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مقدمة
ّ
أي دولة أو منظمة دولية ّ
على الرغم من عدم وجود اعرتاف من ّ
بأن أ ًّيا من شطري القدس
هو جزء من «دولة إسرائيل» ،إال ّ
أن جمموعة من العوامل أدّت إىل إسقاط الشطر الغربي من
ظل اجلزء الشرقي من املدينة ّ
القدس من دائرة التداول فيما ّ
متسك دولة
حمل أخذ ور ّد بني ّ
االحتالل به على أ ّنه جزء منها من جهة وبني اجملتمع الدولي الذي يقصر تعريفه لالحتالل
على األراضي الفلسطينية اليت احت ّلتها «إسرائيل» عام  ،1967ومع ذلك يبدو عاج ّزا عن
إلزام دولة االحتالل باالنسحاب منها.

أبرز قرى غرب القدس وقد أقام االحتالل مستوطنات على أراضيها

مؤسسـة القدس الدولية

وفيما كانت الواليات امل ّتحدة أول دولة تعرتف بكيان االحتالل عند إعالن قيامه عام 1948

إال ّ
أن ًّأيا من اإلدارات األمريكية املتعاقبة ،إىل ما قبل الرئيس احلالي دونالد ترمب ،مل تعرتف
السياسة األمريك ّية املعلنة حيال األمر هي
بالقدس رمس ًيا عاصمة لدولة االحتالل .وكانت ّ
العمل على ّ
حل على أساس دولتني فلسطينية وإسرائيلية ،على أن تكون «القدس الشرقية»
عاصمة للدولة الفلسطينية .وتبنت الدول األوروبية ّ
«حل الدولتني والقدس ّ
الشرقية عاصمة

للدّولة الفلسطينية» ،ومل تقم أي دولة أوروبية سفارتها يف الشطر الغربي من القدس وإن كان
مشهد التعاطي مع املدينة يوحي باالعرتاف بغرب القدس كجزء من دولة االحتالل كأمر
واقع .وع ّزز من هذا «الواقع» ّ
أن سلطات االحتالل نقلت مقراتها احلكومية إىل الشطر الغربي

أراض عائدة لألوقاف املسيح ّية.
من املدينة ،وأقامتها على ٍ

وعلى هذا سارت الدول العربية واإلسالمية اليت تب ّنت املطالبة بـ «القدس الشرقية» عاصمة

للدولة الفلسطينية العتيدة ،ومل تعد القدس بشطريها حاضرة إال يف أدب ّيات بعض األحزاب ،ويف
الذاكرة الشعب ّية اليت مل تندرس مبرور ال ّتاريخ ومل يل ّوثها ال ّتطبيع ،وق ّلة قليلة من احلكومات،
ا ّتسا ًقا مع عقيدة تتمسك ّ
بكل فلسطني التارخيية ً
أرضا عربية إسالمية .وقد ساهم يف ترسيخ

التمسك مبصطلح «القدس الشرقية» و»القدس الغربية» ،أي
هذا ال ّتعاطي مع شطري املدينة
ّ
مقاربة ّ
متسك دولة االحتالل بالقدس بشطريها كعاصمة
كل شطر على أ ّنه مدينة مقابل ّ

هلا ورفض التنازل عنها .ويشار هنا إىل ّ
أن القبول العربي واإلسالمي بـ «القدس الشرقية»،

واعرتاف منظمة التحرير الفلسطين ّية بـ «دولة إسرائيل» على األراضي احملتلة عام  ،1948هو
أحد األسباب اليت فتحت الباب أمام اقرتاحات من هنا وهناك تدعو إىل إعادة تعريف القدس
حبي من أحيائها قد تقبل دولة االحتالل بال ّتنازل عنه.
عاصمة الدّولة الفلسطينية ّ
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غرب القدس عشية احتالله :معارك ومجازر واستيطان
يسكن يف ّ
الشطر الغربي من القدس  340,200نسمة حتى نهاية عام  ،2016منهم 335,500
السياسات» .ويقابل
من املستوطنني اليهود ،و 4700من العرب ،وفق أرقام «معهد القدس لبحث ّ

ذلك يف شرق القدس  214,600من املستوطنني اليهود ،و 327,700من العرب.

