
PASSIA 
القدس  - الدولية  للشؤون  األكاديمية  الفلسطينية  الجمعية 

تشهد احلالة في القدس وفلسطني منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، تغييرًا في املشهد اجلغرافي والتاريخي العربي وتشويه لإلرث احلضاري 
اإلسالمي واملسيحي العربي، وعدوان متواصل القتالع اجلذور العربية وتغيير مسمياتها في املدن والقرى واألماكن املقدسة.

وقد تصاعد هذا العدوان منذ االحتالل اإلسرائيلي في حزيران )يونيو( 1967 وذلك بإحالل مستعمرين جدد لألراضي الفلسطينية بعد إغالقها 
ومصادرتها وخاصة في مدينة القدس، بالرغم من »املقاومة الوطنية« احملدودة واستنكار ومعارضة بل رفض معظم الدول واملؤسسات الدولية 
وإصدار العديد من القرارات والتوصيات في هيئة األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي ومطالبتها بوقف إجراءات وممارسات األسرلة والتهويد، 

إال أن إسرائيل تستمر في »الضم« غير القانوني للقدس وفي تهويد الوطن الفلسطيني!.
هذا ومع تعدد مراحل الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي منذ النكبة مرورًا مبرحلة »ثقافة االعتراف والتصالح« في كامب ديفيد األولى 1978 
وصواًل الى اتفاقات أوسلو 1993، اال ان احلالة الفلسطينية استمرت في التدهور والتراجع، ولم يتوقف العدوان مع استمرار االنقسام الداخلي 
الفلسطيني وأزمة قياداته، وفي هذا االطار القامت للحالة الفلسطينية، نبدأ مبراجعة وقراءة »اخلطاب العربي« في قضية القدس وفلسطني من خالل 

ثالثة ابعاد: 

األول:   يعتمد تفسير احلالة الفلسطينية على أساس »خطاب املؤامرة« ويستند في حجته على نصوص وتفسير »بروتوكوالت حكماء صهيون«، 
في املاضي حيث كانت تبحث عن خريطة من الوهم واألساطير من أجل أن تشكل األسطورة مبررًا وذريعة لتحقيق األهداف، وفي احلاضر، فإنها 
تبحث عن روابط التحالف الصهيوني – األوروبي، وانتقاله الى التحالف االستراتيجي األمريكي – اإلسرائيلي وعلى اساس املصالح واملنافع 

واخلدمات املتبادلة لتؤكد »نظرية املؤامرة«.
ويرى أصحاب هذا االجتهاد، أن الرد على »خطاب املؤامرة« يكون في »احلل العسكري« واملثال على ذلك ما حدث ملمالك الفرجنة في فلسطني 

وحولها، حيث انتهت بانتصار القوة العسكرية العربية، ومت ترحيل »الفرجنة« الى بالدهم بعد أن مكثوا في فلسطني قرنني من الزمان.

الثاني:    يعتمد تفسير احلالة »باخلطاب التاريخي« مبعنى أنها مسألة صراع بني اخلير والشر، بني احلق والباطل، وهو صراع ما وجد التاريخ، وأن 
النصر سيتحقق في نهاية املطاف، وهو نصر حتمي؛ والتاريخ يكتبه املنتصر.

ويرى أصحاب هذا االجتهاد أن »احلل السياسي« كما هو في منوذج ثورة املليون شهيد في اجلزائر هو ما ميكن أن ينطبق على احلالة الفلسطينية، 
املواطنة  البقاء وحق  الفرنسيني خيار  املستعمرين  األصليني ومنحت  البلد  قوميه من سكان  قامت حكومة  الثورة،  انتصار  وبعد  اجلزائر  ففي 

واإلسهام في مستقبل البلد، ولكنهم آثروا العودة الى بلدهم األصلي، فرنسا.

الثالث:   يتحدث عن »اخلطاب اإلنساني« ومرجعيته نصوص أخالقية وحقوقية على أساس الشرائع السماوية وحقوق اإلنسان ويقدم مرافعة 
قانونية سياسية باالستناد الى العدالة اإلنسانية في احلرية واملساواة.

ويرى أصحاب هذا االجتهاد، في منوذج جنوب إفريقيا، حاًل واقعيًا براجماتيًا ملستقبل احلالة الفلسطينية، حيث مت تصفية »اجليب االستيطاني 
العنصري« دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات األصول الغربية التي تولت احلكم في »نظام عنصري« في البالد، ثم عرض عليهم االندماج 

في نظام عادل مبني على أسس احلرية واملساواة.
ولغايات قراءة »اخلطاب العربي« حول القدس وفلسطني بني ومن خالل دائرة هذه االجتهادات وغيرها، تأتي هذه النشرة، الحياء الذاكرة الوطنية 

ولتسجيل مالحظات حول أحداث في تأريخ الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي.
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التجاذب  شهدت  التي  التاريخية  الفترة  خالل  احلالة،  هذه  بيان  على  األمثلة  ومن 
وأحيانًا »الصراع« بني الهوية الدينية؛ )الوالء للعقيدة وخطابها الديني(، وبني الهوية 
عن  دفاعًا  بينهما  اجلمع  ومحاولة  العصري(،  وخطابه  القومي  )االنتماء  الوطنية؛ 

احلقوق ومجابهة للتحديات..
  هي احلالة املتكررة في املاضي والى احلاضر في مسألة العدوان على األماكن املقدسة 
حقبة  ففي  املبارك!  األقصى  املسجد  على  االعتداء  خاص  وبشكل  االسالمية، 
والعدوان«   باالستفزاز  احلادثة  بدأت  البريطاني،  االنتداب  عهد  في  الثالثينيات، 
بنشر وتوزيع صور للمسجد األقصى املبارك وقد علت أسواره االعالم الصهيونية، 
ووضعت جنمة داوود مكان الهالل فوق قبة الصخرة املشرفة، ثم أحضرت الكراسي 
املكان، وفي 14 آب  في  معهودة  غير  في سابقة  البراق 1   الى ساحة  والطاوالت 

تل  في  يهودية  مظاهرات  قامت  اليهود،  لدى  الغفران  عيد  يوم  )أغسطس( 1929 
أبيب وانتقلت الى القدس في اليوم التالي بقيادة زئيف جابوتنسكي ودخلوا ساحة 
البراق الشريف يحملون العلم الصهيوني وينشدون )الهاتكفاه( النشيد الصهيوني، 
ولم يتأخر الفلسطينيون في التصدي لذلك وفي ثالث مسارات متتالية؛ األولى »هّبة 
البراق« اجلماهيرية في آب )أغسطس( 1929، وانتشرت من القدس الى كافة املدن 
والقرى في فلسطني خاصة في مدينة اخلليل، حيث قتل حوالي 60 يهوديًا وجرح 
احلقوق  لبيان  والتشريع  والقانون  الفقه  رجال  تصدي  في  جاءت  والثانية  آخرين، 
االسالمية والعربية في املكان والدفاع عنها، وتقدمي »الشهادات« أمام جلنة التحقيق 

البريطانية، 2
 

بني  واجلمع  األول  اإلسالمي  املؤمتر  لعقد  املناخ  هذا  توظيف  في  كانت  والثالثة: 
يلي  فيما  نسرد  اإلطار،  هذا  ولبيان  الوطني   - القومي  واخلطاب  الديني  اخلطاب 

األحداث والتعليق عليها:
بعث األمير عبد الله بن احلسني من عمان برسالة إلى السير جون شانسلر املندوب 
السامي البريطاني في فلسطني في 2 متوز »يوليو« 1930 يعبر فيها عن مخاوفه على 

مستقبل فلسطني ويؤكد على »املسؤولية اإلسالمية« في حماية األماكن املقدسة بقوله : »إنه من الضروري أن أقول كلمتي وأدلي برأيي.ألن املسألة 
اخلطيرة إسالمية بحتة وليست لقطٍر إسالمي دون غيره وإنني أقرب األمراء جوارًا لهذا املسجد املقدس«.3

وشارك حسني باشا الطراونة، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤمتر األردني في تقدمي شهادته أمام اللجنة الدولية )الشاهد رقم 51( في جلسة 16 متوز 
»يوليو« 1930 مؤكدًا على حقوق  »امللكية اإلسالمية« للمكان ورفض اإلعتداء اليهودي عليه.  

