان هنالــك 
ــزاع الفلســطيني - اإلســرائيلي “ لعــام  “خطــة خارطــة الطريــق المبنيــة علــى األداء لحــل دولتيــن دائــم للن
2003 والتــي كانــت أول خطــة تطــرح بوضــوح إنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة إلــى جانــب دولــة إســرائيل 
مــع نهايــة عــام 2005. تميــزت خطــة خارطــة الطريــق بأنهــا كانــت خطــة لمتابعــة الطرفيــن لتنفيــذ التزامــات 
محــددة تطلــب منهمــا فــي المرحلــة االولــى والثانيــة مــن الخطــة، وذلــك مــن قبــل اللجنــة الرباعيــة الدوليــة 
ــي وروســيا واألمــم  ــاد األوروب ــة واالتح ــات المتحــدة األمريكي ــي أطلقتهــا الخطــة والتــي ضمــت الوالي الت
المتحــدة . هــذا إلــى جانــب طرحهــا للتفــاوض المباشــر حــول وضــع القــدس و قضايــا الحــل الدائــم فــي 
مرحلتهــا الثالثــة التــي كان يجــب أن تتــم فــي عامــي 2004 و 2005( خطــة خارطــة الطريــق ، 2003).  وفيمــا 
يلــي يتــم اســتعراض موجــز بشــأن المحطــات التفاوضيــة التــي ناقشــت موضــوع القــدس باســتفاضة ، أي 
مفاوضــات كامــب ديفيــد - طابــا ( -2000 2001)، مفاوضــات أنابوليــس ( -2007 2009)، والمفاوضــات 

التــي رعاهــا وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري ( -2013 2014). 

خــال مفاوضــات كامــب ديفيــد عــام 2000، ماطــل اإلســرائيليون فــي طــرح موضــوع القدس حتى االســبوع 
ــم ذاتــي للقــرى المحيطــة ،  ــارج الســور ، وحك ــاء خ ــوا عــن ســيادة لألحي ــا ، و” تحدث ــي مــن مفاوضاته الثان
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ونظــام خــاص بأألحيــاء  داخــل الســور “ ( عبــاس 2001/ 2011، ص. 22). وأضافــوا علــى ذلــك ســيادتهم 
علــى مــا يســمى بالحــوض المقــدس الــذي يشــمل المســجد االقصــى وجــزء مــن ســلوان وراس العامــود 
( قريــع ، 2011، ص . 36)، كمــا اعتبــروا ســيادتهم علــى الحــي اليهــودي أمــًرا مفروغــا منــه وطالبــوا فــوق 
ذلــك  بالســيادة علــى الحــي االرمنــي مــن البلــدة القديمــة للقــدس ، ثــم طالبــوا أيضــا بالســيادة علــى مــا 
تحــت الحــرم بادعــاء وجــود آثــار هيــكل ســليمان هنــاك ، كمــا طالبــوا بحــق الصــاة فــي ســاحة الحــرم وبنــاء 
كنيــس صغيــر فيــه . ورفــض الجانــب الفلســطيني كل ذلــك ووافــق فقــط علــى مقــررات لجنــة البــراق 
ــراق ، وأعطــت اليهــود حــق  ــط الب ــة األوقــاف االســامية لحائ ــي اعترفــت بملكي ــة لعــام 1929 الت البريطاني
الصــاة فــي المبكــى ولكــن دون الســيادة عليــه ، كمــا وافــق الجانــب الفلســطيني أن تكــون العاصمتيــن 
الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية واإلســرائيلية فــي القــدس الغربيــة مفتوحتــان علــى بعضهــم ( عبــاس 
2001/ 2011، ص. -23 ص 24). وكان االســرائيليون قــد طالبــوا فــي مفاوضــات عقــدت فــي اســتوكهولم 
عاصمــة الســويد عشــية مفاوضــات كامــب ديفيــد بتوســيع القــدس وذلــك كــي يتســنى إعطــاء الجانــب 
الفلســطيني عاصمــة فــي محيطهــا مــن جهــة ، ولكــي يتســنى إلســرائيل أن تضــم مســتعمرات جفعــات 
زئيــف ومعاليــه ادوميــم وغــوش عتصيــون إليهــا، كمــا طالــب االســرائيليون فــي مفاوضــات اســتوكهولم 
“ طريقــا تربــط القــدس والبحــر الميــت وغــور االردن “ ( قريــع ، 2011، ص. 34). وخــال مفاوضــات كامــب 
ديفيــد كان الموقــف األمريكــي مــن قضيــة القــدس أقــرب للموقــف االســرائيلي حيــث طرحــوا مقترحــا 
يقضــي بعقــد اتفــاق نهائــي فلســطيني - إســرائيلي التــي تســتمر المفاوضــات بشــأنها عاميــن آخريــن بعــد 
توقيــع االتفــاق ، وأن تتواصــل الســيادة االســرائيلية علــى الحــرم الشــريف علــى أن تكــون هنــاك حراســة 
فلســطينية عليــه ( Custodianship )، وتنقــل ســفارة الواليــات المتحــدة إلــى القــدس الغربيــة ، ويقــام فــي 
البلــدة القديمــة مــن القــدس مكتــب شــخصي للرئيــس ياســر عرفــات ، مــع الســماح بحريــة الوصــول إلــى 

األماكــن المقدســة لكافــة األديــان . ( قريــع ، 2011، ص37). 

بالمجمــل دارت مفاوضــات كامــب ديفيــد 2000 فيمــا يبــدو حــول تقاســم القــدس الشــرقية بيــن الطرفيــن 
بحيــث تصبــح  المســتعمرات اليهوديــة التــي أقيمــت فيهــا بعــد عــام 1967 جــزءا مــن إســرائيل ، وتكــون 
األحيــاء الفلســطينية جــزءا  مــن دولــة فلســطين بمــا فــي ذلــك الحــي االرمنــي الــذي تنازلــت اســرائيل عنــه 
فــي النهايــة مــع اشــتراط ضمــان ترتيبــات أمنيــة دوليــة لوصــول اليهــود لحائــط المبكــى ، مــع اســتمرار 
الســيطرة االســرائيلية ولكــن بــدون ســيادة علــى جبــل الزيتــون ومــا يســمى بمدينــة داود ، وإمكانيــة ادعــاء 
الفلســطينيين بالســيادة  علــى الحــرم الشــريف بــدون موافقــة علــى ذلــك ، وجعــل الحفريــات وأعمــال 
التنقيــب مشــروطة باالتفــاق بيــن الطرفيــن كمــا ورد فــي وثيقــة ملخــص غيــر رســمي لــم يجــر التوقيــع عليــه 
أســمي ب “ أســس االتفــاق الفلســطيني - اإلســرائيلي “. وهــذا مــا تــم تلخيصــه أيضــا فيمــا ســمي 
بمعاييــر كلينتــون ( Clinton Parameters ). ( قريــع ، 2011، ص. -81 85).  وقــد كان الميــل الفلســطيني 
هــو لرفــض أســس االتفــاق هــذه “ إال أن االعتبــارات المختلفــة ، بمــا فــي ذلــك الموافقــة الرســمية 
المشــروطة علــى هــذه األفــكار ، جعلنــا نتجــه نحــو التعامــل معهــا بــروح ايجابيــة، لعــل ذلــك يمكننــا مــن 
تعديــل بعــض مــا ورد فيهــا مــن معاييــر مجحفــة لنــا “ ( قريــع ، 2011، ص. -82 83). لهــذا كان الرئيــس ياســر 
عرفــات قــد أبلــغ الرئيــس كلينتــون خــال آخــر اجتمــاع لــه معــه فــي البيــت األبيــض يــوم 2/ 1/ 2001 موافقتــه 
علــى أســس االتفــاق المذكــور مــع بعــض التحفــظ ، وهــو مــا رفضــه الرئيــس كلينتــون إذ دعــى  لقبولهــا 

بــدون أي تحفــظ ( قريــع ، 2011، ص. 82). 

فــي مفاوضــات طابــا فــي مطلــع عــام 2001 والتــي جــاءت مكملــة لمفاوضــات كامــب ديفيــد، تــم حســب 
ملخــص المبعــوث األوروبــي ميغيــل موراتينــوس لهــا طــرح مســألة المدينــة المفتوحــة ، وطــرح الجانــب 
أراد  فيمــا   ، الشــرقية  والقــدس  الغربيــة  للقــدس  شــاملة  المفتوحــة  المدينــة  تكــون  أن  الفلســطيني 
اإلســرائيليون حصر المدينة المفتوحة بالبلدة القديمة مضافا إليها ما ســمي بإســم “الحوض المقدس”، 
وفهــم الجانــب الفلســطيني أن اإلســرائيليين مســتعدين لقبــول مناقشــة الطلــب الفلســطيني المتعلــق 
باألمــاك الفلســطينية فــي القــدس الغربيــة . مــع ذلــك “ قبــل الجانبــان مــن حيــث المبــدأ اقتــراح كلينتــون 



صفحة 12

بســيادة فلســطينية علــى األحيــاء العربيــة فــي القــدس ، وســيادة إســرائيلية علــى األحيــاء اليهوديــة” مــا 
عــدا جبــل أبــو غنيــم ورأس العامــود و المســتعمرات الواقعــة فــي نطــاق مــا يســمى بالقــدس الكبــرى 
كمعاليــه ادوميــم وجفعــات زئيــف التــي رفــض الجانــب الفلســطيني أيــة ســيادة اســرائيلية عليهــا ( قريــع ، 
2011، ص. 38). ياحــظ هنــا أنــه تــم طــرح فكــرة المدينــة المفتوحــة الشــاملة للقــدس الشــرقية والغربيــة 
معــا، فيمــا اقتصــر النقــاش مــن ناحيــة عمليــة علــى تقســيم القــدس الشــرقية بيــن الطرفيــن ، وفــي هــذا 
اإلطــار اعيــد فــي طابــا ايضــا نقــاش قضايــا ســبق أن نوقشــت فــي كامــب ديفيــد  كالســيادة علــى البلــدة 
ــط المبكــى، وكلهــا تقــع فــي القــدس الشــرقية  ــط الغربــي بحائ القديمــة والحــرم الشــريف، وعاقــة الحائ

فقــط ،  وإن لــم يتــم التوصــل إلــى تفاهمــات بشــأن هــذه القضايــا. 