معارك وجمازر ،بهذا ميكن تلخيص املشهد يف غرب القدس عش ّية احتالله عام  .1948وكانت

قرية القسطل أوىل قرى غرب القدس اليت هامجتها عصابات اهلاغانا الصهيونية يف ،1948/4/2
وهي املعروفة ببوابة القدس نظ ًرا إىل موقعها االسرتاتيجي املرتفع  790م ً
رتا عن سطح البحر
وقلعتها األثرية .وكانت معركة القسطل من املعارك التارخيية اليت تقاطعت فيها استماتة
املقاومني بقيادة عبد القادر احلسيين للدفاع عن القرية واسرتدادها من الصهاينة مع مالمح
التخاذل العربي باالمتناع عن إمداد احلسيين مبا طلبه من عون وسالح وذخرية ملواجهة
أن احلسيين يذكر ّ
الصهاينة ،حتى ّ
أن اللجنة العسكرية اليت شكلتها جامعة الدول العربية
عام  1947طالبته بعدم القيام بتصرفات فرد ّية ،وبعدم ال ّذهاب إىل القسطل.

مؤسسـة القدس الدولية

حي القسطل (موقع اجلزيرة)
بدأت العصابات الصهيونية هجومها على غرب القدس من ّ

الصهيونية اليت استهدفته يف
حي القطمون شهد بدوره سلسلة من املعارك لص ّد اهلجمات ّ
ّ
األشهر األربعة األوىل من عام  .1948يف  ،1948/1/4فجر أفراد من عصابة اهلاغانا فندق
احلي ،فاستشهد ما يقارب  20فلسطين ًيا .وتك ّررت اهلجمات الصهيونية على
مسرياميس يف
ّ
القطمون ،وتصاعدت يف  ،1948/4/27وتصدّى هلا املناضلون من جيش اجلهاد املقدّس يف
معارك استشهد فيها معظم أفراد احلامية املوجلة بالدّفاع عن احلي بقيادة إبراهيم أبو دية،
احلي مع فجر ّ 1948/5/2إل بعد انتهاء املعارك مع نفاذ
ومل تكن سيطرة الصهاينة على
ّ
احلي .ومن أبرز املعامل العمرانية
ال ّذخرية واستشهاد معظم املناضلني ممن تصدّوا للدّفاع عن ّ
الصهاينة حي جونني ،منزل األديب خليل السكاكيين ،والطبيب
مساه ّ
حي القطمون ،الذي ّ
يف ّ
حممود الدجاني ،والشاعر عبد الكريم الكرمي.
وال ميكن احلديث عن غرب القدس من دون استحضار جمزرة دير ياسني اليت نفذتها عصابات

الصهيونية بدعم من الباملاخ واهلاغانا يف  ،1948/4/9فعمدت إىل تفجري بيوت
األرغون وشترين ّ

القرية وقتل أي شيء يتح ّرك ،واستشهد يف اجملزرة قرابة  100فلسطيين .ووصلت أخبار اجملزرة
إىل القرى الفلسطينية اجملاورة فهجر الكثريون قراهم قبل أن تصل إليهم عصابات القتل

الصهيونية .وكشف الكاتب الصحفي عوفر أديريت يف تقرير نشرته «هآرتس» يف 2017/7/16
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عن وثيقة من األرشيف اإلسرائيلي حول احتالل العصابات الصهيونية قرية دير ياسني ،ونقل
اعرتافات لبعض من شاركوا يف اجملزرة اليت نفذت يف القرية .ونقل أديرت عن أحد املشاركني
يف اجملزرة قوله «مل نكن هناك بقفازات من حرير ،بل دخلنا ً
منزل تلو آخر ،نلقي مادة متفجرة
والسكان يهربون ...ويف ساعات مل يكن نصف القرية موجودًا».
ّ