وفي 19 حزيران -يونيو 1929؛ أعادت احلركة الصهيونية صياغة »عدوانها« بأن طرح ممثل الوكالة اليهودية امام جلنة شو مطالبها في »املشاركة« 
في املكان بقوله:

»نحن ال ندعي ملكية حائط البراق )املبكى( وال نريد أكثر من املطالبة ببقاء التسامح الذي متيزت به العالقة بني املسلمني واليهود، نكتفي بأن تبقى الزيارة للحائط قائمة وال 
ندعي اية ملكية او حقوق مكتسبة ال حلائط البراق )املبكى( وال للساحة التي تقع أمامه«.4

املالحظة األولى:
 ان احلالة الفلسطينية تعكس صورة مصغرة عن احلالة العربية، وأن العالقة فيما بني احلالتني، ديناميكية وجدلية ومتبادلة وذات 
تأثير وآثار متبادلة، وبقدر جناح او فشل إحداهما او كالهما في احملافظة والدفاع عن احلقوق الفلسطينية والعربية، بالقدر الذي 
يفتح او يغلق »الفضاء الفلسطيني والعربي« أمام الطرف الثالث؛ احلركة الصهيونية وإسرائيل، لتسجيل »حضورها« او حتقيق 

بعض مخططاتها وأهدافها..

احلي املغريب وحائط الرباق ومسجد قبة الصخرة

جلنة والرت شو
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وعلى الرغم من أهمية قرار احملاكم البريطانية واللجنة الدولية للتحقيق في تأكيد امللكية 
العربية واحلقوق االسالمية، إاّل أنها سجلت سابقة قانونية في »قبول« الطرف اليهودي 
كأحد الفرقاء في القضية وأيضًا الدعوة الى عالقة مستقبلية »اتفاق الفرقاء« الستعمال 
الغربي  للحائط  التملك  وحقوق  الكاملة  امللكية  »أن  اللجنة  قرار  نص  لقد  املكان!، 
هو للمسلمني، ومن الواضح أنها تشكل جزءًا غير منفصل من منطقة احلرم الشريف 
وكذلك للمسلمني ملكية الساحة الواقعة أمام حي املغاربة مقابل احلائط وأن اليهود ال 
ميلكون حق نقل أية أدوات مساعدة لصالتهم قريبًا من احلائط )كراسي وطاوالت(، 
اال باتفاق الفرقاء وأن اليهود لدى عرض قضيتهم على اللجنة، ذكروا بالنسبة حلقهم في 

الصالة أمام احلائط«.5
 وفي أعقاب ذلك، كان احلراك الوطني والديني الفلسطيني اللذين شكال البداية لتحرك 
اجلماهير ومن ثم املسؤول العربي واإلسالمي، ولم يخلو األمر من صراعات وخالفات 
بني النخب والقيادات الفلسطينية والتي كانت صورة مصغرة ملا تبعها وعلى منوالها، 
في ساحات القيادات العربية، من تشتت للجهود باجتاهات مختلفة واضعاف »اإلرادة 

السياسية« في تقرير أمر ما. وتنفيذه!

حسني باشا الطراونة, رئيس اللجنة التنفيذية للمؤمتر األردين األول 1928

األمري عبداهلل بن احلسني 
يف لندن 1934

فبالنسبة للحراك الفلسطيني، كانت دعوة مفتي فلسطني، احلاج أمني احلسيني الى عقد »مؤمتر إسالمي« في القدس وفي مناسبة حلول 
ليلة القدر في شهر رمضان املبارك بتاريخ  )1931/12/21( بحضور زعماء وشخصيات عامه من العواصم العربية واإلسالمية، تأكيدًا 

على أن »املسؤولية« و »املرجعية« في مسألة املسجد األقصى املبارك هي 
إسالمية، »الوالء للعقيدة وخطابها الديني«؛ وخرج املؤمترون يدعون 
في مقرراتهم الى إنشاء جامعة املسجد األقصى وإيجاد دائرة معارف 
إسالمية ... وعلى الرغم من تبرع القيادة اإلسالمية في الهند مببلغ 
نصف مليون روبيه جلامعة املسجد األقصى، إال أن سلطات االنتداب 
البريطاني حالت دون وصول األموال! وفي مقابل هذا التوجه الوطني 
الفلسطيني – العربي اإلسالمي، وبالنظر لعمق الصراعات الشخصية 
بني النخب الفلسطينية، أعلن راغب النشاشيبي، زعيم املعارضة في 
)املؤمتر  اسم  حتت  القدس  في  داود  امللك  فندق  في  عقد  آخر  مؤمتر 
االسالمي العاملي(، رفضه »لتفرد« احلاج أمني احلسيني مفتي القدس 

بالدعوة واإلعداد والقيادة لهذا العمل وامتنعت املعارضة عن املشاركة 
في املؤمتر اإلسالمي األول املنعقد في املسجد األقصى املبارك...!
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وفي نفس الزمان واملكان واملناسبه، وفي اثناء 
انعقاد املؤمتر اإلسالمي األول، عقد في القدس 
من  عدد  وبحضور  عربي«  قومي  »مؤمتر  أيضًا 
رجاالت فلسطني والشخصيات العامة العربية 
التي شاركت في املؤمتر االسالمي بدعوة وفي 
الفلسطيني،  االستقالل  حزب  عميد  منزل 
الى  الدعوة  تقرر  حيث  الهادي،  عبد  عوني 
أهداف  حتقيق  سبيل  في  قومي  ميثاق  »وضع 
االنتماء  على  تأكيدًا  العربية«،  القومية  احلركة 
القومي والهوية العربية وخطابها الوطني على 

اعتبار أن املرجعية واملسؤولة في مواجهة التحدي هي للعرب وان الفلسطينيني جزء ال يتجزأ من البيت العربي.
وعلى الرغم من تعدد واختالف النخب والقيادات الفلسطينية في مواجهة التحدي الصهيوني للمقدسات 
واحلقوق الفلسطينية في عدة مسارات؛ األولى دينية والثانية معارضه محليه والثالثة قوميه عربيه، جاءت 
احملاولة الرابعة لتأخذهذه القضية الى خارج الدائرة الفلسطينية وكان ذلك في مسألة تشكيل »وفد للمصاحلة 

اخلالف  ليوقف  العربية« 
بن  العزيز  عبد  امللك  بني 
سعود واالمام يحيى حول 
احلج،  ومسائل  احلدود 
يتطور  ان  كاد  الذي  االمر 
وقد  مسلح،  اشتباك  الى 
املصاحلة،  وفد  ترأس 
أمني  احلاج  املفتي 
احلسيني، وضم عن مصر، محمد علي علوبة باشا وعن 
ارسالن،  شكيب  لبنان  وعن  األتاسي،  هاشم  سوريا 

وكان ملهمة الوفد بعض الفضل في تصالح العاهلني.6

قد يكون في قصيدة الشاعر الفلسطيني، ابراهيم طوقان ما يلخص هذه احلالة ويعكس 
طبيعة »اخلطاب« الفلسطيني والعربي خاصة في ما ورد من عبارات النقد والتهكم:

املؤمتر االسالمي يف املسجد األقصى 1931

ابراهيم طوقان

وبيان منكم يعادل جيشًا               مبعدات زحفه احلربيــة
واجتماع منكم يرد علينا               غابر املجد من فتوح ُأميه

وخالص البالد صار على الباب       وجاءاعياده الورديــة 
ــه ـّ ما جحدنا )أفضالكم( غري اّنا          مل تزل يف نفوسنا امني

يف يدنا بقية من بالد........             فاسرتحيوا كي ال تطري البقية 7 
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وقد بكى األمير السعودي وجميع مرافقيه متأثرين باملكان وخطاب أهله..، 

عبد الرحيم حممود

األمري سعود بن عبد العزيز 
العربية  اململكة  عهد  ويل 

السعودية 1935

5

واضافة أخرى لهذه احلالة، كانت زيارة األمير سعود بن عبد العزيز ولي 
عهد اململكة العربية السعودية للقدس في منتصف العام 1935 وجوالته 
املبارك  األقصى  املسجد  في  اجلمعة  فريضة  أداء  ثم  الفلسطينية  املدن  في 
مبشاركة حشود من الشخصيات والعلماء، حيث القى الشاعر الفلسطيني 
عبد الرحيم محمود قصيدة عبر فيها أيضًا عن الشعور العام في البالد في 