عــادت القــدس إلــى المفاوضــات بعــد مؤتمــر أنابوليــس عــام 2007، وخــال هــذه المفاوضــات طــرح الجانــب 
اإلســرائيلي نفــس مواقفــه الســابقة حــول تقاســم القــدس الشــرقية بيــن الجانبيــن وترتيبــات خاصــة فيمــا 
يســمى ب “ الحــوض المقــدس “. ولكــن الجانــب الفلســطيني طــرح جــاء االحتــال الكامــل عــن القــدس 
الشــرقية بمــا فــي ذلــك المســتعمرات التــي أقيمــت بشــكٍل غيــر شــرعي ، و الســيادة الفلســطينية الكاملــة 
عليهــا بمــا فــي ذلــك األماكــن المقدســة اإلســامية والمســيحية وابقــاء المدينــة مفتوحــة مــع ضمــان 
حريــة العبــادة لكافــة األديــان ( عريقــات ، 2009، ص. 5، وقريــع ، 2011، ص. 49). وقــد تمخــض عــن هــذا 
الموقــف الفلســطيني األقــوى ممــا طــرح فــي كامــب ديفيــد حــول القــدس ، اتفــاق إســرائيلي فلســطيني 
أبــرم فــي وزارة  الخارجيــة األمريكيــة برئاســة الوزيــرة كوندليــزا رايــس يــوم الثاثيــن مــن تمــوز عــام 2008 تــم 
مــن خالــه اعتبــار حــدود عــام 1967 هــي قاعــدة المفاوضــات بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية وغــور األردن 
والبحــر الميــت والمناطــق الحــرام التــي تــم االتفــاق علــى تقاســمها مناصفــة ( عريقــات، 2009، ص. 3-4). 
وتوقفــت المفاوضــات الحقــا بعــد أن شــنت حكومــة ايهــود اولمــرت اإلســرائيلية حربــا علــى غــزة فــي كانــون 
أول 2008.  هــذا وقــد وجــدت المواقــف الفلســطينية األوضــح التــي طرحــت فــي مفاوضــات مــا بعد مؤتمر 
أنابوليــس تعبيــرا لهــا فــي الورقــة غيــر الرســمية للتفــاوض حــول القــدس التــي أصدرتهــا دائــرة شــؤون 
المفاوضــات عــام 2010 ،  حيــث أكــدت الورقــة علــى االنســحاب االســرائيلي الشــامل مــن القــدس الشــرقية 
والســيادة الفلســطينية الكاملــة عليهــا مــع تعديــات  طفيفــة فــي الحــدود متبادلــة بالقيمــة والمثــل ، وابقــاء 
المدينــة مفتوحــة مــع إقامــة مجلــس مشــترك للتنميــة ، وجعــل القــدس “ عاصمــة لدولتيــن وتجمــع مــا بيــن 
ثــاث ديانــات ســماوية” ( عريقــات ، 2011، ص.3 مــن ملحــق 1). ومــن الافــت فــي الورقــة إشــارتها إلــى 
ترتيبــات انتقاليــة تلــي إبــرام االتفاقيــة النهائيــة فــي القــدس، وهــو مــا يســتوجب التســاؤل حيــث ورد فــي 
الورقــة نصــا : “ فــي أعقــاب إبــرام التســوية النهائيــة ، والتــي ينبغــي أن تشــمل قضيــة القــدس ، يتفــق 
الطرفــان كذلــك علــى الترتيبــات االنتقاليــة التــي تحــدد شــروط تنفيــذ االتفاقيــة فــي القــدس . ويجــب أن 
تتماشــى األحــكام الوظيفيــة والهيكليــة المؤسســاتية والجــدول الزمنــي المرتبــط بهــذه الترتيبــات مــع تلــك 

الترتيبــات االنتقاليــة العامــة التــي يتفــق عليهــا الطرفــان “( عريقــات ، 2011، ملحــق 1، ص. 3). 

المحطــة التفاوضيــة االخيــرة بخصــوص القــدس كانــت مــع مبــادرة جــون كيــري وزيــر الخارجيــة االمريكيــة 
الســابق بيــن نهايــة تمــوز 2013 ونيســان 2014. فــي تلــك المفاوضــات كــرر الجانــب الفلســطيني مواقفــه 
حــول االنســحاب اإلســرائيلي الكامــل مــن القــدس الشــرقية لتصبــح عاصمــة لدولــة فلســطين وتحــت 
الســيادة الفلســطينية الشــاملة ( عريقــات 2013، و 2014، ص. 16و ص. 25 تباعــا ). واتفــق الحقــا علــى 
التوصــل إلــى اتفاقيــة إطــار فيمــا لــم يقــدم األميركيــون أي أفــكار رســمية خطيــة لهــذا االتفــاق ( عريقــات ، 
2014، ص . 25).  فــي المقابــل كان كيــري منخرطــا فــي مفاوضــات ثنائيــة مــع رئيــس الــوزراء االســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو ، حيــث رفــض نتنياهــو خالهــا أي ذكــر للقــدس كعاصمــة لدولــة فلســطين، وبالتالــي لــم 
يتــم التوصــل إلــى أيــة انطاقــة بهــذا الخصــوص ( رافيــد ، 2014، ص. 16). وبعــد ذلــك بثاثــة أعــوام نقــل 
ــد ترامــب ســفارة الواليــات المتحــدة إلــى إســرائيل مــن تــل أبيــب إلــى القــدس،  الرئيــس األمريكــي دونال
ممــا تــوج التحــول فــي الموقــف اإلســرائيلي الرافــض أليــة تســوية فــي المدينــة وهــو التحــول الــذي 
ــل  ــى أوائ ــذي اســتمر إل ــن نتانياهــو لرئاســة الحكومــة فــي إســرائيل وال ــي بنيامي ــام 2009 بعــد تول ــدأ ع ب



 13مساهمة في تحليل السياسات الفلسطينية التفاوضية المتعلقة بالقدس واآلفاق : القدس بين التفاوض الممكن والتسوية المستحيلة 

عــام 2021.  وتضمنــت الوثيقــة األمريكيــة المعنونــة ب “ الســام مــن أجــل االزدهــار” والمعروفــة باســم 
صفقــة القــرن بنــودا أخــرى بشــأن القــدس منهــا إخــراج كفــر عقــب ومخيــم شــعفاط مــن القــدس ، وإقامــة 
عاصمــة فلســطينية فيهــا تعمــل فــي نطــاق الســيادة االســرائيلية علــى القــدس كلهــا بمــا فــي ذلــك مناطــق 
ــا فــي القــدس الشــرقية بينــت منظمــة  العاصمــة الفلســطينية ،  كمــا تضمنــت أســماء 13 موقعــا توراتي
عيمــق شــافيه االســرائيلية أنهــا مواقــع مخترعــة ال وجــود لهــا ( عيمــق شــافيه، 2020)، وتوافــق الخطــة علــى 
ضــم الكتــل االســتيطانية االســتعمارية إلــى اســرائيل ممــا يعنــي موافقتهــا علــى مشــروع القــدس الكبــرى 
الــذي يشــمل الكتــل االســتيطانية غــوش عتصيــون و جبعــات زئيــف ومعاليــه ادوميــم ، وتبقــي الخطــة علــى 
الســيطرة اإلســرائيلية علــى الحــرم الشــريف ، وتســمية ب : الحــرم الشــريف / جبــل الهيــكل وتدعــو لمنــح 
حــق الصــاة فيــه لجميــع األديــان . وتعطــي الخطــة إســرائيل حــق تنظيــم الســياحة بمــا فيهــا الحجيــج العربــي 
واإلســامي إلــى القــدس عبــر منطقــة ســياحية تقــام فــي منطقــة “ عطــروت “ يفــد إليهــا الســياح العــرب 
والمســلمين عــن طريــق األردن وبالتنســيق معــه . واخيــرا تطــرح الخطــة تخييــر الفلســطينيين المقدســيين 
بيــن الحصــول علــى الجنســية اإلســرائيلية أو جــواز الســفر الفلســطيني ، أو البقــاء علــى حالهــم “ كمقيميــن 
دائميــن فــي أرض إســرائيل “. ( نــص الصفقــة فــي صفحــة البيــت األبيــض اإللكترونيــة، وتحليــل لهــا فــي : 
ســالم ، 2020). مــا عــدا ذلــك قامــت ادارة ترامــب باجــراءات اخــرى ذات صلــة بالقــدس الشــرقية هــي : إغــاق 
القنصليــة األمريكيــة فــي القــدس الشــرقية ، ووقــف  دعــم المستشــفيات الفلســطينية فــي المدينــة ، 
وتجميــد  الدعــم لوكالــة الغــوث الدوليــة ، وإغــاق  مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي واشــنطن، 
وتحديــد أن  األمريكييــن المولوديــن  فــي القــدس علــى أنهــم مولــودون فــي إســرائيل ( ســالم 2021) . 
بهــذه الطريقــة وضعــت صفقــة القــرن شــروطا تجعــل مــن االســتحالة علــى أي فلســطيني الدخــول فــي 
التفــاوض حــول القــدس علــى أساســها ، وعنــى ذلــك عمليــا إخــراج موضــوع القــدس مــن جــدول القضايــا 

المتفــاوض عليهــا ، واعتبــار وضعهــا وكأنــه قــد حســم بشــكل كامــل لصالــح اســرائيل. 

