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 مدخل 
 

الفلسطينية املستقبلية، كما ورد يف وثيقة إعالن   الفلسطينيون مسلمني ومسيحيني عاصمة الدولة  تعترب مدينة القدس الشرقية لدى 
الفلسطينية يف اجلزائر بتاريخ   القبلة 1988نوفمرب سنة    15االستقالل  . وللقدس موقعا كبريا يف الوجدان العريب اإلسالمي كوهنا 

و  اإلسراء  وارض  ويعتقد  األوىل  القيامة.  وكنيسة  اآلالم  درب  يقدسون  اللذين  املسيحيني  املؤمنني  قلوب  يف  مهما  وموقعا  املعراج 
قرار   وعلى  أوال  الدولية  الشرعية  على  يستند  أن  جيب  القدس  ملدينة  النهائي  احلل  أن  هذا    242الفلسطينيون  يف  املشكلة  اثنياً. 

القرار  املوضوع أن الشرعية الدولية اليت يستند إليها ا املتعلق بتدويل القدس، والذي    1947لعام    181لفلسطينيون تعتمد على  
ينص على أن القدس هي جسم منفرد من الدولة اليهودية أو الدولة العربية )األردن( وختضع إلدارة دولية، وهذا يتناقض مع املطالب  

)الذي يؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي    242رار  الفلسطينية ابلسيادة الكاملة على القدس الشرقية. أما فيما يتعلق ابلق
فتكمن   األخري(.  النزاع  يف  احتلتها  األراضي(  من  )وليس  أراضي  من  اإلسرائيلية  املسلحة  القوات  انسحاب  إىل  ويدعو  ابحلرب، 

 طرأت على املدينة بعد احتالهلا املشكلة يف التفسري اإلسرائيلي الذي يستثين املدينة من هذه األراضي ومن التغيريات الدميغرافية اليت
 (.    57من استيطان مكثف ومن إقامة عشر أحياء سكانية يهودية ضخمة )عمرياف،  1967عام 

لقرار   املتحدة  األمم  اختاذ  منذ  حتسم  مل  القانونية  ومكانتها  القدس  العربية 181فمسألة  والدول  املتحدة  واألمم  الدويل  واجملتمع   ،
ابلقدس الشرقية عاصمة إلسرائيل، ويعتربوهنا جزء من األراضي الفلسطينية احملتلة، وهي منطقة متنازع عليها واإلسالمية ال يعرتفون  

ويدعون إىل حل هذه القضية عن طريق إجراء مفاوضات سلمية، إال أن هذا مل يغري من الواقع كثرياً، واكتفت مجيع األطراف على  
مية من خالل املفاوضات وعلى أساس املشاركة اإلسرائيلية الفلسطينية يف إدارة املدينة  مر السنني ابلدعوة إىل حل الصراع بطريقة سل

 كحد أدىن.  
 

. وقد رفضت احلكومات اإلسرائيلية 1967أما إسرائيل فتعترب املدينة عاصمتها املوحدة بعد احتالل القسم الشرقي وضمه إليها عام  
يهودية أي اقرتاح ينقص من السيادة املطلقة لدولة إسرائيل على املدينة مع  ضمان حقوق  املتتابعة والقوى السياسية الدينية والقومية ال

بسن قانون مسي بقانون القدس   1980يف عام    اإلسرائيلياألداين األخرى يف أداء شعائرها أبماكنها املقدسة.  كما قام الكنيست  
سرائيل، والذي يربط أي حماولة لالتفاق على تقسيم املدينة مبوافقة  القدس الغربية والشرقية موحدة وعاصمة أبدية إل  أنوالذي يعترب  

يهودية يف حميط القدس الكربى من خالل    لبيةأغالواقع الدميغرايف هبدف اجياد  الكنيست. يف الوقت الذي عملت فيه على تغيري  
ية احمليطة للمدينة وداخل البلدة القدمية لتقف يف  العرب  األحياءعزهلا عن الضفة الغربية ومن خالل زرع البؤر اليهودية االستيطانية يف  

 املكان الذي تقف عليه حال املدينة يف وقتنا احلاضر. حصار وجدار وهدم وترحيل ومراقبة يومية.   
  