مخاطبة »املسؤول« العربي بقوله:8

وبعد حوالي نصف قرن من هذه 
تكرر  املكان  نفس  وفي  احلادثة 
عند  ولكن  أخرى  مرة  البكاء 
خطيب  بكى  فقد  املكان،  اهل 
املسجد األقصى املبارك وغالبية 
الفلسطينيني وهم »يستنكرون« 
أنور  املصري  الرئيس  زيارة 
السادات للقدس وصالته حتت 
اإلسرائيلي  االحتالل  حراب 
)نوفمبر(  ثاني  تشرين   19 في 
األقصى  املسجد  في   1977

املبارك 9

يا ذا األمري أما عينيك شاعر          ضمت على الشكوى املريرة أذرعه
املسجد األقصى: أجئت تزوره           أم جئت من قبل الضياع تودعه 

ُحرٌم تباح اوكع آبق            ولكل آفاق شريد أربعة
وغدًا، وما أدناه ال يبقى سوى           دمع لنا يهيمي وخّد نقرعه

الرئيس أنور السادات يف األقصى املبارك

هذا وال تزال احلركة الصهيونية تواصل خططها وممارساتها في »العدوان« على املسجد األقصى املبارك واحلقوق االسالمية والفلسطينية؛ 
فقد وضعت »ملصقات« في محطات مترو األنفاق في لندن تصّور »احلائط الغربي للحرم القدسي الشريف« على أنه جزء من إسرائيل 
باإلضافة الى خارطة تدمج األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967 بدولة إسرائيل، وقد تصدى لهذا االستفزاز والعدوان، منظمات 
فلسطينية من بينها »حملة التضامن مع فلسطني« و »يهود من أجل العدالة« باإلضافة الى نخب وشخصيات عامه، حوالي 442 شخصيه، 
وأقاموا دعوى حقوقية أمام احملاكم البريطانية التي قررت »حظر هذا اإلعالن السياحي اإلسرائيلي«، وأكدت عليه مرة ثانية محاكم 

االستئناف البريطانية، كما قررت في وقت سابق، هيئة املعايير اإلعالنية في بريطانيا، منع اإلعالن اإلسرائيلي في نيسان 2010! 10
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مالحظات حول

ومن أبرز األمثلة على هذه احلقيقة )املالحظة(، ما شهدته الساحة العربية في حقبة األربعينات من 
القرن املاضي )1940-1950(، حيث طرحت أربعة مشاريع سياسية للوحدة العربية:

املشروع األول
 

بتوحيد  وذلك  قيادته  حتت  الكبرى  سوريا  إلقامة  احلسني  بن  الله  عبد  امللك  بدعوة  عمان  من  جاء 
صياغة  إعادة  ثم  عربي،  احتاد  لتشكيل  إليها  الحقًا  وفلسطني  لبنان  وضم  األردن  وشرق  سوريا 
فلسطني  اليهود في  أن مشكلة  األردن ورأى  لسوريا وشرق  الفوري  »الدمج  الى  بالدعوة  املشروع 

ميكن حلها مبنحهم استقالال ذاتيًا اداريًا.«11
بالدرجة  للملك  شخصي  طموح  مسألة  »الهاشمي«،  املشروع  خلفية  ان  على  النقاد  أجمع  وقد 
األولى، ثم رغبته في توظيف املصلحة القومية العربية نحو هذا الهدف بالدرجة الثانية ثم ثالثًا منهج 

امللك عبد الله في ما عرف عنه بالواقعية السياسية وذلك »العمل« في دائرة »السياسات البريطانية« 
في تلك املرحلة، وقد قوبل املشروع باالنتقاد احلاد واملعارضة القوية كما تعرض صاحب املشروع 
حكومات  أعلنت  كما  الوطنية،  النخب  اوساط  وفي  الصحافة  في  وفلسطينية:  عربية  النتقادات 
القاهرة والرياض ودمشق وبيروت معارضتها للمشروع وكان الرئيس السوري شكري القوتلي من 

أشد القادة العرب وضوحا في مهاجمة املشروع وصاحبه.12

املشروع الثاني 

وجاء من بغداد، حيث جدد نوري السعيد، رئيس وزراء العراق دعوته الى اقامة الهالل اخلصيب 
»بتوحيد سوريا ولبنان وفلسطني وشرق األردن في دولة واحدة مع شبه استقالل ذاتي لألقلية 
يتم  أن  على  دولية،  ضمانات  مبوجب  فلسطني  في  اليهودية 

املالحظة الثانية: 
ان اختالف مواقف ومصالح القادة واملسؤولني العرب وأيضًا التنافس الشخصي فيما بينهم وتأثيرات »القوى اخلارجية« 
كان وأصبح جزءًا رئيسًا في صياغة وتوجيه مسار »الهوية القومية« وخطابها للوحدة العربية ومركزية قضية فلسطني 

والقدس كأحد العناصر الرئيسة في السياسات العربية نحو الوحدة

نوري السعيد
مصطفى النحاس باشا

6

بعد إنشاء سوريا الكبرى االحتاد مع دولة العراق في إطار احتاد 
الهالل اخلصيب وتدعى بقية الدول العربية فيما بعد لالنضمام 

لالحتاد«. 
هذا وقد القى هذان املشروعان، معارضة صريحة من القاهرة 
وزراء  رئيس  باشا،  النحاس  مصطفى  أعلن  فقد  والرياض، 
وسوريا  اخلصيب  الهالل  مشروعي  تؤيد  ال  مصر  »ان  مصر، 
معارضته  سعود  آل  العزيز  عبد  امللك  أبدى  كما  الكبرى«13، 
الله  عبد  امللك  مشروع  الى  باإلضافة  السعيد  نوري  ملقترحات 

ودعوته الى قيام سوريا الكبرى موحدة .14

امللك عبداهلل بن احلسني

شكري القوتلي
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املشروع الرابع 

أما فبدأ مع محاولة استغالل احلكومة البريطانية حلراك املسؤولني والنخب العربية نحو فكرة ومشاريع الوحدة العربية وذلك عندما 
العربية«  الوحدة  مبدأ  »لتأييد  بريطانيا  خارجية  وزير  ايدن،  انتوني  دعا 
»وأن اخلطوة االولى لتحقيق أي مشروع يجب ان تأتي من جانب العرب 

أنفسهم«.17
املسؤولني  الى دعوة  باشا، رئيس وزراء مصر،  النحاس  وبادر مصطفى 
الوحدة  نحو  »للسعي  القاهرة،  في  والتشاور  العربية لالجتماع  والنخب 
العربية بجبهة متحدة«، وقد حرص النحاس على نفي »التهمة« ان بريطانيا 
وراء املشروع علمًا بأن ريتشارد كيسي الوزير البريطاني املقيم في القاهرة، 
كان يعتبر أن »ورقة العرب والعروبة هي الورقة الوحيدة القادرة على ان 
تقوية مركز النحاس باشا أمام هجوم املعارضة املصرية حلزب الوفد وأمام 
عداوة القصر امللكي لشخص النحاس«.. وأضاف في شرح أهمية دور 

النحاس والدعم البريطاني له بقوله:
 »اذا فقد النحاس هذه الورقة )مشروع الوحدة العربية(، 

او لم يعرف كيف يستعملها باحلكمة املطلوبة، فإن أيامه في احلكم لن تكون 
طويلة، ولندن تريد ان يبقى النحاس في احلكم طاملا هناك أي خطر نازي املاني 

على حدود مصر، وطاملا هناك حرب قائمة في البحر املتوسط وفي اوروبا...« 18. 

