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�إعالن ترامب ب�ش�أن القد�س
يف �ضوء القانون الدويل العام
م.م حممد طعمة جودة*
القدس أو أورشليم هي مدينة أتسرك جبماهلا وروعتها وعراقتها ،وهلا مكانة عظيمة يف قلوب
املسلمني ،فهي أرض مقدسة ،ومباركة بنص القرآن الكرمي ،وفيها املسجد األقصى أول قبلة
للمسلمني ،واثين مسجد بُيِن هلل يف األرض ،وإليها أسري ابلنيب حممد -صلى هللا عليه وآله وسلم-
وهي أرض األنبياء عاش عليها ودفن يف ثراها كثريٌ منهم عليهم السالم.
وملدينة القدس أمهية ابلغة يف الفكر اإلسرائيلي ،لذرائع دينية وأترخيية .وقبل أن يُعلن عن قيام
«إسرائيل» بنصف قرن قال ثيودور هرتزل مؤسس املنظمة الصهيونية العاملية« :إذا حصلنا على
مدينة القدس ،وكنت حياً وقادراً على القيام أبي عمل ،فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى
مرت عليها قرون» .وبعد نصف قرن من استيالء
اليهود فيها ،وسوف أحرق مجيع اآلاثر اليت ّ
«إسرائيل» على كامل مدينة القدس عام  ،1967مل يكن فكر القادة اإلسرائيليني مغايراً ألسالفهم،
ففي مراسم استقبال الرئيس األمريكي دوانلد ترامب يف أول زايرة له إلسرائيل بعد توليه منصبه،
أعلن رؤوبني ريفلني رئيس إسرائيل خماطباً ترامب« :فخر لنا أن نستقبلك يف القدس يف وقت حنتفل
مبرور  50عاماً على احتفاالت يوم القدس ،ويسعدان أن حليفتنا األكرب تقر أبمهية القدس للشعب
اليهودي ،فالقدس هي القلب النابض للشعب اليهودي مثلما كانت قبل ثالثة آالف عام».
ويف ذروة الرتقب إىل إطاللة صفقة القرن اليت تبنتها إدارة الرئيس ترامب ،اليت عول عليها الكثريون
أطل علينا الرئيس بقرار ينفذ فيه وعده الذي وعد به أايم محلته
لوضع حد للنزاع العريب-اإلسرائيليَّ ،
االنتخابية ،وذلك إبقرار قانون الكونغرس األمريكي لعام  1995الذي يقضي ابالعرتاف ابلقدس
بشطريها الغريب والشرقي عاصمة إلسرائيل ،والقاضي أيضاً بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب
عاصمة «إسرائيل» إىل القدس.

* كلية العلوم السياسية ،جامعة ميسان
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ومن أجل بيان مدى توافق إعالن ترامب بشأن القدس عاصمة إلسرائيل مع القانون الدويل
والتوصل إىل نتائج موضوعية فال َّ
بد من إلقاء نظرة على الوضع القانوين ملدينة القدس من وجهة
نظر القانون الدويل ،والنتائج املرتتبة على ذلك الوضع؛ كي نصل إىل مدى شرعية إعالن ترامب
ومدى توافقه مع قواعد القانون الدويل ،ومن مث خنتم ابآلاثر املرتتبة على عدم شرعية هذا اإلعالن؛
لذلك سنعرض املوضوع من خالل أربعة حماور:
احملور األول :الوضع القانوين للقدس:
بدأت قضية القدس يف  29تشرين الثاين  1947حينما أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة
قرارها رقم  181بتقسيم فلسطني على دولتني :عربية على ( )%45من أرض فلسطني ودولة يهودية
على ( )%54و( )%1منطقة دولية ملدينة القدس ،إذ مل جيعل القرار القدس ضمن حدود أي
الدولتني ،وإمنا جعلها منطقة دولية حتت وصاية األمم املتحدة وتدار من قبلها وإبشرافها ،وعلى إثر
ذلك اندلعت حرب الـ 48بني اجليوش العربية و»إسرائيل» ،وانتهت احلرب على النحو الذي يعرفه
اجلميع ،ابستيالء «إسرائيل» على مزيد من أرض فلسطني حيث أصبح حتت حيازهتا ما يعادل
( )٪78من أرض فلسطني بضمنها اجلزء الغريب من مدينة القدس ،إذ احتلت اجلزء الغريب من