المبادرات غير الرسمية للتفاوض حول القدس
أمــا علــى صعيــد المبــادرات غيــر الرســمية ، فتلخــص  الورقــة هنــا مــا تضمنتــه وثائــق وثيقــة عبــاس - بيليــن 
،ووثيقــة نســيبة - أيالــون ، ونشــاط بيــت الشــرق ســيما مفاوضــات فيصــل الحســيني مــع وزيــر الشــرطة 
االســرائيلي موشــيه شــاحال -1993 1996، ومبــادرة جنيــف التــي أطلقهــا ياســر عبــد ربــه ويوســي بيليــن  
، “ووطــن واحــد ودولتيــن: Two States, One Homeland: One Open Land For All” لميــرون رابوبــورت 

 .( www.alandforall.org ) . وعونــي المشــني

فيمــا يتعلــق بوثيقــة ابومــازن - بيليــن ، فقــد اعلنــت فــي 15 تشــرين أول مــن عــام 1995، وبعكــس مــا هــو 
رائــج فــإن أبومــازن لــم يوافــق فــي الوثيقــة علــى اعتبــار أبوديــس عاصمــة لدولــة فلســطين كمــا لــم يكــن 
هنــاك اتفــاق أدى لتحــول الوثيقــة إلــى نــص معتمــد رســميا ( بيليــن ، 1998، ص. 13). وتضمنــت الوثيقــة 
ــه ادوميــم وجفعــات زئيــف و  ــرام والزعيــم ومعالي ــة وال توســيع حــدود القــدس لتشــمل أبوديــس والعيزري
جفعــون ، مــع تســمية  المواقــع الفلســطينية منهــا ك “ أقســام إداريــة فلســطينية “ واليهوديــة منهــا ك “ 
أقســام اداريــة إســرائيلية “، علــى أن تكــون القــدس الشــرقية عاصمــة لدولــة فلســطين ، والقــدس الغربيــة 
عاصمــة إلســرائيل ، وتكــون المدينــة مفتوحــة مــع ضمــان حريــة العبــادة ، و ينشــأ مجلســان بلديــان يظللهمــا 
مجلــس بلــدي مشــترك ( قريــع،  2011، ص. -41 43). وطــرح بيليــن خــال مناقشــات إعــداد الوثيقــة أن 
تكــون أبوديــس هــي القــدس التــي تقــام فيهــا عاصمــة لفلســطين ، وأن يقــام برلمــان فلســطيني فيهــا ، 
ويصبــح المقدســيون الفلســطينيون مواطنيــن فلســطينيين ، وذلــك مــع بقــاء القــدس الشــرقية منطقــة 
مختلفــا عليهــا ، ( بيليــن ، 1998، ص. 15).  وهــو مــا يختلــف عمــا طرحــه قريــع أعــاه أن الوثيقــة أقــرت 

بالســيادة الفلســطينية علــى القــدس الشــرقية.



صفحة 14

مــن جهــة أخــرى فقــد نصــت وثيقــة ســري نســيبة وعامــي أيالــون لعــام 2002، بشــأن القــدس علــى مــا 
يلــي:

ــى  ــة إل ــة الوصــول الكامل ــة وحري ــة الديني ــن ، الحري ــة مفتوحــة ، وعاصمــة لدولتي “ القــدس ســتكون  مدين
األماكــن المقدســة تكــون مضمونــة للجميــع . ال يكــون ألي طــرف ســيادة علــى األماكــن المقدســة . دولــة 
فلســطين توصــف كوصيــة/ حارســة ( Guardian ) علــى الحــرم الشــريف لصالــح المســلمين . وإســرائيل 
توصــف وصيــة علــى الجــدار الغربــي لصالــح الشــعب اليهــودي . يجــري الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن فــي 
موضــوع األماكــن المســيحية المقدســة . ال تجــري حفريــات داخــل األماكــن المقدســة أو فــي نطاقهــا “ 

(قريــع ، 2011، ص. 44، والصفحــة االلكترونيــة لســري نســيبة ).

ولعــل أهــم المبــادرات تتعلــق بالمفاوضــات التــي تمــت بيــن فيصــل الحســيني ووزيــر الشــرطة االســرائيلي 
موشــيه شــاحل بيــن أعــوام -1993 1996 حــول كافــة قضايــا القــدس بــدءا مــن قضايــا الحيــاة اليوميــة 
للمواطنيــن الفلســطينيين المقدســيين وانتهــاءا بقضايــا الحــل النهائــي بشــأن القــدس وارتباطهــا مــع بقيــة 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967( حلبــي ، 2000، ص. 79). تحتــاج هــذه المفاوضــات وغيرهــا ممــا 
فعلــه بيــت الشــرق بمــا فــي ذلــك مفاوضــات الحســيني مــع الوزيــر االســرائيلي  يوســي بيليــن ، والناشــط 
االكاديمــي السياســي موشــيه عميــراف وغيرهمــا إلــى دراســة تفصيليــة تعــود ألرشــيف بيــت الشــرق بعــد 
إيجــاده تــؤرخ لمــا قامــت بــه هــذه المؤسســة مــن جهــود تفاوضيــة بشــأن المدينــة ، وذلــك لكــي يتــم التعلــم 

مــن طريقــة  إجــراء المفاوضــات وتقييــم جــداول أعمالهــا ومــا حققتــه مــن نتائــج . 

أمــا مبــادرة جنيــف لعــام 2003 بيــن يوســي بيليــن زعيــم حــزب ميرتــس آنــذاك ، وياســر عبــد ربــه وزيــر اإلعــام 
الفلســطيني فــي حينــه ، فهــي تتضمــن تفصيــات تشــمل إقامــة مجلــس دينــي مشــترك للمدينة يشــارك 
ــل لليونســكو  ، وتواجــد قــوات متعــددة الجنســيات فــي الحــرم الشــريف   ــه عشــرة مــن كل طــرف وممث ب
الــذي ســمته الوثيقــة الحــرم الشــريف / جبــل الهيــكل ، وتخطيــط معمــاري مشــترك للقــدس الشــرقية يشــمل 
أماكــن الســكن والطــرق المشــتركة واألخــرى المنفصلــة  ، و تدابيــر األمــن وطــرق الدخــول والخــروج مــن 
البلــدة القديمــة مــن القــدس ( مبــادرة جنيــف ، 2010، ص. -49 81). وقــد ورد فــي ملخــص وثيقــة جنيــف: 

يعتــرف الطرفــان باألهميــة العالميــة والتاريخيــة والدينيــة والروحيــة والثقافيــة لمدينــة القــدس و بقدســية 
الديانــات  ممثلــي  مــن  هيئــة  ويقيمــان   ، واإلســامية  والمســيحية  اليهوديــة  للديانــات  المدينــة  هــذه 
الســماوية الثــاث ، وتعمــل كهيئــة استشــارية لــدى الطرفيــن فــي مســائل تتعلــق بأهميــة المدينــة دينيــا 
، وتنهــض بالحــوار بيــن األديــان “ ( مبــادرة جنيــف ، 2010، ص. 7)، ثــم يضيــف التلخيــص أنــه ســتقام 
عاصمــة فلســطينية فــي القــدس الشــرقية ، واســرائيلية فــي القــدس الغربيــة ، ويتــم اقامــة حــدود بيــن 
ــدة القديمــة  ــة . وبالنســبة للبل ــر فــي شــطري المدين ــات خاصــة بالمقاب طرفــي القــدس ، مــع إيجــاد ترتيب
تكــون كلهــا تحــت الســيادة الفلســطينية بمــا فــي ذلــك الحــرم الشــريف ، ولكــن مــع اســتثناء الحــي اليهــودي 
وحائــط المبكــى الذيــن ســيكونان تحــت الســيادة اإلســرائيلية ، وتكــون البلــدة القديمــة مفتوحــة لحريــة التنقــل 
داخلهــا بحريــة ( مبــادرة جنيــف ، 2010، ص. 7). باالجمــال تطــرح وثيقــة جنيــف تقســيم المدينــة بيــن الطرفين 
واقامــة حــدود بينهمــا وبالتالــي فهــي ليســت مدينــة مفتوحــة ، مــع اســتثناء البلــدة القديمــة التــي تكــون 
مفتوحــة للجميــع داخلهــا ، ولكــن ال يحــق ألي شــخص االنتقــال منهــا إلــى عاصمــة الطــرف االخــر بــدون 

تأشــيرة ، ومنــح االســرائيليون ايضــا الســيطرة علــى مقبــرة جبــل الزيتــون ( قريــع ، 2011، ص . 46). 

وقــد نصــت مبــادرة “ دولتــان ، وطــن واحــد “  بشــأن القــدس علــى أن القــدس ســتكون عاصمــة لدولتيــن 
، وان المقدســيين الفلســطينيين ســيصبحون مواطنيــن فلســطينيين، واليهــود ســيكونون مواطنيــن 
اســرائيليين ، وســيكون هنالــك حكــم بلــدي يــدار مــن كليهمــا . وأن األماكــن المقدســة ســتدار مــن قبــل 

 .( alandforall.org ) ’ممثليــن مــن جميــع األديــان وبمشــاركة المجتمــع الدولــي
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تقتــرح ثــاث مــن المبــادرات غيــر الرســمية أعــاه  أن تكــون القــدس مدينــة مفتوحــة ، مــا عــدا وثيقــة جنيــف 
التــي طرحــت مدينــة مقســمة مــع التشــارك فــي البلــدة القديمــة . كمــا أن مبــادرة “ وطــن واحــد ودولتــان “ 

تطــرح أن تكــون الدولتــان ككل مفتوحتــان علــى بعضهمــا البعــض وليــس القــدس فقــط .

القسم الثاني 

واقع القدس  وآثار السياسات التفاوضية وما بعدها ووراءها عليها 
هدفــت السياســات الفلســطينية التفاوضيــة إلــى الوصــول إلــى حــل نهائــي بشــأن كافــة القضايــا بمــا فيهــا 
القــدس  مــع حلــول أيــار 1999 وذلــك كمــا نصــت عليــه االتفاقيــات التفاوضيــة. مــن هنــا يقــوم هــذا القســم 
بعــرض موجــز لآلثــار التــي ترتبــت عــن عــدم التوصــل إلــى هــذا الحــل حتــى اليــوم ومــا خلفتــه مــن مشــكات 

وروافــع فــي الوقــت ذاتــه .

ورد في بند 4 من المادة الخامسة من إعالن المبادئ الفلسطيني - اإلسرائيلي ما يلي :

ــة بنتيجــة مفاوضــات الوضــع  ــة االنتقالي ــات المرحل “ 4. يتفــق الطرفــان علــى أن ال تجحــف أو تحــل اتفاقي
ــز بانورامــا ، 1994، ص.  ــاب وثائقــي لمرك ــة مــن نــص االتفــاق منشــورة فــي كت ــم “( نســخة بالعربي الدائ
101). وورد فــي المــادة رقــم 4 مــن ذات اإلعــان عبــارة تقــول : “ يعتبــر الطرفــان الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة وحــدة ترابيــة واحــدة ، يجــب المحافظــة علــى وحدتهــا وســامتها خــال الفتــرة االنتقاليــة “( نفــس 

المصــدر ، نفــس الصفحــة ). 