مصطفى النحاس باشا وانتوين ايدين

7

وقد سجلت النخب الفلسطينية يومها موقف مؤيدًا لفكرة الوحدة العربية لكنها انقسمت في توجهها 
ومعارضة  حتفظات  الوقت  نفس  وفي  أخرى  مرة  بغداد  ومع  مرة  عمان  مع   : العربية  العواصم  نحو 
اداري« ، وقد بعث عميد حزب  اليهود شبه استقالل  ملا طرح في املشروعني من »إعطاء  واستهجانًا 

االستقالل عوني عبد الهادي برسالة الى نوري السعيد، جاء فيها:
»...وال بد أنكم رغبتم بهذه املنحة، الى إرضاء اليهود ولو في بعض ما يتوقعون احلصول عليه في 
فلسطني، غير أننا نعتقد أن الصهيونيني لن يرضوا عن اية سياسة حتد من أماني الصهيونية التي ترمي، 
كما ال يخفى، الى إنشاء دولة يهودية في فلسطني ..... وأنت أعلم الناس مبصير البالد التي متنح 
في بادئ األمر أي شكل من االستقالل اإلداري .... اننا نرى ان منح اليهود استقالاًل اداريًا في أي 
محل بفلسطني، بالشكل املقترح، ليس من شأنه أن يحسم النزاع بني العرب واليهود او يعيد األمن 

والسالم للبالد.«15

املشروع الثالث

جاء من بيروت، ومن خالل احلزب القومي السوري، الذي تأسس منذ العام 1934 واستمر في 
الساحة العربية حتى العام 1949بقيادة أنطون سعاده، لقد دعا احلزب الى »الدولة السورية اجلامعة« 
الى  باإلضافة  وفلسطني  واالردن  ولبنان  سوريا  بدمج  مثاليه،  سياسية  جغرافيه  وحدة  أساس  على 
جزيرة قبرص في كيان سوري واحد، وقد نشرت افكار ومبادئ احلزب في »كتاب التعاليم السورية 
بقرار  انتهى  أنطون سعاده  الوحدوي وصاحبه  القومي  املشروع  ان  اال  القومية االجتماعية« .... 
للمحكمة العسكرية اللبنانية باتهامه وادانته واعدامه في 8 متوز )يوليو( عام 1949، رميًا بالرصاص 
مبوجب املاده 79 من قانون القضاء العسكري اللبناني بتهمة محاولة االستيالء على السلطة وقلب 
القومي السوري القت  الى أن أفكار احلزب  التنويه هنا  بالقوة املسلحة.16 وال بد من  نظام احلكم 

بعض التعاطف ان لم يكن التأييد لدى بعض الشبان املثقفني الفلسطينيني.

امللك عبد العزيز

انطون سعاده
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وتعددت االجتهادات ومواقف حكومات العواصم العربية حول دعوة القاهرة للوحدة :

صبحي اخلضرا

امللك عبد العزيز

8

فقد أعرب نوري السعيد رئيس وزراء العراق أنه يريد احتادًا رباعيًا من دول الهالل اخلصيب التي تضم سوريا الكبرى مع العراق، واحتاد 
دول مصر والسعودية واليمن، وانه يريد حكومة مركزية لدولة الهالل اخلصيب ولكن ليس لدولة االحتاد الرباعي........

طالب سعد الله اجلابري رئيس وزراء سوريا بإقامة حكومة مركزية للوحدة، فان تعذر ذلك فاحتاد او اتفاق 
او حلف.

تبنى توفيق أبو الهدى رئيس وزراء األردن مشروع امللك عبد الله بالدعوة الى سوريا الكبرى ثم احتادًا خماسيًا 
يضم دول سوريا الكبرى والعراق ومصر والسعودية واليمن.

طالب مفوض امللك عبد العزيز )يوسف ياسني( بإرجاء موضوع الوحدة العربية ومعارضة صريحة ملشروعي 
سوريا الكبرى والهالل اخلصيب؛

سجل هنري فرعون وزير خارجية لبنان حتفظه على فكرة الوحدة مع الرغبة في التعاون على أساس السيادة 
واالستقالل.

وأخيرًا دعا مندوب االمام يحيى الى »التعاون الثقافي واالقتصادي بني البالد العربية بشرط ان حتتفظ كل دوله 
بسيادتها وحقوقها..«19

الصحافة  بانتقاد  املرحلة  في هذه  العربي«  »اخلطاب  متثل  هذا وقد 
من  فلسطني  استثنوا  الذين  العرب  واملسؤولني  للقادة  الفلسطينية 
مشاوراتهم حول الوحدة العربية، فقالت جريدة الدفاع في 3 آب 

)أغسطس( عام 1943 أن:

سعد اهلل اجلابري

توفيق أبو اهلدى

أبترًا ناقصًا مشوهًا، وفلسطني  ))وحدة عربية بال فلسطني جسمًا 
خارج الوحدة عضو مبتور ال جتري فيه »ماء احلياه«(( 20

هذا وقد خلص هذه املرحلة أحمد الشقيري في رسالته الى الرئيس 
ان مشاورات  ترون فخامتكم،   « بقوله:  القوتلي  السوري شكري 

الوحدة العربية تناولت كل شيء اال الوحدة العربية«
وقد سجل صبحي اخلضرا، أحد قادة حزب االستقالل الفلسطيني 
عن  يعبر  ما   ،1947 )مايو(  أيار   8 في  اليومية  الشعب  جريدة  في 
حيث  احلقبة  هذه  عن  والعربي  الفلسطيني  »اخلطاب«  مضمون 

يقول:
من  تأتي  ال  إنها  فوق،  من  تأتي  وإمنا  حتت،  من  تأتي  ال  »مصيبتنا 
ثم  املشاريع  يصنعون  الذين  الزعماء  من  تأتي  ولكنها  الشعب، 
املشاريع  وكثرة  التفرقة  عن  ناهيك  التنفيذ،  يبدأ  أن  قبل  يهدمونها 

وتشعبها وتنافسها.«

أمحد الشقريي
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في يونيو )حزيران( 1946، شهدت الساحة الفلسطينية انقسامًا وصراعًا بني القيادات والنخب الفلسطينية، الفريق األول بقيادة جمال 
احلسيني ممثاًل للمفتي احلاج أمني احلسيني وتيار املجلسني يتمسك بحق ومسؤولية اللجنة العربية العليا لتمثيل الشعب الفلسطيني، والفريق 
الثاني، بقيادة رؤساء االحزاب الفلسطينية اخلمسة وعدد من املستقلني والنخب الوطنية يؤلفون »اجلبهة العربية« التي تشكلت للتعبير عن 
املصالح الفلسطينية، ووسط االنتقاد والغضب الرسمي والشعبي العربي بهذا االنقسام، وبعد املشاورات بني العواصم العربية، قرر 
املسؤولون العرب في اجتماع اجلامعة العربية في بلودان تأليف هيئة جديدة تضم أربع شخصيات برئاسة املفتي احلاج أمني احلسيني باسم 

»الهيئة العربية العليا« لقيادة ومتثيل الشعب الفلسطيني. 21

املالحظة الثالثة: 
ان ضعف وانقسام القيادات والنخب الفلسطينية وأيضًا إبعادها او غيابها عن القضايا اليومية احلياتية في فلسطني، 
ساهم في جعلها معتمدة على القيادات العربية وتراجع قدراتها ومسؤولياتها نتيجة اخلالفات العربية االمر الذي ترك 

املجال لالختراق األجنبي وفرض اجندته وكانت بدايات »النكبة الفلسطينية«.

تعبيرًا عن االنقسام ايضًا في مواقف ومصالح وعالقات القوى الدولية، بحيث:
 

          دعا الفريق األول في اللجنة الى اقامة دولة احتادية فيدرالية وعاصمتها 
          القدس

          في حني دعا الفريق الثاني الى تقسيم فلسطني الى دولتني احدهما عربية 
          واالخرى يهودية مع تدويل القدس،

          اما بخصوص األماكن املقدسة، فقد اتفق الفريقان على »ضرورة احلفاظ 
          على احلقوق الراهنة في تلك األماكن مع التاكيد على تأمني حرية املرور 

          لألماكن املقدسة جلميع الطوائف
 لقد أدان اجتماع رؤساء الوزراء العرب خطة االمم املتحدة لتقسيم فلسطني، وتعهد باحملافظة 
على »وحدة فلسطني وعروبتها« ولكن حقيقة األمر، أن احلكومات العربية، اختلفت في مواقفها 
التقسيم، وافتقدت للوسائل واخلطط واالموال لترجمة خطابها االعالمي  احلقيقية حول مسألة 
الى واقع على األرض، فاقترح رياض الصلح )رئيس الوزراء اللبناني( الذي ترأس االجتماع الى 
مناشدة بريطانيا تقدمي »تسوية شاملة« حتى حتول دون اضطرابات في فلسطني واملنطقة، لكن لندن 
لم ترد22 على ذلك أما امللك عبد الله بن احلسني فقد كان صارمًا في رفضه »تدويل القدس« كما 

كتب في مذكراته:

»هذا ولقد كان طلب تدويل القدس غاية في الغرابة وعدم االتزان في الغايات الوطنية وتفريطًا في 
احلقوق واملصالح العربية وتسليمًا باملقدسات الى السيادة الدولية، واخراجًا للقدس من احلوزة العربية، فكان 

علينا ان نقف في الدفاع عن عروبة املدينة املقدسة موقف احلزم والصالبة، وان نقاوم التدويل مبختلف أشكاله وصوره«.23