املدينة يف حرب عام  ،1948واستولت على ( )%84من مساحة مدينة القدس ( 16.45كم)2
وأطلق على ذلك اجلزء تسمية القدس الغربية ( ،)J2بينما بقيت نسبة ( )%11.5من مساحة
القدس مبا يف ذلك البلدة القدمية ( 2.25كم )2اليت فيها املسجد األقصى املبارك حتت سيطرة
القوات األردنية ،ومسيت ابلقدس الشرقية ( ،)J1واستمر الوضع لغاية العام .1967
ويف حرب األايم الستة (نكسة حزيران) عام  ،1967أكملت «إسرائيل» سيطرهتا على
شرقي القدس الذي كان حتت السيطرة األردنية ،والذي يعد جزءاً من الضفة الغربية اليت احتلتها
«إسرائيل» يف تلك احلرب ،وأعلنت عن توحيدها لشطري القدس حتت اإلدارة اإلسرائيلية يف
 ،1967/6/27مث أعلنت بقانون أساسي إسرائيلي يف  1980/7/30عن اعتبار القدس املوحدة
عاصمة أبدية إلسرائيل.
وعلى الرغم من النداءات الدولية املتواصلة اليت وجهت إىل «إسرائيل» ،إال أهنا ما زالت مستمرة يف
هتويد القدس عرب سيل من اإلجراءات واملمارسات التدرجيية املتالحقة ،والسيما استمرار عمليات
البناء االستيطاين يف مدينة القدس ،سواء ابملصادقة على خطط لتوسيع املستوطنات القائمة أو
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املصادقة على خطط إلقامة مستوطنات جديدة ،وسواء أكانت تلك املشاريع داخل املدينة أم
خارجها ضمن حدود ما يسمى «القدس الكربى عاصمة إسرائيل األبدية» وذلك من خالل
جمموعة من القوانني واإلجراءات اليت اتبعتها «إسرائيل» لتنفيذ تلك االسرتاتيجية.
وقد أاثرت اإلجراءات اإلسرائيلية يف مدينة القدس ردود أفعال دولية ،تبنت عدم شرعية اإلجراءات
اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،اليت تعد جزءاً من الضفة
الغربية احملتلة ،وصدرت عن اجملتمع الدويل املمثل يف منظمة األمم املتحدة عدة قرارات اليت أدانت
اإلجراءات األحادية اليت قامت هبا سلطة االحتالل اإلسرائيلي يف املدينة ،وع ّدهتا خمالفة لقواعد
القانون الدويل ،وجتاوزاً للسلطات املؤقتة اليت رمسها القانون الدويل لسلطة االحتالل ،ودعت
«إسرائيل» إللغاء تلك اإلجراءات كافة ،كوهنا ابطلة وال ميكن أن تغيرّ من الوضع القانوين للمدينة،
عرب سيل من القرارات على مدار العقود اخلمس املاضية منذ عام .1967
وطبقاً لقرارات األمم املتحدة فإن مدينة القدس الشرقية وحميطها فضالً عن الضفة الغربية لنهر األردن
اضي حمتلة من قبل إسرائيل ،وهذا ما أكدته قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة نذكر منها
تعد أر َ
على سبيل املثال ال احلصر :القرار رقم  2253لسنة  ،1967والقرار رقم  2535لسنة ،1969
والقرار رقم  2787لسنة  ،1971والقرار  3237لسنة  ،1974والقرار  3379لسنة ،1975
والقرار  207/35لسنة  ،1980والقرار  4/7يف الدورة االستثنائية الطارئة عام  ،1982وغريها من
القرارات اليت تصدر كل عام بشأن األراضي الفلسطينية احملتلة ،حيث كررت هذه القرارات -بعد
اضي حمتلة على «إسرائيل» االنسحاب
إدانتها إلسرائيل أبشد العبارات -حبسبان تلك األراضي أر َ
منها ،وأكدت هذه القرارات على حق الشعب الفلسطيين يف الكفاح املسلح من أجل ممارسته
حقه يف تقرير مصريه ،وقد بينت هذه القرارات أبن ما تقوم به «إسرائيل» من إجراءات والسيما
قانون توحيد القدس وإعالهنا عاصمة إلسرائيل لسنة  1980ال يؤثر على الوضع القانوين للمدينة
اضي حمتلة.