عناصر من العصابات الصهيونية لدى احتالهلا دير ياسني عام 1948

وما بني املعارك واجملازر ،احت ّلت العصابات الصهيونية  38قرية من قرى غرب القدس ش ّكلت
 % 82من مساحة املدينة ،وأبرزها القسطل ،ودير ياسني؛ فيما احتفظ املدافعون ووحدات
اجليش األردني حبوالي  % 18من مساحة القدس ،مبا فيها البلدة القدمية إىل أن أعاد
الصهاينة احتالل كامل املدينة عام .1967
ال تزال األبنية اليت احت ّلها املستوطنون يف غرب القدس وأقاموا فيها مكان أهلها ومالكيها من
الفلسطينيني ّ
مستخدما لسكن
تدل على الوجه العربي للقدس ،وبعض هذه املنازل ال يزال
ً

املستوطنني ،فيما البعض اآلخر ّ
مت حتويله إىل استعماالت أخرى .وكان الصهاينة قد صادروا
ما حتتويه هذه املنازل من مدّخرات ،مبا يف ذلك الكتب ،فسرقوا حوالي  30ألف كتاب نقلت

إىل املكتبة اإلسرائيلية الوطنية؛ فيما حولوا منزل املربي خليل السكاكيين يف حي القطمون
إىل روضة أطفال ،ومنزل الربامكي إىل متحف ،وبيت عائلة طرشة إىل مق ّر للقنصلية اإلسبان ّية.

مؤسسـة القدس الدولية

منزل األديب املقدسي خليل السكاكيين يف حي القطمون بغرب القدس ،وقد حوله االحتالل إىل روضة لألطفال (موقع اجلزيرة)

ويف عني كارم حيث هجرت العصابات الصهيونية الفلسطينيني من بيوتهم احلجرية يف متوز/
يوليو  1948إىل الضفة الغربية وإىل بالد اللجوء ،ال تزال البيوت شاهدة إىل اليوم على واحدة
من أكرب عمليات السرقة والتزوير اليت قام بها الصهاينة إ ّبان النكبة .وعني كارم اجملاورة

لدير ياسني هي من أكرب وأهم القرى املقدسية ،وفيها مسجد عمر بن اخلطاب الذي أغلقته
سلطات االحتالل ومنعت الصالة فيه ،أما املقربة اإلسالمية يف القرية فلم َ
يبق فيها سوى بضعة
أضرحة ،ويستعملها املستوطنون كطريق للوصول إىل البيوت اجملاورة اليت استولوا عليها بعد
تهجري أهلها.
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قرية عني كارم (موقع اجلزيرة)

مقربة مأمن اهلل :تهجري األموات الستكمال مشاريع تهويدية
الصحابة وال ّتابعني والعلماء
مقربة مأمن اهلل يف غرب القدس مقربة إسالمية فيها رفات عدد من ّ
واجملاهدين والشهداء املسلمني ،وهي �وذج للتهويد وطمس املعامل اإلسالمية الذي متارسه
دولة االحتالل يف القدس منذ عام  ،1948ويف الشطر الشرقي منذ عام  .1967وقد استوىل
وضمها ،مع غريها من أراضي الوقف اإلسالمية ،إىل األراضي
االحتالل على املقربة عام ّ 1948
املصنفة كأمالك الغائبني واخلاضعة للوصي على أمالك الغائبني .وال تزال سلطات االحتالل
تعمل على تهويد املقربة عرب تغيري معاملها ،ومل تتورع عن هدم أجزاء منها لبناء حديقة عامة
باسم «حديقة االستقالل» ،ودمرت عشرات القبور ونبشت رفات املوتى .كذلك ،شقت الطرق

فيها وحددت مسارات للمشي ،وأقامت موق ًفا للسيارات ،ومرك ًزا �ار ًيا وفند ًقا .ومل يبق من
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مساحة املقربة األصلية أكثر من  19دو ً
�ا ،أي حوالي �ن املساحة األصلية البالغة 200
دو� .ومن املشاريع اليت يعمل االحتالل على تنفيذها على أرض املقربة ما يسمى «متحف
ال ّتسامح» الذي ينفذه معهد سيمون فيزنتال ومن املتوقع افتتاحه عام  ،2019فيما افتتح عام
 2015مقهى تباع فيه املأكوالت واملشروبات املتنوعة واخلمور.