مجال احلسيين

رياض الصلح

وأمام حالة »االنقسام الفلسطيني« واحتوائها من خالل »التوافق العربي« على تعيني قيادة فلسطينية 
بدأت »املعركة السياسيةلتقسيم فلسطني«، ففي أيلول )سبتمبر( 1947، جاء تقرير جلنة التحقيق 

الدولية يدعو الى »تقسيم فلسطني« 

9
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وقد أعلنت مصر على لسان سفيرها في واشنطن )محمود حسن باشا( في 16 أيلول )سبتمبر( 1947، امام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
عن معارضتها للتقسيم، وجاء في كلمته:

 »....وليس يدور في خلد أي امة عربية ان األمم املتحدة ميكن ان تطرح جانبًا مبدأ تقرير املصير الوارد في امليثاق لكي تقطع اوصال ارض 
ال ينازع احد في انها منذ القدم ارض عربية وذلك كي تخلق دولة تصنعها اصطناعًا«24

كما طالب محمود فوزي، مندوب مصر الدائم في األمم املتحدة، في 18 تشرين أول )أكتوبر( 
العدل  الى محكمة  فلسطني  تقسيم  املتحدة في  اختصاص من هيئة األمم  بإحالة مسألة   ،1947

الدولية 25
 في حني استند املندوبان السوري والعراقي في رفض التقسيم الى »القرار اخلاص بشرعية العهود 
األصلية التي قطعت للعرب والتشكيك في صحة االنتداب من الناحية القانونية 26، وطرح مندوب 
الهيئة العربية العليا )رجائي احلسيني( أمام اللجنة اخلاصة التي تشكلت لدراسة القضية الفلسطينية 

في 29 أيلول )سبتمبر( 1947؛
»مشروع اقامة دولة عربية على عموم فلسطني على أسس دميقراطية وضمان حرية العبادة والوصول 

الى األماكن املقدسة«
أول  تشرين  في  بلبنان  عالية  في  املنعقد  العربية  اجلامعة  مجلس  الى  ايضًا  املشروع  هذا  قدم  كما   
)أكتوبر( 1947، اال ان مندوبي االردن والعراق، عارضا املشروع ووصفاه بأنه »استفزازي للرأي 
العام العاملي« خاصة على ضوء املعارضة الدولية لزعامة املفتي27 كما رفضت اجلامعة العربية وحتت 
تأثير معارضة األردن والعراق، طلب الهيئة العربية العليا، إقامة نظام مؤقت لفلسطني باسم »اإلدارة 
الفلسطينية العامة« على ان يتم إعالن فلسطني دولة مستقلة دميقراطية في 15 أيار )مايو(1948، 

ولكن اجلامعة العربية تراجعت عن رفضها السابق وقررت جلنتها السياسية في 10 متوز )يوليو( 1948، 
»اقامة ادارة فلسطينية مؤقتة لتسيير شؤون االقسام التي وصلت اليها اجليوش العربية على ان ال يكون 
من اختصاصها في الوقت احلاضر، الشؤون السياسية العليا، ولم يخرج هذا القرار الى حيز التنفيذ، 
علمًا بأنه مع خروج قوات االنتداب البريطاني وبداية دخول قوات املتطوعني العرب والقوات العربية، 

كانت فلسطني بال حكومه، 
وال ادارة وال قوات نظامية، 
الهيئة  اقطاب  جميع  وكان 
العربية العليا خارج فلسطني 
سنوات  عشر  من  الكثر 
باستثناء   )1947-1937(
فخري  حسني  د.  اثنني، 
اخلالدي وأحمد حلمي عبد 
هذه  لدى  يكن  ولم  الباقي، 
سالح  وال  مال  ال  الهيئة، 
او  حلفاء  أو  رجال  وال 
العربية  الساحة  في  أصدقاء 

او الدولية.. 

حممود فوزي

شعار
جامعة الدول العربية

أمحد حلمي  عبد الباقي حسني فخري اخلالدي
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اما عن بدايات معركة »التمثيل السياسي لفلسطني«، فقد كانت البداية بأن سعى محمود فوزي مندوب 
مصر الدائم في هيئة األمم مع وفد الواليات املتحدة إقناع وزارة اخلارجية األمريكية قبول عبد الرحمن 
عزام، أمني عام اجلامعة العربية بتمثيل شامل جلامعة الدول العربية مقترنًا بتمثيل عرب فلسطني. 28

وجدير بالذكر أن مؤمتر القمة العربي في أنشاص 1948 شهد »مفاجأة« حضور احلاج أمني احلسيني 
والرؤوساء  امللوك  أحد  من  حتفظ  أو  إعتراض  أي  دون  فاروق  امللك  من  بدعوة  لفلسطني  كممثل 

العرب.29
وفي فترة سابقة وأيضًا في مسألة »التمثيل الفلسطيني«، أرادت القاهرة حضور ومشاركة شخصية 
فلسطينية لتمثيل فلسطني في االجتماعات التمهيدية لتأسيس اجلامعة 
العربية، فطلب مصطفى النحاس باشا من بريطانيا إطالق سراح جمال 

احلسيني أو أمني التميمي من املنفى في روديسيا  ليشارك أحدهما في متثيل 
فلسطني .. إال أن قادة األحزاب الفلسطينية قرروا وفوضوا موسى العلمي 

ومشاركة  حضور  على  املوافقة  أن  املصادر  بعض  وتفيد  املهمة،  لهذه 
موسى العلمي كممثل لفلسطني كانت مقيده بشرط بريطاني.30

وحول اخلطاب العربي واجلدل الرسمي في مسألة »التمثيل الفلسطيني« 
، فقد حذر محمود فهمي النقراشي الذي أصبح رئيسا لوزراء مصر بعد 
إقالة مصطفى النحاس، من أن »عدم مشاركة موسى العلمي قد تفسر بأنها 
إغفال لقضية فلسطني » وجاء املوقف السوري ليطرح معادلة دبلوماسية 
إدارية وإعالمية لدعم املوقف املصري بان اقترح جميل مروم بيك، رئيس 
وزراء سوريا بأن » موسى العلمي حضر معنا مباحثات اإلسكندرية ولم 
يوقع بروتوكول اإلسكندرية ، وميكن أن يشترك معنا اآلن دون أن يوقع 

ميثاق اجلامعة وبهذا نثبت للمأل مدى اهتمامنا بقضية فلسطني 31
مسألة  حول  السياسي«  »اخلطاب  في  والقومي  الوطني  املضمون  عن  أما 
»التمثيل الفلسطيني« فقد جاءت في تصدي أحمد الشقيري وردوده على 
عندما   ، املتحدة  األمم  هيئة  لدى  اإلسرائيلي  املندوب   ، ايبان  ابا  أقوال 

استنكر هذا االخير مشاركة الشقيري في املداوالت حول القدس كونه 
ممثال لسوريا في املنظمة الدولية . فقال احمد الشقيري يومها :

املالحظة الرابعة:  
»أزمة« القيادة والتمثيل الفلسطيين: أزمة ذاتية وداخلية وعربية وتدخل اسرائيلي

»لست غريبا عن القدس، وأنني كفلسطيني املكها وطنا، وكعربي املكها كحاضرة من أعز حواضر 
العرب ، وكمسلم املكها موطنا لإلسراء واملعراج وأولى القبلتني وثالث احلرمني ، وكانسان فهي 
مهوى لقلوب املؤمنني في العالم.. ، ولكن الغريب عنها ، ابا ايبان املواطن البريطاني وغولدا مائير 
املواطنة األمريكية ..اليهود غرباء عن فلسطني منذ كانت اليهودية .« وقرأ العبارة الشهيرة في التوراة 

خطابا لليهود :« األرض التي تعيش فيها غريبا هي أرض كنعان .«32

موسى العلمي

عبد الرمحن عزام و املفيت 
احلاج امني احلسيين

أمحد الشقريي

حممود فهمي النقراش

مجيل مردم بيك
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هذا وميكن قراءة املوقف واخلطاب الفلسطيني من مسألة تدويل القدس فيما قاله أحمد الشقيري أيضًا من أنه:

 »لدينا حتفظات وشروط لقبول تدويل القدس وهذه الشروط هي التمسك بالسيادة العربية الكاملة على فلسطني بأجمعها، والقدس 
بشطريها، وعلى أن يكون التدويل مرحلة انتقالية ريثما يتم الوصول إلى حل نهائي للقضية ، وأال يكون مرحلة متهيدية لتهويد القدس ، 
وطلب الشقيري جتريد القدس من السالح ، وعودة كل الالجئني العرب إلى القدس ، ومنع الهجرة اليهودية إليها ، وان تكون السلطة 