القرن املاضي بفسح اجملال امام   التسعينات من  منذ بداية  املناورات السياسية يف املقابل قامت احلكومات االسرائيلية وبشكل خاص 
الفلسطيين بشرعية دولة اسرائيل   واملبادرات حول موضوع مستقبل القدس، وابلتايل حماولة احلصول على احلد االقصى من االعرتاف 

 وقد مت طرح حوايل ووقف املقاومة ونبذ االرهاب بل ومطاردته هبدف منع العمليات املقاومة ضد اجليش االسرائيلي واملستوطنني اليهود.
اليهود   99 االطراف،  لدى مجيع  الدينية  املدينة  يعود المهية  وذلك  القدس  مبستقبل  يتعلق  فيما  املاضي  القرن  وموقف خالل  اقرتاح 
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والنصارى واملسلمني ويف كل اقرتاح او موقف انعكست موازين القوى يف كل فرتة على حدود املدينة وحجم السلطة عليها مع ضمان 
الدينية جلميع ا (. 17)اوراييل،    حول احلرم الشريف والسيادة عليهالطراف. اخلالف املركزي يف مجيع هذه االقرتاحات كان  احلقوق 

 قضية حساسة  بوصفها   القدس  مسألة  حبث  أتجيل  أتييد  إىل  اجلميع  دفع  األطراف  بني  النظر  ووجهات  املواقف  يف  الكبري  االختالف
 . مصاحله طرف لكل وكان املواقف فيها  سجلت والفلسطينيني اإلسرائيليني بني للحوار رمسية غري  حماوالت عدة  جرت انه إال. معقدة

 
 

 القدس يف احلوار اإلسرائيلي الفلسطيين
لليهود   مزدوجة  عاصمة  املدينة  اعتبار  أساس  على  اإلسرائيلي  الطابو  يف كسر  والفلسطينيني  اإلسرائيليني  بني  للحوار  األوىل  احملاولة 

يف جامعة ستانفورد األمريكية مببادرة من رئيس مركز الدراسات الفلسطينية   1991وللفلسطينيني او عاصمتان لشعبان كانت يف متوز  
فيص الشرق  بيت  ترومان يف  يف  رئيس مركز  موشيه معوز  والربوفيسور  املقدسية  الفجر  سنيورة حمرر صحيفة  رمحه هللا، حنا  احلسيين  ل 

نبيل  ومبشاركة د.  الفلسطيين  الرئيس  مبوافقة  اليسارية(،  مريتس  ممثال عن حركة  القدس  بلدية  إدارة  )عضو يف  العربية ابلقدس  اجلامعة 
لتحرير الفلسطينية. وقد سامهت الرعاية األكادميية هلذا املؤمتر يف جتاوز القانون اإلسرائيلي الذي شعث رئيس اللجنة السياسية ملنظمة ا

اية  منع اللقاءات مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية. هذا املؤمتر مل يغري شيئا من الرأي العام اإلسرائيلي، إال انه شق الطريق أمام بد
رتاحات جديد اعتمادا على أمرين اثنني: األول، انه ال ميكن ألي طرف االستمرار يف السيطرة  البحث املشرتك عن بدائل خمتلفة واق

االستمرار ابملطالبة ابلسيطرة املطلقة عليها. والثاين بداية مرحلة طويلة من األحباث والدراسات اليت تبحث يف   أواملطلقة على املدينة  
خبري يف ختطيط املدن، علماء اجتماع، اقتصاديني مهندسني    200د جتند أكثر من  حل يرضي الطرفني وق  إىلاحللول املمكنة للتوصل  

، baskin, 1993من اجل ذلك )حوارات نوتردام     1993-1990وقيادات أمنية فلسطينية وإسرائيلية يف حوارات واسعة ما بني  
 (.56عمرياف 

 
 من مدريد حىت كامب ديفيد   -القدس يف االتفاقيات الدولية

 األبجورج بوش  األمريكيادرة من الرئيس بمبيف مدريد يف اسبانيا  1991)أكتوبر(   تشرين األول 30ؤمتر للسالم انعقد يف موهو 
، سوراي، لبنان والفلسطينيني. ويف هذا املؤمتر مت التأكيد على  إسرائيلاملتحدة واالحتاد السوفيييت وشارك فيه ممثلون عن  توبرعاية الوالاي