تطور العمل يف «متحف التسامح» – أيار/مايو ( 2017موقع مركز سيمون فيزنتال)

«القدس عاصمة إسرائيل» و «مق ّر ال ّتمثيل الدبلوماسي» :البحث عن شرع ّية
مفقودة للعاصمة املوعودة
يف أواخر سبعينيات القرن املاضي ،نقلت بعض الدول سفاراتها إىل الشطر الغربي من القدس،
لكن من دون االعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ،ووصل عدد السفارات املعتمدة لدى
«إسرائيل» يف غرب القدس عام  1980إىل  13هي :هولندا ،وبوليفيا ،وتشيلي ،وكولومبيا،
وغواتيماال ،وكوستاريكا ،ومجهورية الدومنيكان ،وهاييت ،وباناما ،والسلفادور ،واإلكوادور،

وفنزويال واألوروغواي .يف ّ ،1980/7/30
سن الكنيست «قانون أساس :أورشليم القدس عاصمة
ينص على ّ
املوحدة هي عاصمة «إسرائيل» .وبعد صدور هذا القانون،
إسرائيل» ،الذي ّ
أن القدس ّ
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أصدر جملس األمن القرار  478يف  ،1980/8/20الذي ع ّد «قانون القدس» خر ًقا للقانون
الدولي ،وأعلن بطالنه من الناحية الدولية داع ًيا دولة االحتالل إىل إلغائه ،والدول اليت أقامت
سفارات يف القدس إىل إخراجها من املدينة .وبالفعل ،فقد سحبت الدول الـ 13سفاراتها من

غرب القدس ونقلتها إىل «تل أبيب» أو غريها من املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة
عام  .1948وأعادت كل من كوستاريكا والسلفادور نقل سفارتيهما إىل غرب القدس عام
 ،1984ولكنهما نقلتاهما ثانية إىل «تل أبيب» يف .2006
ويف  ،2017/12/6أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترمب اعرتاف إدارته بالقدس عاصمة لدولة
االحتالل ،وأصدر تعليماته إىل وزير اخلارجية ّ
باتاذ اإلجراءات الالزمة لنقل السفارة األمريكية
السفارة  6أشهر ،وف ًقا ملا هو
من «تل أبيب» إىل القدس ،ووقع يف الوقت ذاته على قرار تأجيل نقل ّ

معمول به منذ صدور قانون نقل السفارة عن الكونغرس عام  .1995وقد جاء يف إعالن االعرتاف
ّ
أن حدود القدس حتدد باالتفاق بني الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي .يف  ،2018/5/14جرى
افتتاح السفارة األمريكية يف مقر القنصلية األمريكية الواقعة يف مستوطنة «أرنونا» جنوب
القدس حيث جرى تثبيت الفتة كتب عليها السفارة األمريكية يف القدس مكان الالفتة اليت
حتمل اسم القنصل ّية.

افتتاح السفارة األمريكية يف القدس يف 2018/5/14
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لكن على ال ّرغم من افتتاح السفارة األمريكية يف القدسّ ،
فإن السفري فريدمان لن يداوم فيها
بشكل كامل ،وفق صحيفة نيويورك تاميز ،وسيكون عليه االنتقال بني «تل أبيب» والقدس
معدا الستيعاب مهام السفارة .كذلكّ ،
نظ ًرا إىل ّ
أن مق ّر القنصل ّية ليس ً
فإن السفارة يف «تل
أبيب» ستساعد على � ّنب ّ
أي حرج دبلوماسي عرب متكني فريدمان من التقاء مم ّثلي الدول
ال ّرافضة خلطوة نقل السفارة.
وبعد الواليات امل ّتحدة ،أعلنت كل من غواتيماال والبارغواي نقل سفارتيهما إىل القدس احملتلة،
ومن ثم أعلنت هندوراس إعادة افتتاح قنصليتها الفخرية يف الشطر الغربي من القدس فيما
ستفتتح بلغاريا قنصل ّية فخر ّية يف غرب القدس.
وباستثناء موقف إدارة ترمب وما تبعه من مواقف لبعض الدّول اهلامش ّية وما لذلك من أسباب
ّ
ومؤشرات ودالالت ليس جمال ذكرها هناّ ،
فإن دولة االحتالل ال تزال عاجزة عن انتزاع اعرتاف