الفعلية لألمم املتحدة.«33   

ورفض الوفد اإلسرائيلي مقترحات احمد الشقيري كما أعلن أنهم لن يسمحوا ألي سلطة دولية بالدخول إلى القدس، هذا وقد أعلنت 
الهيئة العربية العليا رفض قرار التقسيم ودعت إلى إضراب شامل ملدة ثالثة أيام       ) 2-4 كانون أول )ديسمبر( 1947( وقامت املظاهرات 
احلاشدة في جميع املدن الفلسطينية ومثلها في العواصم العربية، وقرر رؤساء احلكومات العربية في 8 كانون أول ديسمبر 1947 بحضور 

املفتي احلاج أمني احلسيني« أن التقسيم باطل وال بد من إسقاطه«. 
وجدير بالذكر أن املوقف العربي الرسمي أثر حريق املسجد األقصى املبارك في 1969/8/21 كان في توسيع إطار املسؤولية والتمثيل 
مت  حيث  »األمة«  مبفهوم  الواسعة  اإلسالمية  الدائرة  الى  اخلصوصية  الفلسطينية  الدائرة  من  ومقدساتها  القدس  قضية  في  الفلسطيني 

امللك احلسن التاين

اإلسالمي  املؤمتر  »منظمة  واعتماد  تشكيل 
امللك  برئاسة  القدس«  »جلنة  وتشكيل 
الثاني ملك اململكة املغربية لتصبح  احلسن 
العربية  احلقوق  حلماية  اإلسالمية  املرجعية 
املقدسة  األماكن  عن  والدفاع  واإلسالمية 
بجهد  القدس  مدينة  وعروبة  اإلسالمية 

عربي - اسالمي مشترك.
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جلغرافية  والقانونية  والسياسية  التاريخية  احلقيقة  إن 
ليست  القدس  أن  تفيد   ،1947 عام  منذ  القدس 
»القسم الشرقي« من املدينة فقط، أو »القسم الغربي« 
داخل  تاريخية  مدينة  وبينهما  قدسان  هناك  أن  مبعنى 

األسوار العثمانية!.
إن قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947 قرر إنشاء »كيان 
خاص« حتت اإلدارة الدولية وملدة عشرة سنوات، يقرر 
مواطنو املدينة بعدها مستقبلهم )مواطنتهم( ومستقبل 
املدينة )إطار دولي، او تقاسم( بني الدولة العربية ودولة 
إسرائيل هذا وأن هناك في جميع أنحاء املدينة، حقوق 
وممتلكات فلسطينية إسالمية ومسيحية شرقًا وغربًا، 
التاريخية  املدينة  شمااًل وجنوبًا وخاصة داخل أسوار 
لم يتمتع أصحابها بحقوقهم فيها، ومن هنا ميكن قراءة 

»اخلطاب الرسمي« العربي ما بعد حزيران 1967.

املالحظة اخلامسة: 
إن ثقافة الشعارات والبيانات والتصريحات واملراسالت الرسمية واملفاوضات السياسية ما بعد هزمية حزيران 1967، 
حجمت حدود ومساحة القراءة الوطنية والقومية ملاهية القدس وذلك بأن قدمت صياغة تراجعية في رسم »جغرافية 
القدس«، والفضاء الفلسطيني للحقوق العربية في املدينة ، باإلضافة إلى دخول مفردات قاموس املفاوضات الفلسطينية 

– اإلسرائيلية إلى مضمون اخلطاب العربي في قضية القدس.

لبنان
بعد حرب حزيران 1967، واعالن إسرائيل بحق »ضم« القسم الشرقي للمدينة احملتلة منذ عام 

1949 واالعالن عنها »مدينة موحدة« وعاصمة »أبدية« إلسرائيل: 
عرض خليل أبو حمد وزير خارجية لبنان أن »مجلس األمن يتمتع بصالحيات اتخاذ تدابير 
بأي شكل من األشكال، وعرض  النزاع  انتهاء  ما هي عليه حتى  احلالة على  احترازية البقاء 
مشروع قرار يدعو الى اتخاذ تدابير احترازية تتعلق مبدينة القدس، واطلق يومها على املشروع 
»احلجز االحتياطي« على مدينة القدس، رغبة من لبنان في جتميد وضع القدس ومنع اسرائيل 

من التمادي في اعمال التهويد«.34
هذا وقد عارضت احلكومة األردنية االقتراح اللبناني ورأت فيه نوعًا من انتقاص سيادته على 

املدينة املقدسة، باعتبارها جزءًا من أراضي اململكة األردنية الهاشمية. 35
وفي 16 أيلول )سبتمبر( 1972 صّرح الرئيس اللبناني سليمان فرجنيه: » لن تكون القدس، اال 
ملقدساتها، لن تكون األرض اال ألصحابها، اذ ال حدود آمنه غير حدود احلق، ال حدود القوة، 

سليمان فرجنيةلن يكون احلق اال لذويه ومن صارع احلق صرعه، ولن يكون سالم اال سالم احلق«36
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»أود أن أصلي وأتعبد الى ربي في القدس في وقت قريب، وأن أية تسوية يتم التوصل إليها 
في املستقبل برعايتكم ورعاية االحتاد السوفيتي، وال تعيد الى القدس عروبتها، ال اعتبرها 

تسوية منصفه«37
وفي أثناء زيارة هنري كيسنجر األولى للسعودية، قال له امللك فيصل: »أقول لك بصراحة 
أننا على استعداد ال نقتات من هذا النخيل الذي تراه مئة سنه دون أن نحني رؤوسنا ألحد، 
فأرجو أن تبلغ )الرئيس األمريكي( نيكسون مبطالبنا التي هي مطالب حق وعادلة، اولها 

القدس وكرامة العرب، وكرامة اإلسالم«   38

جمهورية مصر العربية
في أعقاب صدور قرار مجلس األمن الدولي 242 للعام 1967، وبداية مرحلة »املبادرات السياسية« حلل الصراع خاصة مبادرة وليام 

النسحاب  أساسه  على  والتفاوض  املذكور  بالقرار  لالعتراف  بالدعوة  األمريكية،  اخلارجية  وزير  روجرز 
اسرائيل من جميع األراضي العربية احملتلة مبا فيها القدس.

صرح الرئيس جمال عبد الناصر في 22 أيار )مايو( 1969 »ان على اسرائيل 
االنسحاب من القدس العربية واال استحال التوصل الى سالم«

وفي 15 حزيران )يونيو( 1973، دعا د. محمد حسن الزيات، وزير خارجية 
مصر مجلس األمن الدولي الى »العودة الى قرار تقسيم فلسطني الصادر عن 
هيئة األمم املتحدة وإنشاء دوله فلسطينية مبوجبه« ولكنه لم يفصح بأن هذه 
العودة الى قرار التقسيم تشمل  تشمل العودة أيضًا لالعتراف وتنفيذ القسم 

الرئيسي في القرار وهو اقامة »الكيان اخلاص للقدس« حتت الوصاية الدولية 
حسب نصوص القرار 181 للعام 1947 39

وفي أثناء انعقاد مؤمتر جنيف في 21 كانون األول )ديسمبر( 1973 في مقر 
األمم، املقر األوروبي لالمم املتحدة وبحضور الوفود الرسمية: األمني العام 
لالمم املتحدة، ووزراء اخلارجية األمريكية والسوفياتيه واالسرائيلية واالردنية واملصرية وغياب السورية، 

سجل اسماعيل فهمي، وزير خارجية مصر املوقف بقوله :
»إن العالم العربي لن يرض بأن تستمر معاملة الفلسطينيني بشكل غير انساني، او ان تبقى القدس مدينة 
السالم حتت راية الغزاه« وأوضح بعد ذلك »أن سالمًا عاداًل وثابتًا في املنطقة ال ميكن إقراره اال على األسس التالية: 
االنسحاب الشامل للقوات اإلسرائيلية من األراضي التي احتلت منذ حزيران 1967 وحترير مدينة القدس العربية، 

ورفض أي وضع ميكن ان يسيء الى السيادة العربية الكاملة على املدينة املقدسة« 40
)أكتوبر(  أول  بعد حرب تشرين  ما  السياسية  العسكرية -  املفاوضات  بدايات  وفي مرحلة الحقه، ومع 