هــذان البنــدان يعنيــان بوضــوح أن ال يتــم فــرض وقائــع وإرســاء حقائــق جديــدة علــى األرض خــال المرحلــة 
االنتقاليــة تــؤدي إلــى  اإلجحــاف ضــد  مطالبــات الجانــب الفلســطيني خــال مفاوضــات “ الحــل الدائــم 
ــل بحــث موضــوع  “. ولكــن مــن جهتهــا فقــد ســعت إســرائيل وبمــا يناقــض النصــوص اعــاه لجعــل تأجي
القــدس إلــى المرحلــة النهائيــة مبــررا  لتهويــد وأســرلة  المدينــة خــال المرحلــة االنتقاليــة ، إذ أقــرت الحكومــة 
االســرائيلية فــي يــوم 14 /10 / 1993 مشــروع مــا اســمي “بالقــدس الكبــرى” ، وذلــك قبــل أن يجــف الحبــر 
عــن اتفــاق إعــان المبــادئ الــذي وقــع يــوم 13/ 9/ 1993. وتضمــن المشــروع تطويــر الكتــل االســتيطانية 
الكبــرى المحيطــة بالقــدس معاليــه ادوميــم وجفعــات زئيــف وغــوش عتصيــون، وربطهــا  االســتعمارية 
بالمدينــة مــن خــال طــرق ســريعة وأنفــاق  ومرافــق اقتصاديــة. ( ســالم ، 2010، ص. 114). وفــي نفــس 
العــام تــم إعــداد المســودة االولــى لمشــروع حاضــرة القــدس الكبــرى ( Metropolitan Jerusalem )، والــذي 
أقــر مــن الحكومــة االســرائيلية عــام 1998 بعــد أن أعــده بشــكله النهائــي طاقــم مكــون مــن ســبعة مــدراء 
عاميــن مــن الــوزارات اإلســرائيلية ، ووفــق هــذا المشــروع ســتمتد حاضــرة القــدس الكبــرى حتــى مشــارف 
أريحــا والبحــر الميــت مــن الشــرق ، ومداخــل الخليــل مــن الجنــوب ، وســهل شــيلو علــى الطريــق إلــى نابلــس 
مــن الشــمال ، بمــا يشــمل 440 كــم مربــع ( ســالم ، 2010، ص. -123 124). ووفــق هــذا المخطــط ســيتم 
إيجــاد ترابــط كامــل بيــن مســتعمرات تجمــع غــوش عتصيــون مــن جهــة ، وتوســيع مســتعمرة هــار حومــا ( 
جبــل ابــو غنيــم) وفروعهــا ، وإنشــاء مســتعمرة جفعــات همتــوس قــرب بيــت صفافــا ، ومســتعمرة جديــدة 
علــى أراضــي الولجــة ، وحديقــة ســياحية توراتيــة فــي منطقــة المخــرور فــي بيــت جــاال ، وســيؤدي ذلــك 
كلــه إلــى تطويــق بيــت لحــم مــن جميــع الجهــات بالمســتعمرات وخلــق أغلبيــة ســكانية يهوديــة فــي محيطهــا( 
موقــع منظمــة  عيــر عميــم)   . مــن جهــة الشــمال تتضمــن المخططــات تطويــق رام اللــه مــن جميــع الجهــات 
ــم مــع  ــر مــن جهــة معــا ث ــة  تشــمل ربــط مســتعمرات آدم وبســجوت وكوخــاف يائي بمســتعمرات متواصل
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ســهل مســتعمرة شــيلو مــرورا بمســتعمرتي بيــت ايــل وعوفــرا علــى الطريــق نحــو نابلــس , وتوســيع 
جبعــات زئيــف وجبهــون ومحيطهمــا مــن جهــة أخــرى ، وربطهمــا مــع موديعيــن ، ممــا ســيؤدي ذلــك بــدوره 
إلــى خلــق أغلبيــة يهوديــة فــي محيــط مدينــة رام اللــه . وأخيــرا فيمــا يتعلــق بتطويــق اريحــا و خلــق أغلبيــة 
يهوديــة حواليهــا فــإن مخططــات إنشــاء مســتعمرة E1، وتوســيع مســتعمرة معاليــه أدوميــم ومســتعمراتها 
الفرعيــة مثــل ميشــور ادوميــم بحيــث تترابــط مــع المســتعمرات المقامــة فــي الطريــق إلــى البحــر الميــت 

ومــع تلــك المقامــة علــى أراضــي الغــور ســيؤدي إلــى ذلــك التطويــق وخلــق تلــك األغلبيــة .

يرتبــط مــا تقــدم بواقــع أن إســرائيل تعمــل علــى ثاثــة “ أقــداس “ مختلفــة الحــدود فــي الوقــت ذاتــه 
وبشــكل متــواز . األولــى هــي مــا يطلــق عليــه “ القــدس الموحــدة “ التــي تــم إعــان ســريان قانــون الدولــة 
وقضاؤهــا وإدارتهــا عليهــا عــام 1967، واعانهــا “ عاصمــة موحــدة لدولــة إســرائيل” بقــرار مــن الكنيســت 
عــام 1980 ( حلبــي ، 2000ص.-100 104). هــذه “ القــدس الموحــدة “ التــي تشــمل مــن الشــرق  72 كــم 
مربــع هــي القــدس الشــرقية المتوســعة 12 مــرة علــى حســاب الضفــة ،’حيــث لــم تتعــد القــدس الشــرقية 
ال 6 كــم مربــع قبــل عــام 1967، ال زالــت حتــى اليــوم تتمتــع باغلبيــة فلســطينية تتجــاوز ال 340 الفــا بارقــام 
عــام 2018، مقارنــة ب  281.926 يهــودي فــي نفــس العــام ( القواســمي ، 2020). ولكــن اســرائيل 
تســعى جاهــدة لتغييــر هــذا الواقــع عبــر المشــاريع لتهويــد ســلوان بكافــة أحيائهــا ، وطــرد عائــات الشــيخ 
جــراح ، والقيــام بمشــاريع لتغييــر المشــهد فــي المدينــة ليصبــح اســرائيليا عبــر المســاعي القتســام الحــرم 
الشــريف ، وإعــادة إنشــاء مملكــة داود فــي المنطقــة المســماة بـــ “ الحــوض المقــدس “، والتــي تشــمل 
البلــدة القديمــة وســلوان وجــزء مــن رأس العامــود ( قريــع ، 2011، ص. 36)،  والمقبــرة اليهوديــة فــي 
جبــل الزيتــون، وكذلــك عبــر اختــراع 13 موقــع توراتــي فــي المدينــة لــم يكــن لهــا أي وجــود تاريخــي تــم 
تضمينهــا فــي صفقــة القــرن كمــا بينــت منظمــة عيمــق شــافيه اليســارية اإلســرائيلية ( عيمــق شــافيه، 
2020)، وإعــادة تســمية بــاب العامــود باســم ( معلومــات هــدار وهــداس) وهمــا مجندتــان اســرائيليتان قتلتــا 
هنــاك فــي عامــي 2016 و 2017، ومشــروع التلفريــك مــن جبــل الزيتــون نحــو حائــط المبكــى ، ومشــروع 
ربــط منطقــة حائــط المبكــى بتــل ابيــب مــن خــال خــط قطــار ســريع، ومشــاريع منطقــة المركــز ( أبوعرفــة ، 
ــكل مناطــق حاضــرة القــدس الكبــرى التــي ســيتم إنشــاؤها فــي  2021) ، ومحطــة المواصــات الجديــدة ل

حــي المصــرارة ( ســالم ، 2010، ص. 124). 

القــدس الثانيــة هــي تلــك المســماة ب “ القــدس الكبــرى “ التــي تشــمل مــا ســمي ب “ القــدس الموحــدة 
“ أعــاه مضافــا إليهــا الكتــل االســتيطانية الكبــرى ســابقة الذكــر المحيطــة بالقــدس ، والتــي يجــري توســيعها 
علــى قــدم وســاق، وفــي المقابــل يجــري التخطيــط إلخــراج كفــر عقــب ومخيــم شــعفاط ومحيطه مــن القدس 
عبــر الجــدار ، وذلــك ممــا يترتــب عنــه إخــراج حوالــي 120 إلــى 140 ألــف فلســطيني مــن القــدس الشــرقية 

وبالتالــي تعديــل االغلبيــة الســكانية فــي القــدس الشــرقية لصالــح اليهــود ( ســالم ، 2020، ص. 53). 

القــدس الثالثــة الجــاري العمــل عليهــا علــى قــدم وســاق أيضــا هــي حاضــرة القــدس الكبــرى الجــاري توســيعها 
منــذ أقــرت الحكومــة مشــروعها عــام 1998، ومؤخــرا اضيــف لهــذا المشــروع آخــر اســمه مشــروع 5800 
 ،(www.jerusalem5800.com :5800 موقــع مشــروع ) لعــام 2050 طرحــه أصحــاب األعمــال اإلســرائيليين
ويشــمل المشــروع علــى زيــادة الســكان فــي منطقــة حاضــرة القــدس الكبــرى الــى خمســة ماييــن حتــى 
عــام 2050، وأن يصــل عــدد الســياح اليهــا الــى 12 مليــون ســنويا، وذلــك عبــر إنشــاء مشــاريع هــاي تيــك 
وصناعــة وتجــارة تســتقطب الجاليــات اليهوديــة فــي العالــم وتحــول مركــز العيــش والســكن  فــي اســرائيل 
مــن منطقــة تــل أبيــب وغــوش دان إلــى حاضــرة القــدس الكبــرى، ويتضمــن المشــروع اقامــة مطــار ضخــم 
فــي منطقــة البقيعــة قــرب أريحــا ،وتوســيع حــدود البلديــة لتشــمل منطقــة حاضــرة القــدس الكبــرى بأكملهــا. 

( التفكجــي 2021، ص. -29 ص. 31). 
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ياحــظ أن مشــاريع األقــداس الثــاث تتضمــن اســتخدام القــدس المتوســعة باضطــراد كمدخــل لضــم أراض 
أوســع فأوســع مــن الضفــة الغربيــة إلــى إســرائيل، ولجعــل القــدس المتوســعة مدخــا لمنــع التواصــل 
الجغرافــي بيــن المحافظــات الفلســطينية مــن الشــمال والجنــوب والشــرق ، وقطــع تواصــل فلســطين مــع 
األردن ، وتطويــق رام اللــه وبيــت لحــم واريحــا وخلــق أغلبيــة ديمغرافيــة يهوديــة حواليهــا أســوة بمحافظــة 
ســلفيت التــي تــم خلــق تلــك االغلبيــة اليهوديــة فيهــا منــذ ســنوات. وفــي ظــل وضــع كهــذا بــات الفــرق 
بيــن القــدس وبيــن المنطقــة ج مــن الضفــة التــي تمثــل ثلثــي مســاحتها ال يتعــدى واقــع أن المقدســيين 
يحملــون هويــة االقامــة الزرقــاء ، أمــا فــي ممارســات االحتــال الشــاملة للترحيــل ومصــادرة وهــدم البيــوت 

واعتــداءات المســتعمرين وتغييــر المشــهد والفضــاء فالــكل ســواء . 