بوصفها أر َ
عما ذُكر آنفاً فإن جملس األمن أصدر العديد من القرارات اليت عدت الضفة الغربية مبا
وفضالً ّ
فيها شرقي القدس أرض حمتلة ودعت «إسرائيل» لالنسحاب منها وإهناء االحتالل ،ونصت هذه
القرارات على بطالن كل ما تقوم به «إسرائيل» من إجراءات وقوانني واستيطان لتغيري طابع القدس
اضي حمتلة ،كما
على األرض وإلغائها ،فال ميكن أن تغري الوضع القانوين ملدينة القدس بوصفها أر َ
أكدت هذه القرارات على أنه ال جيوز االستيالء على األرض ابلقوة ،ونذكر على سبيل املثال:
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القرار رقم  242لسنة  ،1967والقرار رقم  465لسنة  ،1980والقرار  476لسنة ،1980
والقرار  478لسنة  ،1980والقرار  636لسنة  ،1989والقرار  904لسنة  ،1994والقرار رقم
 1322لسنة  ،2000وغريها اليت كان آخرها القرار  2334لسنة  ،2016الذي مرر بتوجيه من
إدارة أوابما.
وقد أهنت حمكمة العدل الدولية كل جدال حول الوضع القانوين للقدس الشرقية حينما أعطت رأيها
االستشاري بشأن اجلدار العازل عام  2004بعد أن طلبت اجلمعية العامة منها بيان مدى شرعية
بناء «إسرائيل» للجدار العازل يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام  ،1967حيث توصلت
احملكمة إىل أن الضفة الغربية مبا فيها شرقي القدس وقطاع غزة هي أر ٍ
اض حمتلة وليست أراضي
متنازع عليها كما تدعي إسرائيل .وخلصت احملكمة أيضاً إىل أن العهد الدويل للحقوق املدنية
والسياسية ،والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية حقوق الطفل اليت
وافقت «إسرائيل» عليها كلها ،واتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949اليت كانت «إسرائيل» طرفاً
فيها ،ولوائح الهاي لعام  ،1907امللزمة إلسرائيل بوصفها قانوانً دولياً عرفياً ،تسري على األراضي
الفلسطينية احملتلة ،وأشارت إىل أن العديد من قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ،قد كررت
التأكيد على أن اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق على األراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس
الشرقية ،كما أكدت احملكمة القاعدة األساسية اليت أشارت إليها كلٌّ من اجلمعية العامة وجملس
األمن ،يف قراراهتا اخلاصة بفلسطني اليت تقضي بــ«عدم جواز االستيالء عل األراضي ابلقوة».
وأكدت احملكمة ضرورة أن تنظر اجلمعية العامة وجملس األمن فيما يلزم من إجراءات أخرى إلهناء
الوضع غري القانوين لتواجد سلطة االحتالل اإلسرائيلي يف تلك املناطق .وأوصت احملكمة ببطالن
كل اإلجراءات اليت تقوم هبا «إسرائيل» على األرض من تغيري للواقع اجلغرايف والدميوغرايف وما ينجم
يغي الوضع القانوين لتلك األراضي
عن تطبيق القانون اإلسرائيلي ،وأن ما تقوم به «إسرائيل» ال رِّ
اضي حمتلة.