1973، واستعادة »الثقة واالرادة« لدى القياده في مصر، سجل الرئيس أنور السادات، قراءة جديدة، 
وطرحًا سياسيًا جديدًا للرؤية واحلقوق العربية في القدس، وذلك في خطابه أمام الكنيست اإلسرائيلي في 

20 تشرين الثاني )نوفمبر( 1977 بقوله: 

املسلحة ونحن نصر على حتقيق االنسحاب  بالقوة  تزال حتتلها إسرائيل  احتلتها وال  »هناك أرض عربية 
الكامل منها مبا فيها القدس العربية، ان القدس التي حضرت اليها باعتبارها مدينة السالم.... وليس من 
املقبول ان يفكر احد في الوضع اخلاص ملدينة القدس في اطار الضم او التوسع وإمنا يجب ان تكون مدينة 
حرة مفتوحة لكل املؤمنني، وأهم من هذا، فإن املدينة يجب ان ال تنفصل عن هؤالء الذين اختاروها مقرًا 

ومقامًا لعدة قرون«41

اململكة العربية السعودية
في اعقاب حرب السادس من تشرين ثاني )أكتوبر( 1973، وأثناء زيارة هنري كيسنجر، 

وزير اخلارجية األمريكية جلده، خاطب امللك فيصل املسؤول األمريكي بقوله: 

الرئيس مجال عبد الناصر

حممد أنور السادات

حممد حسن الزيات

امساعيل فهمي

امللك فيصل بن عبد العزيز مع امللك 
حسني بن طالل يف املسجد األقصى املبارك
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وأعاد الرئيس أنور السادات تقدمي وتأكيد هذه الرؤية اجلديدة للقدس في رسالته الى 42  الرئيس 
االمريكي جيمي كارتر واملؤرخة 17 أيلول )سبتمبر( 1978خالل مفاوضات كامب ديفيد في 

النقاط التالية: 
القدس جزء ال يتجزأ من الضفة الغربية وأن احلقوق العربية القانونية والتاريخية في املدينة يجب 

ان حتترم وتستعاد.
القدس العربية يجب ان تكون حتت سيادة عربية

من  جزءًا  بكونهم  الوطنية  حقوقهم  ممارسة  في  احلق  الفلسطينيني  العربية  القدس  لسكان  وان 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

يجب ان تطبق قرارات مجلس األمن وعلى األخص قرار 242 وقرار 267 يجب ان يطبق فيما 
يختص بالقدس.

جميع اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتبديل وضع املدينة الغية وباطلة ويجب نقضها.
جميع الشعوب يجب ان يكون لها حرية الوصول الى املدينة والتمتع باملمارسة احلرة للعبادة ويحق الزيارة والعبور الى االماكن 

املقدس بدون متييز او تفرقة.
ان األماكن املقدسة لكل ديانة ميكن ان توضع حتت إدارة وإشراف ممثليها.

ان املهام اجلوهرية في املدينة يجب ان تكون غير مجزأة وفي استطاعة مجلس بلدي مشترك مؤلف من عدد متساو من األعضاء العرب 
واإلسرائيليني ان يشرف على تنفيذ هذه املهام، وبهذه الطريقة ستبقى املدينة غير مجزأة.

15

حممد أنور السادات

ففي املرحلة األولى:
 بعد حزيران 1967، حرص امللك احلسني بن طالل على تأكيد ومرجعية جميع العناصر في قضية القدس من وجهة نظر األردن، بأنها 

مدينة أردنية محتلة، وأنها مدينة عربية في تراثها وحضارتها وأنها مدينة مقدسة وأنها مدينة احلرب والسالم بقوله:

»إن في أرضنا احملتلة، قدسنا وتراثنا وقوميتنا وال ميكن بحال من األحوال ان نفّرط بذرة من حقوقنا او جزء من مقدساتنا... ولن يكون 
سالم في ارض السالم ما لم يعد احلق كاماًل لنا في القدس وفي كل شبر احتله العدوان«43

وفي أثناء زيارته للعاصمة األمريكية، واشنطن ومتحدثًا باسم األردن وباسم الرئيس جمال عبد الناصر بعد صدور قرار مجلس األمن 
الدولي 242 للعام 1967 اعلن امللك حسني بن طالل أمان نادي الصحافة في واشنطن في 10 أيلول )سبتمبر( 1969: 

»إننا ال نستطيع أن نتصور أي تسوية ال تشمل عودة القسم العربي من 
مدينة القدس إلينا مبا في ذلك جميع األماكن املقدسة« 

وأضاف يقول أن:

»سيادتنا وحقوقنا في القسم العربي من املدينة يجب أن يعترف بها كامال 
وكلنا نقرر انه يجب ان تضمن حقوق جميع األماكن املقدسة في القدس 

وذلك بعد حتقيق سالم عادل وكامل«.

األردن
وعلى ضوء هذه الواقعية السياسية، شهد اخلطاب الرسمي األردني أربع مراحل من التطور في مسألة قضية القدس:

امللك احلسني بن طالل 1967
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ياسر عرفات

 وفي 15 آذار 1972، أعلن امللك حسني في مؤمتر قومي كبير عقد في القصر امللكي بعمان مشروعًا 
إلعادة صياغة العالقة الفلسطينية-األردنية على أسس جديدة حتت اسم »اململكة العربية املتحدة« 
الضفة  من  ويتكون  فلسطني  وقطر  الشرقية  الضفة  من  ويتكون  األردن  قطر  قطرين:  من  تتكون 
الغربية وأية أراضي فلسطينية أخرى يتم حتريرها ويرغب أهلها في االنضمام إليها وتكون عمان 
العاصمة املركزية للملكة وفي الوقت نفسه تكون عاصمة لقطر األردن وتكون القدس عاصمة لقطر 
فلسطني« وفي 16 آذار 1972، أصدرت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بيانًا سجلت 
العراق أول دولة عربية تعلن رفض املشروع ثم أعلنت كل من مصر  فيه رفض املشروع وكانت 
وسوريا وليبيا في بيان مشترك بتاريخ 28 آذار )مارس( 1972 رفض املشروع، وجدير بالذكر أن 

إسرائيل وأحزابها أعلنت رفض ومعارضة املشروع. 44

وفي املرحلة الثانية
وفي مؤمتر جنيف في 21 كانون األول )ديسمبر( 1973 في أعقاب حرب تشرين الثاني )أكتوبر( 
1973 سجل زيد الرفاعي، رئيس الوزراء األردني ووزير الدفاع املوقف األردني في مسألة القدس 

بقوله: 

»إن القدس العربية جزء ال يتجزأ من األراضي العربية احملتلة ولذلك يجب على اسرائيل أن تتخلى 
عن سلطتها عليها ويجب اعادة السلطة العربية على القطاع العربي من املدينة ويجب احملافظة على 
االماكن املقدسة لكل الديانات الثالث وحمايتها واحترامها باالضافة الى ضمان الوصول دون 

عائق من جانب اتباع هذه الديانة واحملافظة على ذلك« 45

وبعد اتفاق أوسلو 1993، كان التركيز في القراءة األردنية الرسمية على البعد الديني للمدينة، من 
حيث السيادة وأيضًا اإلدارة والرعاية، فجاء في خطاب امللك احلسني بن طالل أمام البرملان األردني 

في 23 تشرين ثاني )نوفمبر( 1993.