دولي بالقدس ،أو بالشطر الغربي من املدينة ،عاصمة هلا .وال يقتصر األمر على االعرتاف

املباشر ،بل يتعدّاه إىل رفض عام العتماد متثيل دبلوماسي يف القدس قد تتل ّقفه «إسرائيل»
ّ
كحل تصفوي للقضية
الستكمال سياستها يف فرض احلقائق على األرض ومن ث ّم تصديرها
الفلسطينية.
وما ال ميكن االحتالل حتصيله بالسياسة �اول انتزاعه مبسالك أخرى منها بال ّرياضة
وال ّثقافة عرب جعل القدس منطل ًقا ملهرجانات ومسابقات دول ّية ،باتت تشهد مشاركات عرب ّية،
لتبدو القدس كح ّيز يلتقي فيه اجلميع ،تلقائ ًيا ومن دون قيود ،حتت عني «إسرائيل» ورعايتها.

بالسياسة؟
هل حتقق «إسرائيل» بالثقافة ما مل يتح ّقق ّ
توقن سلطات االحتالل ّ
أن القدس لن تصبح عاصمتها حتى باعرتاف إدارة ترمب بها كذلك
ودعمه بنقل السفارة األمريكية إليها .ولذلك ،حتر� على أن تكون القدس جاذبة لدول
ّ
حمطة للمهرجانات
مسميات أخرى بعيدة ظاهر ًيا عن السياسة ،ومن ذلك جعلها
العامل حتت ّ
السياق� ،حت حكومة االحتالل يف جلب املاراثون األوروبي املعروف بـ «طواف
الثقافية .ويف هذا ّ

إيطاليا» ،إىل األراضي احملتلة ،بال ّتزامن مع احتفاهلا بالعيد السبعني إلعالن قيامها .وهذه
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امل ّرة األوىل اليت يقام فيها هذا املاراثون خارج احلدود األورو ّبية ،وهو احلدث ال ّرياضي األضخم
الذي يقام يف دولة االحتالل .وقد انطلق املاراثون يف  2018/5/4من القدس احملتلة يف املرحلة
األوىل ،باإلضافة إىل مرحلتني يف األراضي احملتلة عام  .1948وقد شارك يف هذا املاراثون
وفدان عرب ّيان مط ّبعان من اإلمارات والبحرين ،ليعكس ذلك استجابة من بعض الدول العرب ّية

إىل ال ّتساوق مع احلاجة اإلسرائيل ّية إىل أن تبدو القدس وعاء ثقاف ًيا لنشاطات خمتلفة ال