تتلخــص السياســات اإلســرائيلية األحاديــة فــي القــدس بتهويــد األرض والمــكان واالقليــم والمشــهد 
المدينــة وطــرد وإغــاق  المؤسســات اإلســرائيلية علــى  عبــر فــرض  المؤسســات  ، وأســرلة  والفضــاء 
المؤسســات الفلســطينية القائمــة فيهــا ، و اقتــاع وتهجيــر المقدســيين عبــر هــدم البيــوت وســحب هويــات 
14500 مقدســي ( تايمــز أوف إســرائيل ، 2017). وعــزل الباقيــن فــي المدينــة فــي جيــوب تحيــط بهــا 
المســتعمرات مــن جميــع الجهــات ، و إنــكار هويتهــم الوطنيــة عبــر اعتبارهــم “ مواطنيــن أردنييــن مقيميــن 
فــي أرض إســرائيل “ ( ســالم ، 2018)، والحقــا كمقيميــن غيــر مصنفــي الهويــة ، وتبديــد مجتمعاتهــم 
باالقتصــاد  االقتصــاد  هــذا  ارتبــاط  ومنــع  لهــم  متكامــل  اقتصــاد  نشــوء  وكبــح   ، وتمزيقهــا  المحليــة 
الفلســطيني. فــي إطــار ذلــك تــآكل ايضــا حــق المقدســيين فــي التصويــت فــي االنتخابــات الفلســطينية 
حيــث تراجعــت الحكومــة االســرائيلية عــن ترتيبــات أوســلو لهــذه االنتخابــات فــي المدينــة ، ورفضــت إجــراء 
االنتخابــات الفلســطينية فــي المدينــة وفــق تلــك اإلجــراءات فــي األعــوام مــن 2019 وحتــى 2021. أي 
تشــهد القــدس ثاثيــة اســتيطان اســتعماري احالــي، مقتــرن بممارســات تمييــز ابارتهايديــة ( أي قائمــة 
علــى الفصــل العنصــري )، ضــد الشــعب االصلــي ، يدعــم هاتيــن الحالتيــن نظــام احتــال عســكري - أمنــي 

يحمــي المســتوطنين  اليهــود ويقتــل ويقمــع الفلســطينيين ( غانــم ، 2028).

مــع ذلــك ال زال الصــراع علــى القــدس مســتمرا حيــث ال زالــت هنــاك اوال غالبيــة فلســطينية فــي القــدس 
كمــا ورد ســابقا ، كمــا أن التــوازن الســكاني فــي حــدود محافظــة القــدس الفلســطينية ال زال لصالــح الجانــب 
الفلســطيني حيــث كان يعيــش فــي المحافظــة حتــى نهايــة عــام 2018 حــواس 497606 فلســطيني مقابــل 
313 ألــف مســتعمر ، تزيــد إلــى 397 ألــف مســتعمر فــي حــال ضــم كتلــة غــوش عتصيــون للتعــداد المذكــور 
( القواســمي ، 2021). وتضــم محافظــة القــدس بحدودهــا الفلســطينية  50 موقعــا : 21 منهــا تقــع فــي 
قــدس 1 الخاضعــة للســيادة االســرائيلية المفروضــة ، و 29 تقــع فــي قــدس 2 الخاضعــة للســلطة المدنيــة 
الفلســطينية والســلطة األمنيــة اإلســرائيلية فــي حــال كونهــا مصنفــة كمنطقــة ب حســب اتفــاق أوســلو 2 
لعــام 1996، أو الخاضعــة للســلطة المدنيــة االســرائيلية اذا كانــت مصنفــة كمنطقــة حســب نفــس االتفــاق. 

ثانيــا : ليســت المخططــات اإلســرائيلية لألقــداس الثــاث حتميــة النجــاح ، فهــي تواجــه المشــاكل المترتبــة 
ــر  عــن حاصــل الصــراع بيــن المســاعي الفلســطينية لفــرض ســيطرة شــعبية مــن أســفل علــى المدينــة عب
دعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي والمحلــي والمستشــفيات وطــرح موضــوع القــدس فــي كل المحافــل 
العربيــة والدوليــة وغيــر ذلــك ، وبيــن تلــك المخططــات االســرائيلية الجاريــة بكثافــة  والتــي تشــمل عــدا عمــا 
تقــدم تفكيــك وحــدة وتواصــل المجتمعــات المحليــة المقدســية وفلســطينييها الباقيــن فيهــا  عبــر فصلهــا 
عــن بعضهــا البعــض بمســتوطنات اســتعمارية ، وحتــى تشــظية كل مجتمــع محلــي إلــى أجــزاء عبــر زرع البــؤر 
االســتيطانية داخلــه ( حالــة البلــدة القديمــة وجبــل المكبــر - الشــيخ ســعد وبيــت صفافــا مــن القــدس مثــا)، 
ــة وذات عاقــة بالســلم األهلــي ودور الشــرطة  ــك مــن مســائل سياســية وقانوني ــب عــن كل ذل ومــا يترت
ــن  ــى القــدس كمــا بي ــون الفلســطيني عل ــع إنفــاذ القان ــة ومن ــز النزاعــات المجتمعي االســرائيلية فــي تعزي

الكاتــب فــي دراســة لمؤسســة آكــت عــام 2018( ســالم ، 2018). 
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ثالثــا : ليســت المخططــات االســرائيلية للقــدس حتميــة النفــاذ ايضــا بســبب المشــكلة الديمغرافيــة فــي 
إســرائيل ، ســيما تراجــع نســبة هجــرة يهــود العالــم إليهــا ، ولعــل الحــل البديــل الــذي ابتكرتــه إســرائيل لذلــك 
فــي الســنوات االخيــرة قــد تمثــل يطــرح مشــروع المســتوطنين  ليــوأف غالنــت وزيــر اإلســكان االســرائيلي 
الســابق بنقــل 340 ألــف يهــودي مــن منطقــة غــوش دان إلــى مســتعمرات الضفــة لحــل مشــكلة ضائقــة 
الســكن فــي منطقــة غــوش دان ( www.alquds-city.com  2017). ولكــن هــذا الحــل لــن يرفــع عــدد ســكان 

منطقــة حاضــرة القــدس الكبــرى الــى مــا يمثــل أغلبيــة يهوديــة حاســمة علــى المــدى القريــب. 

 ورابعــا  : هنالــك حالــة عــدم اليقيــن المرتبطــة بالمشــاكل المترتبــة عــن التكيــف العربــي والدولــي مــع فــرض 
De Facto Annex-  إســرائيل لســيطرتها علــى القــدس بمــا يشــمل مــن جهــة رفــض تحويــل الضــم الزاحــف (
ation ) إلــى ضــم قانونــي حســب القانــون اإلســرائيلي ( De Jure Annexation) ، ولكــن االكتفــاء بالمقابــل 
بالبيانــات التــي تديــن التوســع االســتيطاني دون فعــل لتغييــره واالكتفــاء بدعــوة الطرفيــن لحــل القضيــة 
تفاوضيــا بــدال مــن انفــاذ القانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة وهــو مــا تفعلــه أوروبــا ، أو التطبيــع 
العربــي مــع اســرائيل والدخــول إلــى القــدس مــن البوابــة اإلســرائيلية، أو تقديــم الدعــم لقضايــا إنســانية 

وإغاثيــة فــي القــدس  بهــدف االبتعــاد عــن االصطــدام بالســيادة االســرائيلية علــى المدينــة . 

وخامســا : الموقــف األمريكــي كونــه العامــل األكثــر تأثيــرا فــي مســيرة التســوية التفاوضيــة كونــه الراعــي 
األساســي لهــا ، وكونــه مــن يســاند الموقــف االســرائيلي بشــأن عاصمــة موحــدة لهــا فــي القــدس وصــوال 
إلــى نقــل الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس عــام 2017. وكونــه فــي المقابــل القــوة التــي 
أوقفــت الدعــم لوكالــة الغــوث الدوليــة وســاندت موقــف إســرائيل إلخراجهــا مــن القــدس خــال فتــرة حكــم 
ــر  ــم تتغي ــة. ول ــد ترامــب، وأوقفــت الدعــم األمريكــي أليــة مشــاريع فلســطينية فــي المدين الرئيــس دونال
هــذه الممارســات األمريكيــة فــي عهــد ادارة جــو بايــدن الاحقــة، مــا عــدا وعدهــا بإعــادة الدعــم لوكالــة الغــوث 

، وباعــادة فتــح القنصليــة االمريكيــة فــي القــدس الشــرقية دون تنفيــذ حتــى ســاعة إعــداد هــذا النــص  .

ــه يقــف ضــد أي  ــي ال زال يغــض النظــر عــن الضــم الزاحــف ، ولكن ــي والدول عمومــا فــإن الموقــف العرب
إعــان رســمي للضــم بمــا فــي ذلــك ضــم اجــزاء جديــدة مــن الضفــة إلــى القــدس رســميا  ، ولكــن يبقــى 
بعــد ذلــك قــدرة الفلســطينيين علــى الكفــاح وتجنيــد شــعوب العالــم إلــى جانبهــم هــو العامــل الحاســم الــذي 
قــد يمنــع حتميــة اســتكمال تنفيــذ المخططــات اإلســرائيلية فــي القــدس وخارجهــا  . الســؤال هــو كيــف ؟ 

ومــا هــي الخطــط والخيــارات الفلســطينية التفاوضيــة وغيــر التفاوضيــة بهــذا الخصــوص؟. 
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القسم الثالث 

البدائل المقترحة والخيارات 
يتبيــن مــن عــرض الخيــارات التفاوضيــة العربيــة والفلســطينية بشــأن القــدس منــذ زيــارة الســادات إلســرائيل 
عــام 1977  أن كل هــذه الخيــارات قــد ووجهــت برفــض اســرائيلي ألي شــمول للقــدس فــي ترتيبــات المرحلــة 
االنتقاليــة مــن أجــل منــع االجحــاف بنتائــج مفاوضــات المرحلــة النهائيــة بشــأنها . كمــا أنــه حينمــا تمــت 
ــذ عــام 2000 وحتــى عــام   2014 فقــط طرحــت إســرائيل  ــة بشــأن القــدس من ــة النهائي مفاوضــات المرحل
مطالــب تبقــي علــى ســيادتها علــى المســتعمرات التــي أقامتهــا فــي القــدس الشــرقية ، وتقاســم القدس 
الشــرقية وبلدتهــا القديمــة وحرمهــا الشــريف  مــع الجانــب الفلســطيني، ممــا جعــل مــن االســتحالة التوصــل 
إلــى تســوية بشــأن القــدس . فقــد كان التفــاوض بشــأنها ممكنــا ، ولكــن التســوية بشــأنها كانــت وال زالــت 
مســتحيلة طالمــا عقــدت وفــق المعاييــر واألســس  الســابقة . يعنــي ذلــك أن المعاييــر واألســس الســابقة 
بحاجــة إلــى تغييــر قبــل أي تفــاوض جديــد ، إذ بــدون هــذا التغييــر لــن تكــون أي مفاوضــات قادمــة أكثــر مــن 
إضاعــة للوقــت ، وإطالــة أمــد الوقــت المســتقطع الممنــوح إلســرائيل مــن أجــل اســتكمال تهويــد المدينــة 
، فيمــا تمــارس التفــاوض مــع الجانــب الفلســطيني بوصفــه لعبــة عاقــات عامــة تهــدف للتغطيــة عمــا 

تمارســه مــن تهويــد علــى األرض ، وكأن كل شــيء علــى مــا يــرام .