 »اننا لن نعترف بأية سيادة على القدس، فالسيادة لله فقط.....« وأعاد على دعوته السابقة في 12 تشرين أول )أكتوبر( 1993، 
لتشكيل جسم إسالمي – عربي يوحد املسلمني وليعبروا عن االجتهادات اإلسالمية السبعة، والتي تسمو فوق الصغائر ويكون هذا اجلسم 

برعاية وإدارة األماكن اإلسالمية املقدسة« 46

وفي وثيقة إعالن واشنطن في 25 متوز )يوليو( 1994 أكد األردن على مسألة الوالية الدينية في القدس وعلى استمرار الدور التاريخي في 
إعمار املسجد األقصى املبارك ومسجد قبة الصخرة في األعوام 1924 و 1944 و 1952 و 1994 ودعا لتعزيز احلوار الديني؛ فقد نص 
إعالن واشنطن على ما يلي: »حتترم إسرائيل الدور اخلاص احلالي للملكة األردنية الهاشمية في األماكن اإلسالمية املقدسة في القدس، 
وعندما تبدأ املفاوضات حول الوضع الدائم، فإن إسرائيل سوف تعطي أولوية عالية للدور األردني التاريخي في هذه األماكن، وباإلضافة 

الى ذلك، اتفق الطرفان على العمل معًا لتعزيز العالقات بني األديان التوحيدية الثالثة« 47

زيد الرفاعي

امللك احلسني بن طالل

وفي املرحلة الثالثة
 حيث فتحت صفحة سياسية من االعتراض الرسمي الفلسطيني تبعه 
تفسير قانوني من اجلامعة العربية أعقبها تصريحات مقدسية هادئة: 
لقد اعترض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على إعالن واشنطن 
واصدر تصريحًا إعالميا ناقدًا ورافضًا التفاق واشنطن من مقره في 
مدينة غزة بعد ان اجرى سلسلة من االتصاالت الهاتفية مع عدد من 
الشخصيات  من  وعدد  احلسيني  فيصل  بحضور  العرب  املسؤولني 

الفلسطينية األكادميية املقدسية:
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ليس  ولذلك،  محتلة،  دولة  إسرائيل  الن  القدس  حول  تعهد  او  دور  أي  تعطي  أن  اإلسرائيلية  احلكومة  حق  من  »ليس  	•
إلسرائيل أي حق ان تتصرف في هذا املوضوع...

النهائي  الوضع  ان  على  اتفق  حيث  – اإلسرائيلي  الفلسطيني  لالتفاق  واضحًا  انتهاكًا  يشكل  اإلسرائيلي  التصرف  هذا  ان  	•
للقدس ولالماكن املقدسة سيبحث مع الطرف الفلسطيني في املرحلة النهائية من املسار الفلسطيني – اإلسرائيلي.

ان هذا التصرف اإلسرائيلي يحدد مسبقًا مصير القدس وحصره فقط مبسألة األماكن املقدسة اإلسالمية«48 	•

وقد سعت احلكومة االردنية لتقدمي مفهومها وتفسيرها لالتفاق، فأصدر د.عبد السالم املجالي رئيس احلكومة بيانًا حول القدس في 28 
متوز )يوليو( 1994 قالت فيه:

»ال تعارض بني إعادة السيادة السياسية على القدس العربية من خالل املفاوضات الفلسطينية – اإلسرائيلية 
وبني استمرار الدور األردني في ممارسة دوره في الوالية الدينية على األماكن املقدسة في املدينة. وأن 
األردن سوف يستمر في دعم منظمة التحرير الفلسطينية وجهودها لتحقيق السيادة السياسية واجلغرافية 
األردني  الدور  استمرار  مع  الشريف  القدس  فيها  مبا  احملتلة  الفلسطينية  العربية  األراضي  جميع  على 

التاريخي في ممارسة الوالية الدينية على األماكن اإلسالمية املقدسة«.49

تصريحًا  اإلعالمية  الساحة  شهدت  ثم 
دبلوماسيًا هادئًا صدر عن فيصل احلسيني 

التحرير  منظمة  في  القدس  ملف  مسؤول 
الفلسطينية يقول فيه:

»أن الفلسطينيني ال يعارضون املعاهدة األردنية-اإلسرائيلية وإمنا يأملون بأن 
ال متس بعض بنود اإلتفاقية احلقوق الفلسطينية الثابتة في القدس« 50 

وتبع ذلك إجتهاد وتفسير األمني العام جلامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبد املجيد لنصوص ما 
ورد في إتفاق واشنطن حول القدس :

»إن الفقرة الثالثة من إعالن واشنطن هي مقررة حلق ليست منشأة له وبالتالي وعلى ضوء التوضيح 
فيها  الفلسطينية احملتلة مبا  الفلسطينية على  األراضي  التحرير  السياسية ملنظمة  الوالية  األردني فإن 

األماكن املقدسة واضحة« 51  

وفي محاولة إلغالق الفجوة بني اإلعتراض الرسمي الفلسطيني 
والدبلوماسية الهادئة ملمثل املقدسيني والتفسير القانوني العربي 
جاء تصريح محمود عباس )أبو مازن( عضو اللجنة   التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفلسطينية :

» إن اجلدل الفلسطيني-األردني حول مدينة القدس ال مبرر له وأنه ميكن معاجلة سوء التفاهم عبر  
اإلتصاالت الفلسطينية األردنية املباشرة،بعيدًا عن وسائل اإلعالم وأن منظمة التحرير الفلسطينية 
إتفقت مع األردن أثر قرار فك اإلرتباط مع الضفة الغربية عام 1988 أن تبقى األردن على اإلشراف 

على األوقاف اإلسالمية في الضفة الغربية مبا فيها القدس « 52   

عبد السالم املجايل

فيصل احلسيين

عصمت عبد املجيد

حممود عباس )أبو مازن(
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وأكد هذا املوقف األمير احلسن بن طالل،ولي العهد األردني في 
الدار البيضاء في املغرب يوم 2 تشرين الثاني- نوفمبر   1994 
اإلقتصادي  القمة  مؤمتر  في  األردني  الوفد  يرأس  كان  حيث 

للشرق األوسط وشمال أفريقيا بقوله: 
» عندما تؤدي املفاوضات بني الفلسطينيني وإسرائيل إلى إتفاق 
الوصاية  نقل  نلتزم  فإننا  القدس  ملدينة  النهائي  الوضع  حول 

األردنية من هذه األماكن إلى السلطة الفلسطينية«  53

وفي املرحلة الرابع
مسألة  في  األردني  الفلسطيني-  اجلدل  عاصفة  هدوء  وبعد 
جاء  طالل،  بن  احلسني  امللك  وفاة  وبعد  السياسية  السيادة 
اخلطاب الرسمي األردني ليحسم املسألة في تصريح امللك عبد 

الله بن احلسني الثاني ملجلة احلوادث اللبنانية بقوله:

»القدس بالنسبة لنا، أرض فلسطينية محتلة ينطبق عليها ما ينطبق 
على سائر األراضي الفلسطينية احملتلة..، ونحن ندعم ونساند 

األشقاء الفلسطينيني للتوصل إلى كامل حقوقهم.«54

وقد حرص امللك عبد الله بن احلسني على االستمرار في التأكيد 
الصراع:  قضايا  في  وأهميتها  للمدينة  الدينية  األهمية  على 
احلرب والسالم، فجاء في خطابه أمام املؤمتر العاملي لألديان في 

امللك عبداهلل بن احلسني الثاين2000/11/26 قوله:

األمري احلسن بن طالل وجاللة امللك احلسني

واحلرب...  الدين  ثنائية  جتسد  ألنها  )القدس(  املشكلة  هذه  على  الضوء  أسلط  »إنني 
منطق  عليها  االستحواذ  وان   ... والويالت  للحروب  ومدخاًل  السالم  مفتاح  القدس 

مرفوض«55... 

الديني« حول القدس يعود ألكثر من مائة عام في تاريخ  هذا وجدير بالذكر أن »اخلطاب 
الصراع، ولم يقتصر على املسؤولني العرب، فقد صدرت تصريحات ومواقف وإجراءات 
في الساحة اإلقليمية للصراع شملت كل من إيران وتركيا خاصة بعد العدوان اإلسرائيلي 
على غزه في نهاية العام املاضي، وحراك التضامن الشعبي والرسمي اإليراني والتركي مع 
قضايا حصار قطاع غزه، والعدوان اإلسرائيلي على سفينة )مرمره( التركية في طريقها الى 
غزه، وارتفاع »العلم التركي« في بعض أحياء القدس، أجدني اقتبس مقولة السلطان عبد 

احلميد الثاني في قضية القدس: 

» ملاذا نترك القدس ...... انها أرضنا في كل وقت وفي كل مكان وستبقى كذلك، فهي 
من مدننا املقدسة وتقع في ارض إسالمية والبد ان تظل القدس لنا..«56

هذا وال تزال مدينة القدس تشهد جرافات االسرلة والتهويد الصهيوني في حالة من احلصار 
واالغالق العسكري في زمن ال ينتهي في القريب املنظور، ويبقى للخطاب السياسي العربي 

في قضية القدس وفلسطني بقية.. 
  

السلطان عبد احلميد
 الثاين
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وفي تلخيص الخطاب العربي في قضية القدس وفلسطين، يقول ابراهيم طوقان:

كان أولى بكم لو ان مع القول ِفعااًل محمودة عقباها،
مثل القول ال يؤيده الفعل أزاهير ال يفوح شذاها