بوصفها أر َ
ويُ ُّ
عد هذا الرأي ذا قيمة قانونية مهمة ،والسيما بعد صدور قرار من اجلمعية العامة رقم دأط
 15/10يف  20متوز  ،2004أبغلبية ساحقة ،تبىن أتييد هذا الرأي ،الذي تناول ابلبحث جوانب
القضية الفلسطينية كافة.
وجتدر اإلشارة إىل أن منظمة اليونسكو يوم  18تشرين األول  2016خالل اجتماع يف العاصمة
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الفرنسية ابريس حيث تبنت قراراً ينفي وجود ارتباط ديين لليهود بـاملسجد األقصى وحائط الرباق،
ويعدمها ترااثً إسالمياً خالصاً؛ مما جعل «إسرائيل» والوالايت املتحدة تنسحب من املنظمة رداً على
هذا القرار.
والسؤال الذي يطرح هنا هو :ما النتائج املرتتبة على وصف مدينة القدس أبهنا ٍ
أرض حمتلة؟
احملور الثاين :النتائج املرتتبة على الوضع القانوين ملدينة القدس:
هناك قواعد قانونية يف القانون الدويل تنظم حالة االحتالل احلريب ،وهي قواعد ملزمة جلميع الدول
سواء قبلت أم مل تقبل؛ ألهنا قواعد آمرة ال جيوز خمالفتها أو االتفاق على ما يتناقض معها من
التزامات .وهي قواعد االحتالل احلريب ،وهذا التنظيم ال يعين إضفاء الشرعية على االحتالل ،وإمنا
تسعى هذه القواعد لتحقيق عدة أغراض ،منها :أتكيد احلالة الفعلية املؤقتة حلالة االحتالل ،وحتديد
صالحيات سلطة االحتالل ،والرتكيز على االعتبارات اإلنسانية اليت جيب أن تضعها سلطات
االحتالل احلريب خالل تعاملها مع اإلقليم احملتل وسكانه.
وعلى ذلك ،فإن مدينة القدس هي أرض حمتلة ،وجيب أن تطبق بشأهنا قواعد االحتالل احلريب
ومبادئه ،وأهم ما تتضمنه قواعد االحتالل من مبادئ هو :مبدأ عدم جواز ضم اإلقليم احملتل أو
جزء من ذلك اإلقليم ابإلرادة املنفردة لسلطة االحتالل ،وهذا املبدأ من املبادئ األساسية واملستقرة
اليت تضمنتها قواعد االحتالل وهو عدم جواز ضم اإلقليم ،وإن سيطرة احملتل وختويله لبعض
االختصاصات هو حالة فعلية مؤقتة ،ال تعطي هذه االختصاصات أي حق إبجراء أي تغيريات يف
وضع اإلقليم احملتل ،وهذا املبدأ يفرض على الدول األخرى واجب عدم االعرتاف أبية حالة ضم
إن حصلت لعدم شرعيتها.
احملور الثالث :مدى شرعية إعالن ترامب وتوافقه مع القانون الدويل:
ال َّ
ضم اإلقليم وإهناء حالة االحتالل ،طبقاً للقانون الدويل،
بد من القول إن «إسرائيل» ملزمة بعدم ّ
وما دام اجملتمع الدويل ممثالً ابألمم املتحدة وأجهزهتا قد أصدر قرارات تلزم سلطة االحتالل إبهناء
االحتالل ،وعدم ضم اإلقليم احملتل (الذي هو مدينة القدس) .إن مدينة القدس جزء ال يتجزأ من
وضمها إليها
الضفة الغربية ،ومن ثمََّ ،فإن عزهلا من قبل «إسرائيل» عن الضفة الغربية عام ّ ،1967
بناءً على قرار أحادي من السلطات اإلسرائيلية ،يعد أمراً خمالفاً لقواعد القانون الدويل ،وللعديد من
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القرارات الصادرة عن منظمة األمم املتحدة ،اليت أدانت مجيع اإلجراءات اليت اختذهتا «إسرائيل» يف
القدس وع ّدهتا ابطلة ،وال ميكن أن تغري من الوضع القانوين للمدينة ،والسيما القرار األخري للجمعية
العامة اليت تعد أوسع متثيل ألعضاء اجملتمع الدويل وأصدق يف التعبري عن توجهاته وسياساته .حيث
عقدت جلستها الطارئة يف إطار الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة ،يف  21كانون األول ،2017
بعد أن عطل الفيتو األمريكي يف جملس األمن مشروع قرار تقدمت به مصر ،وقررت يف قرارها املرقم
( )A/ES-10/L22, 21 December 2017بعدم شرعية أي إجراءات يقصد هبا تغيري طابع
مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الدميغرايف ،وليس هلا أي أثر قانوين ،وتعد الغية وابطلة ،ويتعني
إلغاؤها امتثاالً لقرارات جملس األمن ذات الصلة ،وأكد القرار أيضاً أن مسألة القدس هي إحدى
قضااي الوضع النهائي اليت يتعني حلها عن طريق املفاوضات على وفق قرارات جملس األمن ذات
الصلة.