ــل ، فــإن مــن المقتــرح  ــة وفــق منهــج التحوي ــر واألســس التفاوضي ــر المعايي ــدة تغي ــاد معــادالت جدي اليج
ــة واحــدة  ــه إلــى حــل دول ــات فعل ــه وديناميكي ــار تحويلــي  فلســطيني ســواء أدت تفاعات العمــل علــى خي
علــى كامــل تــراب أرض فلســطين التاريخيــة  أو حــل دولتيــن علــى أســاس اقتســام تلــك األرض  . يشــمل 
هــذا الخيــار التحويلــي ســتة اتجاهــات مــن الفعــل السياســي الدبلوماســي ، واالقتصــادي والتنمــوي ، 
والكفاحــي الميدانــي، والقانونــي ، واإلعامــي والمعرفــي ،  المعتمــد علــى فعــل الشــعب الفلســطيني 
فــي كل أرجــاء الوطــن والمنافــي والجاليــات الفلســطينية فــي العالــم ، وتحريــك العالــم العربــي والــدول 
ــت الفلســطينية ، أو  ــى الثواب ــة عل ــم  ، بمــا قــد يؤســس لمفاوضــات مبني والقــوى المناصــرة فــي العال
ــة  ــة المســتقلة أو الدول ــال واقامــة الدول ــق هــدف زوال االحت أن يســفر الكفــاح بأوجهــه الســتة عــن تحقي
الواحــدة وفقــا لتفاعــات التطــورات وفاعليهــا علــى األرض . يتطلــب هــذا الخيــار تضافــر الجهــود الرســمية 
الفلســطينية مــع جهــود المجتمــع المدنــي واألحــزاب والفصائــل السياســية والقــوى والمجموعــات الوطنيــة 
المســتقلة للعمــل معــا بشــكل متســق ومنســق. ويبــدأ هــذا الخيــار بالــرد علــى  عــدم االلتــزام االســرائيلي 
بنصــوص االتفاقيــات وقيامهــا باالجحــاف بوضــع القــدس النهائــي مــن خــال مــا تكرســه مــن وقائــع علــى 
ــرد الفلســطيني هــذا طابــع البــدء فــي خلــق وقائــع فلســطينية علــى األرض فــي  األرض فيهــا. ويأخــذ ال
القــدس بــدون تأجيــل إلــى مــا بعــد مرحلــة المفاوضــات النهائيــة كمــا كان عليــه االلتــزام الفلســطيني ســابقا 

، وادنــاه تــورد هــذه الورقــة العديــد مــن القضايــا التــي يمكــن العمــل عليهــا بهــذا االتجــاه. 

مــن المقتــرح البــدء فــي تحويــل الواقــع مــن خــال اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لتثبيــت الوجــود الفلســطيني 
فــي المدينــة وبنــاء الســيادة الشــعبية مــن أســفل فيهــا فــي مواجهــة الســيادة االســرائيلية الفوقيــة ، 
ــاء رأســمالها البشــري  ــز اعتمــاد المجتمعــات المحليــة المقدســية علــى ذاتهــا، وبن وذلــك  علــى شــكل تعزي
واالجتماعــي واالقتصــادي والوطنــي والثقافــي ،  وحمايــة وجودهــا فــي المدينــة فــي مواجهــة عمليــات 

االقتــاع والترحيــل ،  وبدعــم مــن كافــة أجــزاء الشــعب الفلســطيني فــي كافــة أماكــن تواجــده . 

لقــد انطلقــت سياســات وبرامــج تثبيــت الوجــود فــي القــدس فــي ســبعينيات القــرن الماضــي حيــث نقلــت 
اللجنــة االردنيــة الفلســطينية المشــتركة حينــذاك الدعــم للقــدس وفلســطين مــن المجــال اإلغاثــي إلــى 
دعــم الصمــود ، وقــد فشــلت تلــك التجربــة ألنهــا ركــزت علــى مشــاريع خدميــة واســتهاكية ولــم تدعــم بنــاء 
مرافــق إنتاجيــة مســتدامة ( ســالم ، 1984).  وفــي الثمانينيــات أطلــق الفلســطينيون المقدســيون مبــادرات 
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ذاتيــة  لتثبيــت الوجــود الفلســطيني فــي المدينــة وتنميــة اســتقال هــذا الوجــود  عــن االحتــال  واعتمــاده 
علــى الــذات بــدءا مــن خطــة “ هيئــة القــدس الوطنيــة “ التــي طرحهــا القائــد الراحــل فيصــل الحســيني فــي 
1/ 11/ 1993( حلبــي ، 2000)، مــرورا بالخطــط القطاعيــة التــي بدءهــا بيــت الشــرق عــام 2003، ثــم انتقلــت 
ــة  إلــى وحــدة القــدس فــي مكتــب الرئاســة ابتــداءا مــن عــام 2009 وحتــى اليــوم، وخطــط التنميــة المكاني
التــي طورهــا برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية بالتعــاون مــع وزارة الحكــم المحلــي ، والخطــط 
العنقوديــة للقــدس التــي طورتهــا وزارة شــؤون القــدس الفلســطينية وخطــط محافظــة القــدس، والخطــط 
المبنيــة علــى المجتمــع المحلــي التــي يقــوم بتطويرهــا معهــد جامعــة القــدس للدراســات واألبحــاث ، واخيــرا 
الخطــط المتعلقــة بإعــادة بنــاء امانــة القــدس وفــق أفضــل صيغــة تمثيليــة وديمقراطيــة كمــا نصــت عليــه 
ــر الفلســطينية التــي انعقــدت  ــا المجلــس المركــزي لمنظمــة التحري قــرارات دورة المجلــس الوطنــي ودورت

عــام 2018 ( ســالم ، 2021، قيــد النشــر ).

تراوحــت خطــط تثبيــت الوجــود بيــن خيــار التنميــة القطاعيــة ، وخيــار تنميــة الفئــات كالشــباب والنســاء، وخيــار 
التنميــة المحليــة الــذي يشــملها كمــا يشــمل قطاعاتهــا وفئاتهــا . ومــن المقتــرح تحقيــق التكامــل بيــن هــذه 
ــاء  ــة لبن ــة الضروري ــى المقومــات التنموي ــز عل ــة  ، أي التركي ــة المجتمعــات المحلي ــارات مــن خــال تنمي الخي
اســتقال المجتمعــات المحليــة المقدســية ومجتمعاتهــا المدنيــة وفئاتهــا ســيما الشــباب والنســاء وتعزيــز 
اعتمادهــا علــى ذاتهــا ، مدعومــة مــن أمانــة للقــدس يجــري تشــكيلها بمشــاركتها ، وتقــوم بالتشــبيك 
والتوأمــة مــع عواصــم ومــدن عالميــة وعربيــة أخــرى . ومدعومــة ايضــا مــن مختلــف مرجعيــات القــدس 
القائمــة فلســطينيا والتــي تعيــد تنظيــم وتنســيق أعمالهــا مــع بعضهــا البعــض لتحقيــق التكامــل المطلــوب 

ــد النشــر ).  .  ( ســالم ، 2021، قي

بنــاءا علــى مــا تقــدم توصــي الورقــة أواًل  بالعمــل علــى تثبيــت الوجــود الوطنــي الفلســطيني فــي القــدس 
ــة المقدســية  ــن المجتمعــات المحلي ــة مــن خــال فعــل متضافــر بي ــز الســيادة الشــعبية فــي المدين وتعزي
ومؤسســاتها مســنود مــن المرجعيــات الفلســطينية للقــدس والقيــادة  الفلســطينية وعمــوم الشــعب 
الفلســطيني فــي الوطــن والخــارج ، ومــن الجامعــة العربيــة والــدول  العربيــة ذات العاقــة المباشــرة 
بالقــدس ســيما األردن ومصــر والمغــرب ودول الخليــج ، ومــن منظمــة التعــاون اإلســامي ، وبعــض دولهــا 
الفاعلــة فــي القــدس مثــل تركيــا ، ودول العالــم  واألمــم المتحــدة. وتقــوم  كل الجاليــات الفلســطينية 
فــي العالــم بالتوحــد معــا إلنجــازه مــن خــال كفاحــات تشــمل األوجــه الســت المذكــورة ســابقا .  ويشــمل 
التوجــه العالــم العربــي والعالــم العمــل معــا إلبطــال مفعــول السياســات االســرائيلية الممارســة فــي إطــار 
ــر  السياســات األمريكيــة  “ األقــداس الثاثــة” ، كمــا تــم تفصيلــه فــي القســم  الثانــي ، والضغــط لتغيي
بشــأن القــدس ، ســيما السياســات التــي أرســاها الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب ولــم تغيرهــا 

إدارة بايــدن الحاليــة . 