بالسياسة.
يستثنى منها العرب ليش ّكل ذلك ستا ًرا ملا يتع ّذر حتقيقه حال ًيا ّ

مشاركة إماراتية وحبرينية تطبيعية يف ماراتون يف القدس احملتلة

لكن باملقابل ،كان من املق ّرر إقامة مباراة رياضية ودّية بني املنتخب اإلسرائيلي واملنتخب
األرجنتيين يف  2018/6/9على ملعب تيدي كولك املقام على أراضي قرية املاحلة احملتلة يف
غرب القدس ،لكن األرجنتني عادت وأعلنت عن انسحابها من املباراة على أثر معارضة واسعة
إلقامتها يف القدس احملت ّلة .وكانت مريي ريغف ،وزيرة الثقافة يف حكومة االحتالل ،قررت نقل
املباراة من حيفا إىل القدس احملتلة ،يف خطوة ال ميكن إنكار دالالتها السياسية اليت ألبست
لكن شركة  Comtekاملشرفة على تنظيم املباراة قالت ّ
لبوس الرياضةّ .
إن «اإللغاء ال عالقة
له بالقدس ال من بعيد وال من قريبّ ،
ولكن السبب هو ضغط عائالت الالعبني إذ مل نكن نتو ّقع
قبل أسبوع من زيارة املنتخب األرجنتيين عمليات إطالق صواريخ وقذائف هاون على رياض
األطفال ،ومظاهرات عنيفة على السياج ،وحتضريات غري مسبوقة ليوم ال ّنكسة []...؛ هذا هو
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عب رئيس حكومة االحتالل عن قلقه من
الشيء الدقيق ،وال يوجد شيء آخر غري ذلك» .وقد ّ
ّ
أن إلغاء املباراة قد يهدّد بإلغاء أحداث ثقاف ّية يف دولة االحتالل يف املستقبل.
وعلى ما يبدو ّ
حتمل انتكاسة أخرى مع عدم قدرتها على
فإن دولة االحتالل سيكون عليها ّ
استضافة مسابقة يوروفيجن الغنائ ّية يف القدس يف العام القادم إذ رفض ّ
املنظمون األوروبيون

إقامة املسابقة يف املدينة احملت ّلة حتى ال تتح ّول إىل مصدر صراع سياسي .وكانت ريغف قالت
ّ
بأن «املسابقة ستك ّلف إسرائيل  50مليون شيكل ( 14مليون دوالر) ،وهي تهدف إىل تسويق
الدولة .لذلك ،فأنا شخص ًيا أقول إ ّنه إذا مل ّ
تنظم املسابقة يف القدس ،لن يكون من الصواب
استثمار ّ
كل هذه األموال العامة».

خالصة
على الرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على احتالل الشطر الغربي من القدس ،تبقى
«إسرائيل» عاجزة عن االحتفال بشرع ّية واضحة تعمل على انتزاعها من اجملتمع الدولي حول

سيادتها على القدس ،أو على الشطر الغربي منها .وقد عملت ،وال تزال تعمل ،على تأسيس وقائع
وتثبيتها كحقائق على األرض ،ال س ّيما كما يتج ّلى يف نقل مقراتها احلكومة إىل الشطر

الغربي من املدينة لتنطلق منها إىل تثبيت مزاعمها حول أحق ّيتها بالقدس .ويف ّ
ظل عدم وجود
ّ
أي اعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ،كان إعالن ترمب وخطوة نقل السفارة خطوة

رمز ّية تتمسك بها «إسرائيل» يف مسرية البحث عن شرع ّيتها املفقودة .ومع عدم إمكانية انتزاع

تساوق أوروبي مع اخلطوة األمريكية ،واخلجل العربي الرمسي من التساوق الصريح مع هذه
اخلطوة ،حتاول «إسرائيل» أن تظهر القدس خارج اإلطار السياسي ،كملتقى ثقايف حتتضنه
ليجمع ّ
كل األطياف ،بصرف النظر عن املواقف السياسية املعلنة.
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«احلق» باط ً
ّ
يسمي
تتمسك دولة االحتالل اليوم بالقدس كاملة عاصمة هلا لتواجه بهذا
ال ّ
ّ
قدساّ .
ّ
لعل معارك القطمون والقسطل وغريها من املعارك أسست
كل من شطري املدينة ً
يتجسد أمامنا إىل اليوم :مقاومة وصمود حلماية القدس ح ًيا ح ًيا وقرية قرية
ملشهد يف القدس
ّ

يقابله ختاذل ،وتقاعس عن دعم من تصدّوا حلماية القدس ،وتفريط باملدينة ومن ث ّم استسالم
لتداعياته .بصرف النظر عن املوقف األوروبي واألمريكيّ ،
فإن القدس تراجعت يف االصطالح
الرمسي العربي واإلسالمي إىل القدس الشرقية ليشار بهذه إىل تلك ول ُيستعاض عن املدينة

حبي من أحيائها .لكن يبقى من املمكن الرهان على اإلرادة الشعبية اليت مل
ببعض مدينة ،بل ّ
يش ّوهها االنكسار وال ّتبعية بع ُد لل ّتصدي لصفقات بيع القدس وال ّتنازل عنها ملصلحة االحتالل.