وأعربت اجلمعية العامة -يف قرارها املذكور -عن أسفها البالغ إزاء القرارات األخرية املتعلقة بوضع
القدس ،ودعت مجيع الدول «إىل االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية يف مدينة القدس الشريف
عمالً بقرار جملس األمن رقم  478الصادر عام  ،»1980وطالبت مجيع الدول ابالمتثال لقرارات
جملس األمن املتعلقة مبدينة القدس ،وعدم االعرتاف أبي إجراءات أو تدابري خمالفة لتلك القرارات.
وكررت اجلمعية العامة الدعوة إلزالة االجتاهات السلبية القائمة على أرض الواقع اليت تعرقل حل
الدولتني ،وإىل تكثيف اجلهود الدولية واإلقليمية والدعم الدويل واإلقليمي اهلادفني إىل حتقيق سالم
شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط دون أتخري؛ وكان هلذا القرار أمهيته البالغة يف ترسيخ مبادئ
الشرعية الدولية وقواعدها.
وعلى ذلك ،فإن أتييد إعالن ترامب لذلك الفعل غري املشروع ما هو إال مشاركة هبذه املخالفة
لقواعد القانون الدويل؛ لذا فإن الوالايت املتحدة يف إعالهنا هذا ارتكبت انتهاكاً للقانون الدويل
وقرارات الشرعية الدولية اليت أشران إليها ،ليس فقط ابالمتناع عن تقدمي العون للمنظمة الدولية يف
تنفيذ قرارات الشرعية الدولية فحسب ،وإمنا دعمت سلطة قائمة ابالحتالل ،بتقريرها لواقع غري
مشروع من وجهة نظر القانون الدويل ومدان من قبل اجملتمع الدويل.
ويبدو أن الوالايت املتحدة هبذا اإلعالن تناقض نفسها بنفسها وما تدعي به وما تؤمن به من
مبادئ ،ونكتفي ابلتذكري مببدأ أو نظرية ستيمسون وزير اخلارجية األمريكي الذي بعث برسالة لكل
من الصني والياابن يف أعقاب النزاع املسلح بينهما عام  1932بعد أن استولت الياابن على إقليم
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منشوراي الصيين ،حيث جاء يف الرسالة« :إن حكومة الوالايت املتحدة ال ميكن أن تقبل شرعية
أي أوضاع إقليمية تفرض عن طريق سياسة األمر الواقع ،وال يعرتف أبي أثر انجم عن مثل هذه
األوضاع اليت متس استقالل مجهورية الصني وبسلطاهتا اإلدارية الكاملة على إقليمها  »...وجتدر
اإلشارة إىل أن املوقف األمريكي -قبل أن يتغري على هذ النحو بشأن القدس -كان صلباً مع قرار
التقسيم الذي خيرج القدس من الصراع ويضمن تدويلها .ويف بداية اخلمسينيات من القرن املاضي
أصدرت اخلارجية األمريكية مذكرة حتدد فيها املركز القانوين ملدينة القدس ورفض االعرتاف ابستيالء
«إسرائيل» على غرب القدس ،وقد احتجت على نقل الكينيست ،ووزارة اخلارجية ،ورائسة الوزراء،
واحتاد العمال إليها .وعقب عدوان «إسرائيل» عام  1967أكد املندوب األمريكي يف جملس األمن
املوقف نفسه ،وعدم اعرتاف الوالايت املتحدة ابحتالل شرق القدس ،وهو األمر الذي أكده قرار
جملس األمن الشهري رقم  ٢٤٢لعام .1967