قــد يــؤدي الكفــاح التحويلــي الفلســطيني إلــى فــرض معادلــة تفاوضيــة مختلفــة تســتند للقانــون الدولــي 
وقــرارات الشــرعية الدوليــة كمــا هــي منعكســة فــي الثوابــت الفلســطينية ومــن هــذه الثوابــت التــي تــم 
طرحهــا فــي المفاوضــات الســابقة  اعتبــار أن القــدس الخاضعــة للتفــاوض هــي القــدس الشــرقية والقــدس 
الغربيــة معــا كمــا نــص عليــه اتفــاق أوســلو  ، بمــا يشــمل البحث فــي حقوق وأماك الاجئين الفلســطينيين  
فــي القــدس الغربيــة واعادتهــا والتعويــض عــن عقــود اســتخدامها . واعتبــار القــدس المتفــاوض عليهــا 
ضمــن ملــف القــدس هــو بمســاحتها كمــا كانــت عليــه عــام 1967، أي 6 كــم مربــع ، والباقــي يتــم التفــاوض 
حولــه  كضفــة غربيــة ، ورفــض بقــاء أي مســتوطنات فــي القــدس الشــرقية ، مــع إعــادة حصــر الحــي 
اليهــودي فــي البلــدة القديمــة ب 7 دونمــات كمــا كان عليــه الحــال قبــل عــام  1948 وليــس 140 دونــم 
ــه  ــن يقيمــون في ــات خاصــة لليهــود الذي ــم عليهــا بعــد عــام  1967 وإيجــاد ترتيب وهــي المســاحة التــي أقي
ضمــن الســيادة الفلســطينية ، واعــادة بنــاء حــي الشــرف الــذي هــدم مــن أجــل اقامــة الحــي اليهــودي 
بعــد عــام 1967، واعــادة مــن هجــروا منــه إلــى مخيــم شــعفاط إليــه ،   ورفــض مفهــوم قــدس األقــداس 
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والحــوض المقــدس والســيادة اإلســرائيلية علــى الحــرم الشــريف او مشــاركة إســرائيل فيهــا ، وحصــر حائــط 
المبكــى ب 58 متــر مــن  أل 485 متــر التــي هــي كامــل مســاحة الحائــط الغربــي ( حائــط البــراق )، وذلــك كمــا 
ــراق الملكيــة البريطانيــة عــام 1929، حيــث أعطــت اليهــود حــق الصــاة فــي حائــط المبكــى  قــررت لجنــة الب
ــه  ــه بمــا في ــي كل ــط الغرب ــرت الحائ ــث اعتب ــة فــي المــكان ، حي فقــط ، مــع منعهــم مــن إقامــة مرافــق ثابت
حائــط المبكــى ملــكا حصريــا للمســلمين. إضافــة لذلــك المطالبــة بحــق المســلمين والمســيحيين فــي زيــارة 
األماكــن اإلســامية والمســيحية المقدســة فــي طبريــا والناصــرة وســيدنا علــي قــرب نتانيــا وغيرهــا أســوة 
بمنــح اليهــود حريــة العبــادة فــي حائــط المبكــى ، ورفــض أيــة حفريــات إســرائيلية تحــت االقصــى ، وابقــاء 
المقبــرة اليهوديــة فــي جبــل الزيتــون والجامعــة العبريــة فــي جبــل المشــارف ومستشــفى هداســا المجــاور 
لهــا  تحــت الســيادة الفلســطينية مــع وضــع ترتيبــات انتقــال وحركــة  اليهــود مــن وإلــى هــذه األماكــن كمــا كان 
عليــه الحــال أثنــاء فتــرة االدارة االردنيــة مــن -1948 1967. علــى أن تكــون القــدس الشــرقية عاصمــة لدولــة 
ــزال منهــا كافــة المســتوطنات االســتعمارية التــي أقيمــت بعــد عــام 1967 وإعــادة أراضيهــا  فلســطين وت
لفلســطينييها األصلييــن مــع تعويضهــم عــن الســنوات التــي أقــام اليهــود عليهــا ، وتكــون القــدس الغربيــة 
ــادة مــن  ــة العب ــن لضمــان حري ــن العاصمتي ــة إســرائيل مــع إبقــاء الحــدود مفتوحــة للتنقــل بي عاصمــة لدول
جهــة وضمــان وصــول المقدســيين إلــى أماكهــم فــي القــدس الغربيــة . ويكــون مــن حــق الجئــي القــدس 
عــام 1948، ونازحــي العــام 1967 ، وفاقــدي هويتهــا ومبعديهــا العــودة إليهــا. وســيكون أساســيا أن يتفــق 
الطرفــان علــى تفســير لقــرار مجلــس األمــن 242 علــى أنــه يعنــي االنســحاب االســرائيلي مــن االراضــي 
المحتلــة عــام 1967، وليــس مــن “ أراض محتلــة “، بــدون هكــذا اتفــاق ســتبقى اســرائيل تصــر علــى ضــم 
القــدس الشــرقية أو أجــزاء منهــا إليهــا . وفقــط بعــد  التوافــق علــى كل مــا ســبق يمكــن إنشــاء بلديــة 
مشــتركة لمعالجــة األمــور الخدميــة المشــتركة إضافــة لوجــود البلديتيــن المنفصلتيــن ، كمــا يمكــن تشــكيل 
مجلــس تنســيق دينــي مشــترك ( وليــس مجلــس ادارة دينيــة مشــتركة ،فهــذه االدارة تكــون منفصلــة بيــن 
األطــراف حيــث يديــر كل طــرف شــؤونه الدينيــة بشــكل مســتقل عــن الطــرف اآلخــر)( ســالم ، 2010، ص. 

-132 ،135، مــع تعديــات وفــق مــا اســتجد ). 

ليســت امريــكا وال اوروبــا وال بعــض الــدول العربيــة جاهــزة لدعــم هــذا الخيــار بشــكل كامــل، ولكــن تفعيــل 
ــار 2021)، ومــا  ــرة ( نيســان - اي ــة القــدس االخي ــروح هب الوضــع المقدســي خاصــة والفلســطيني عامــة ب
ــر المواقــف إذا مــا جــرى  ــل  المقدمــة لتغيي ــل الشــبابي الفتــي لاحتــال ، قــد يمث ــه مــن رفــض الجي بينت
اعتمــاد خطــة كفاحيــة متواصلــة باوجههــا الســتة المذكــورة . ســيتيح ذلــك  المجــال للتحــرر أو االنتقــال 
إلــى التحــرر عبــر المفاوضــات علــى أســس جديــدة او بدونهــا . ولــن يكــون ممكنــا قبــول مفاوضــات اذا 
ــة بقــرارات إدارة ترامــب  مــا تمــت مجــددا بإشــراف أمريكــي منفــرد ، أو فــي ظــل تمســك االدارة االمريكي
المجحفــة بحــق القــدس وفلســطين ، ولــن يكــون ممكنــا القبــول بالعــودة للتفــاوض علــى كل شــيء مــن 
ــي  ــم االتفــاق عليهــا فــي المفاوضــات الســابقة  ، والت ــي ت ــار النقــاط الت ــن االعتب ــدون األخــذ بعي ــد ب جدي
ــا كامــل الصاحيــات لتحديــد خطــة وميكانيزمــات تنفيذهــا بــدال مــن إعــادة  باتــت ربمــا تتطلــب مؤتمــرا دولي
التفــاوض عليهــا ، وكذلــك التوجــه للتحكيــم الدولــي كمــا فعلــت مصــر فــي قضيــة طابــا ، بــدال مــن الموقــف 
االمريكــي االوروبــي الــذي يرهــن كل شــيء بتحقيــق االتفــاق التفاوضــي بيــن الطرفيــن ممــا يعنــي رهــن 

ــه ويــؤدي بالتالــي إلــى اســتحالة تحقيــق حــل. ــو اإلســرائيلي علي حــق االســتقال الفلســطيني بالفيت
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خطوات انتقالية 
لتحقيــق الخيــار أعــاه ، مــن الممكــن العمــل علــى الخطــوات االنتقاليــة االضافيــة التاليــة بمبــادرة فلســطينية 

ودعــم عربــي ودولــي رســمي وشــعبي :

سياسيا ودبلوماسيا: 
تعزيــز قــرارات األمــم المتحــدة الســابقة ومنظمــة اليونســكو وغيرهــا مــن منظمــات األمــم المتحــدة  التــي 
تعتبــر القــدس جــزءا ال يتجــزأ مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967، وينطبــق عليهــا كل مــا يتعلــق 
بتلــك األراضــي مــن عــدم شــرعية ضمهــا وتوســيع االســتيطان االســتعماري فيهــا ، وتغييــر معالمهــا مكاًنــا 
واقليمــا وفضــاءا ومشــهدا ســواء فــوق األرض أو تحتهــا ، وبطــان كافــة االجــراءات االســرائيلية بشــأنها . 
هــذا إضافــة للســعي لتحصيــل مزيــد مــن االعترافــات الدوليــة بالقــدس الشــرقية كعاصمــة لدولــة فلســطين 
، وجلــب ســفراء وقناصــل العالــم والمتضامنيــن العالمييــن للعمــل معــا علــى األرض فــي مواجهــة إجــراءات 
الترحيــل وهــدم البيــوت ، والعمــل لعقــد اللقــاءات الدوليــة مــع قيــادة الشــعب الفلســطيني داخــل القــدس 
كمــا نصــت علــى ذلــك التقاريــر الدوريــة لرؤســاء بعثــات االتحــاد األوروبــي فــي القــدس ( انظــر / ي المراجــع 
)، التــي تتطلــب التطبيــق ، وكمــا كانــت عليــه الحــال أيــام عمــل بيــت الشــرق حتــى إغاقــه عــام 2001، 
ــة  ــرة التربي ــة ودائ ــت الشــرق ، والمؤسســات الفلســطينية المغلقــة فــي المدين ــح بي ــادة فت والضغــط إلع
والتعليــم الفلســطيني فيهــا ، وحمايــة الرعايــة األردنيــة األماكــن اإلســامية والمســيحية فــي القــدس 
ــكل  ــدات بهدمهــا وإحــال الهي ــداءات عليهــا واختراقهــا ومحــاوالت تقســيمها ووقــف التهدي ووقــف االعت
مكانهــا. وإعــادة فتــح القنصليــة االمريكيــة فــي القــدس الشــرقية ، ونقــل المزيــد مــن الممثليــات االجنبيــة 
فــي رام اللــه مكاتبهــا للقــدس بشــكل رســمي أو مــن خــال مكاتــب غيــر رســمية ، وذلــك كجــزء مــن حملــة 
اعــادة مركزيــة القــدس السياســية لفلســطين وهــي المركزيــة التــي فقدتهــا منــذ اغــاق بيــت الشــرق عــام 