ومن مث ،يعد إعالن الرئيس ترامب االعرتاف ابلقدس عاصمة إلسرائيل خمالفة لقرارات الشرعية
الدولية ذات الصلة ،والسيما قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وجملس األمن ،ورأي حمكمة
العدل الدولية ،واملنظمات التابعة لألمم املتحدة ،وخمالفة ملا أرسته املمارسة الدولية ،من ثبوت قاعدة
عرفية بعدم قانونية تلك اإلجراءات عن طريق مواقف الدول واالحتاد األورويب واملنظمات الدولية
األخرى العاملية ،واإلقليمية كجامعة الدول العربية ،وخمالفة ملبدأ عدم االعرتاف ابألوضاع اإلقليمية
خمالف حىت التفاقات أوسلو اليت انعقدت برعاية أمريكية بني السلطة الفلسطينية
غري املشروعة ،وهو ٌ
وإسرائيل عام  ،1993حيث أتجلت مناقشة موضوع القدس ملفاوضات الوضع النهائي ،اليت كان
من املتفق عليه أن تتم خالل مخس سنوات من أتريخ التوقيع على االتفاقية ،لكن تلك املفاوضات
مل حتصل حىت االن.
احملور الرابع :آاثر عدم شرعية إعالن ترامب بشأن القدس:
اضي عربية حمتلة ،والسيما
إن إعالن الرئيس ترامب ال يغري من الوضع القانوين للمدينة بوصفها أر َ
بعد أن واجهه اجملتمع الدويل ابلرفض القاطع لعدم شرعيته ،إذ مل تؤيده أقرب الدول احلليفة
للوالايت املتحدة.
اإلدارة األمريكية ملزمة إبلغاء هذا القرار ألنه قرار أحادي اجلانب خيالف التزامات الوالايت
املتحدة يف املعاهدات الدولية مثل اتفاقيات الهاي لعام  ،1907واتفاقيات جنيف لعام ،1949
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والربوتوكولني امللحقني هبا .وهو أيضاً خيالف التزاماهتا على وفق ميثاق األمم املتحدة وقراراهتا ذات
الصلة ،وخيالف دورها كوسيط ور ٍاع لعملية السالم.
إن من آاثر عدم شرعية هذا اإلعالن هو أن الوالايت املتحدة جيعل منها وسيطاً غري حيادي
كطرف وسيط ور ٍاع لعملية السالم اليت عول عليها اجلانب الفلسطيين منذ العام  ،1993وقد
يؤدي ابلفلسطينيني إىل االنسحاب من التزاماهتم املوقعة برعاية الوالايت املتحدة كاتفاقات أوسلو.
إن مجيع الدول ملزمة بعدم االعرتاف ابلوضع غري القانوين الناجم عن هذا اإلعالن ،وعدم تقدمي
املعوانت أو املساعدات إلدامة هذا الوضع غري القانوين ،والتعاون هبدف إهناء الوضع املذكور،
وعدم املشاركة يف ارتكاب األفعال غري املشروعة دولياً ابلتقاعس عن أتدية االلتزامات املشار إليها
آنفاً.
وإن عدم شرعية هذا اإلعالن جيعل األمم املتحدة أمام ٍ
حتد غري مسبوق ،وحيتم عليها أن تتحمل
مسؤولياهتا يف حفظ السلم واألمن الدويل ،وإمناء التعاون بني األمم على أساس املساواة واحرتام
حقوق اإلنسان ،ومنح الشعب الفلسطيين احلق مبمارسة حقه الثابت يف تقرير املصري واآلليات
الضامنة ملمارسة هذا احلق ،يف إنشاء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
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