 .2001

يضاف سياسيا أيضا:
مشــاركة المقدســيين فــي االنتخابــات الفلســطينية فــي األقصــى وكنيســة القيامــة وكمــا تبيــن فــي 
األقســام الســابقة فــإن ذلــك قــد تــم طرحــه فــي اوســلو. وكذلــك مشــاركة نازحــي القــدس عــام 1967 فــي 
االنتخابــات الفلســطينية وهــو أمــر طــرح أيضــا فــي مفاوضــات أوســلو كمــا يظهــر أعــاه ، وشــمول بلديــة 
القــدس ( أمانــة القــدس ) فــي أي انتخابــات بلديــة فلســطينية ، وضمــان حــق المقدســيين بالمشــاركة فــي 
االنتخابــات للمجلــس الوطنــي الفلســطيني ، واعــادة نازحــي القــدس وكل فلســطين المرحليــن عــام 1967، 
ومعالجــة قضايــا المبعديــن وفاقــدي الهويــات والبــدون  ، ووقــف خضوع اقامة المقدســيين الفلســطينيين 
فــي مدينتهــم لقانــون الجــوازات االســرائيلي الصــادر عــام 1952 ، أي قبــل 15 عامــا مــن احتــال اســرائيل 
لهــم عــام 1967، وإلغــاء كل التقييــدات والشــروط المفروضــة علــى حــق إقامــة المقدســيين فــي مدينتهــم 
وكأنهــم غربــاء و طارئيــن فيهــا حســب فحــوى ذلــك القانــون الــذي يعتبــر االســرائيليين علــى أنهــم أصحــاب 
البــاد  األصليــون الذيــن عــادوا لفلســطين والقــدس بعــد ألفــي عــام مــن الشــتات فــي العالــم  ، وإلغــاء 
قوانيــن جمــع الشــمل الظالمــة التــي تحــرم المقدســيين مــن حــق اإلقامــة فــي المدينــة ، وتغييــر قوانيــن 
التنظيــم والبنــاء المجحفــة وتعزيــز خطــط البنــاء الجماعيــة فــي المدينــة  ووقــف هــدم البيــوت المبنيــة بــدون 
ترخيص،وإلغــاء الغرامــات المفروضــة عليهــا ،  وإعــادة البيــوت واألراضــي المصــادرة أو المباعــة وفــق وثائــق 
مــزورة أو مطعــون فيهــا ، ووقــف وتجميــد االســتيطان ووقــف تنفيــذ مخططــات جديــدة لــه  فــي كل 
األقــداس الثــاث  والترحيــل فــي المدينــة ومنهــا ،  ووقــف اقتحامــات األقصــى والحفريــات فــي أســفلها 
وتحــت حــارات ســلوان وغيرهــا ، وإلغــاء الخطــط لتقســيم االقصــى  مكانيــا وزمانيــا ، وااللتــزام بقــرارات 
لجنــة البــراق عــام 1929 بالنســبة للصــاة فــي حائــط المبكــى ، ووقــف عمليــات تســمية الحــارات المقدســية 
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،  وإزالــة  المــكان واالقليــم والفضــاء والمشــهد  تغييــر  بأســماء عبريــة،وكل عمليــات  القــدس  وأبــواب 
التقســيمات لمناطــق ب و ج ضمــن قــدس 2، وفتــح القــدس أمــام المســلمين والمســيحيين الفلســطينيين 
للصــاة والتســوق واالستشــفاء فيهــا بــدون قيــود. وكذلــك منــح المقدســيين حريــة الحركــة والســفر إلــى 
كافــة مناطــق غــزة والضفــة  ، وإلغــاء اإلغــاق المحكــم المفــروض علــى القــدس  مــن جميــع الجهــات والــذي 
بــدأ فــي آذار 1993 واســتمر حتــى اليــوم ، وتشــغيل مطارهــا بــادارة فلســطينية للســفر منهــا واليهــا نحــو 

العالــم. 

اقتصاديا وتنمويا:
 إطــاق برامــج تنمويــة لتنميــة المجتمعــات المحليــة المقدســية ، واعــادة انتخــاب أمانــة القــدس مــن خالهــا 
كمــا تــم إيضاحــه فــي القســم الســابق ، وتنفيــذ قانــون القــدس العاصمــة رقــم 4 لعــام 2002 الــذي اعتبــر 
القــدس منطقــة تنميــة أ لهــا االولويــة بالبرامــج والمشــاريع التنمويــة ( المقتفــي- جامعــة بيرزيــت ). وحــث 
الجهــات المانحــة العربيــة واإلســامية والعالميــة علــى زيــادة موازناتهــا للقــدس، والضغــط علــى بعضهــا 
مثــل وكالــة التنميــة الدوليــة األمريكيــة لتقديــم الدعــم مباشــرة لمؤسســات القــدس وليــس عبــر مؤسســات 
تعمــل فــي كل فلســطين بمــا فــي ذلــك القــدس كمــا جــرت العــادة ودعــم مستشــفيات القــدس ووكالــة 
غــوث وتشــغيل الاجئيــن فيهــا ، والضغــط علــى الجامعــة العربيــة ودولهــا لتنفيــذ قــرارات القمــم العربيــة 
بصــرف مبالــغ الدعــم المقــررة للقــدس . وتطويــر خطــط جماعيــة لاســكان ولتطويــر التعليــم والثقافــة 
ــر الســياحة والزراعــة والمنتوجــات  ــي ، وتطوي ــز ودعــم مؤسســات المجتمــع المحل ومؤسســاتهما ، وتعزي
الفلســطينية التراثيــة ، ومقاطعــة المنتوجــات الصهيونيــة التــي لهــا بديــل حتــى ال يســاهم المقدســيون 
فــي تمويــل عمليــات قمــع االحتــال لهــم . يرتبــط بمــا ســبق تنميــة الرأســمال البشــري واالجتماعــي 
فــي القــدس وطنيــا وسياســيا وثقافيــا عبــر تطويــر الشــخصية الوطنيــة المعافــاة صحيــا ونفســيا ومــن 
المشــكات والتوتــرات والنزاعــات المهــددة للســلم األهلــي وتماســك المجتمــع المبنــي علــى احتــرام تنــوع 

ــه المختلفــة .   ــه ومجموعات فئات

كفاحيا وميدانيا:
 تعزيــز اســتعمال الحــق فــي التنميــة كأســلوب مقاومــة وحفــظ الوجــود وتنميتــه كمــا جــاء اعــاه ، وتعزيــز 
قــدرات  المجتمعــات المحليــة علــى الصمــود فــي وجــه عمليــات الترحيــل واالقتــاع ، وحمايــة المقدســات، 
ومكافحــة تســريب العقــارات بوســائل شــتى وفــق خطــة وطنيــة يتــم اعتمادهــا ، وبنــاء عــدد هائــل مــن 
البيــوت بــدون ترخيــص لتجــاوز قــدرة بيروقراطيــة  الجهــاز اإلداري اإلســرائيلي علــى اتخــاذ قــرارات بالهــدم 
وبالتالــي تثبيــت حقائــق فلســطينية علــى األرض تتمثــل اليــوم بأكثــر مــن 25 ألــف بيــت مبنيــة بــدون ترخيــص 
. وعــودة المقدســيين بكثافــة الــى المدينــة للحيلولــة دون اســتمرار ســحب هوياتهــم، وقيام دولة فلســطين 
ببنــاء مجمعــات ســكنية فلســطينية كبيــرة فــي مناطــق قــدس 2 للحيلولــة دون تطويــق مــدن رام اللــه وبيــت 
ــد القــدس  ــدا لتهوي ــان القــدس تمهي ــا بمســتعمرات يجــري انشــاؤها ضمــن مخطــط متروبوليت لحــم واريح
بشــكل اكبــر و خلــق اغلبيــة يهوديــة حوالــي المــدن الفلســطينية الثــاث المذكــورة المحيطــة بالقــدس. وخلــق 
حالــة كفــاح شــعبي متواصلــة ترتقــي فــي فتــرة معينــة إلــى حالــة عصيــان مدنــي كامــل ضــد االحتــال فــي 

القــدس وعمــوم فلســطين. 

قانونيا:
 رفــع قضايــا فــي القضــاء الدولــي والمحاكــم األوروبيــة لمقاضــاة الحكومــة االســرائيلية ومجموعــات 
االســتيطان االســتعماري كإلعــاد وعطيــرت كوهانيــم ونحــات شــمعون علــى جرائــم االســتيطان والحفريــات 
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ــة  ــة التــي تنفــذ مشــاريع فــي المدين ــة ، ومقاضــاة الشــركات األجنبي ــم فــي المدين ــر المعال ــة وتغيي االثري
والمســتعمرات المقامــة عليهــا. وفــي هــذا اإلطــار ربمــا مــن المناســب إجــراء مناقشــة جــادة حــول جــدوى 

ــا المقدســيين .   االســتمرار فــي التوجــه للقضــاء االســرائيلي بخصــوص قضاي

معرفيا:
ــاًرا   تعزيــز اإلنتــاج المعرفــي الفلســطيني والعربــي والدولــي  حــول القــدس تاريخــا وحضــارة وعمرانــا  وآث
ومجتمعــا واقتصــادا وثقافــة وبيئــة واوقــاف،  ومــن كافــة أوجــه حياتهــا التعليميــة والصحيــة وغيرهــا . 
ودحــض الروايــة الصهيونيــة حولهــا ، ومجابهــة عمليــات تغييــر المعالــم واالســماء عبــر توثيــق المعالــم 
واالســماء األصليــة ، وتكثيــف الدراســات حــول مركزيــة القــدس للعالميــن اإلســامي والمســيحي. يضــاف 
لذلــك تعميــق وعــي األجيــال الشــابة الفلســطينية بتاريــخ القــدس وهويتهــا وتاريخهــا وكســب المعركــة علــى 
الوعــي التــي يحــاول االحتــال فرضهــا مــن خــال خلــق وهــم اســرلة وتأســرل لــن يتحقــق بســبب الطبيعــة 
االثنيــة المغلقــة الطــاردة لآلخــر داخــل المجتمــع االســرائيلي ذاتــه حيــث اســتمر قمــع فلســطينيي الداخــل 
ــك عــام 2021 فــي  ــك بمــا فــي ذل ــاروا ردا علــى ذل رغــم الجنســية اإلســرائيلية التــي فرضــت عليهــم ، وث
ــاء  ــل اثن ــث والجلي ــكا والناصــرة ومــدن وقــرى النقــب  والمثل ــد ويافــا وحيفــا وع انتفاضــة شــاملة  فــي الل
التضامــن مــع القــدس. وتطويــر منهــاج وطنــي تعليمــي بشــأن القــدس يــوزع ايضــا ويعتمــد مــن الجامعــات 

ــة .  ــة والدولي الفلســطينية والعربي

اعالميا:
المقــروء والمرئــي  المناســبة فــي االعــام  البرامــج اإلعاميــة  الســابقة مــن خــال  عكــس كل األوجــه 

الجديــد   المجتمعــي  االلكترونــي  الفضــاء  وفــي   ، والمســموع 
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