الذي دعا إسرائيل إىل االنسحاب من جنوب   425وقرار  338و 242املتحدة  األمممقابل السالم" بناءا على قرارات  األرض" مبدأ
ية القدس بشكل خاص وإمنا متت اإلشارة إىل  م تبحث قضاملتحدة يف لبنان. يف هذا املؤمتر  لألمملبنان، واىل إقامة قوة مؤقتة اتبعة 

يف الوقت الذي  ، خرة من املفاوضاتكون القدس تشكل معضلة حساسة ومعقدة جداً ومن األفضل احلديث عنها يف مرحلة متأ
الشعب القدس هي وستبقى عاصمة   أنيف افتتاحية القمة على  أكدأصرت إسرائيل على لسان رئيس حكومتها اسحق شامري الذي 

 (.240 ،143 اليهودي املوحدة واألبدية ) بنتصور،
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 القدس يف اتفاق اوسلو
 

قامت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ابلتوقيع على اول اتفاق سالم رمسي بني الطرفني مسي ب )اتفاق   1993سبتمرب    13يف  
  ارحيا للحكم الذايت الفلسطيين(. وجاء-او )اتفاق غزة  1991م  اوسلو(، املدينة النروجيية اليت شهدت بداايت احملاداثت السرية يف عا 

ضمن عملية   الفلسطينية-اإلسرائيلية  املفاوضات  هدف  إن  الذاتية  االنتقالية  احلكومة  ترتيبات  حول   املبادئ  إعالن  املادة االوىل من   يف
اقامة سلطة اخرى،  أمور  من بني  هو،  االوسط  الشرق  احلالية يف  للشعب  حكومة    السالم  املنتخب  اجمللس  فلسطينية،  انتقالية  ذاتية 

  جملس  قراري  أساس   دائمة تقوم على  تسوية   إىل   وتؤدي  سنوات  تتجاوز اخلمس  ال   غزة، لفرتة انتقالية  وقطاع   الغربية  الضفة   الفلسطيين يف
 حول  املفاوضات  مبجملها وأن  السالم  عملية من  يتجزأ  ال  جزء  هي  االنتقالية  الرتتيبات  أن  املفهوم  وانه من.  338  و  242  األمن
دعى إىل وقف   الذي)  1973  العام  يف  338  وقرار   1967  العام  يف   242  األمن  جملس قراري  تطبيق  إىل  ستؤدي  النهائي  الوضع

على كافة جبهات حرب   النار  القرار  )  األول  تشرينإطالق  تنفيذ  واىل  أجزائه  242اكتوبر(  الفوري    جبميع  البدء  مبفاوضات  واىل 
فرتة السنوات اخلمس االنتقالية   (. كما جاء يف املادة اخلامسة: ان5هبدف إقامة سالم عادل ودائم يف الشرق االوسط )وثيقة، ص  

وان مفاوضات الوضع الدائم ستبدأ يف اقرب وقت ممكن، ولكن مبا ال يتعدى بداية   .أرحيا  ومنطقة غزة قطاع من تبدأ عند االنسحاب
  املستوطنات،  الالجئني، املتبقية مبا فيها، القدس، القضااي ستغطي املفاوضات هذه أن املفهوم من ة من الفرتة االنتقالية. وانهالسنة الثالث
(. وورد يف املادة 7ص   ،االهتمام املشرتك. )وثيقة  ذات  أخرى  ومسائل آخرين  جريان  مع  والتعاون  العالقات  احلدود،  األمنية، الرتتيبات

، 1995ايلول    28الفلسطينية املرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة املوقعة يف واشنطن،  -الثانية )االنتخاابت( االتفاقية االسرائيلية
التفاق ويف ان ابمكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك املشاركة يف عملية االنتخاابت وفقاً لالحكام املنصوص عليها يف هذا ا

ص   االتفاقية  القدس.  خبصوص  االنتخاابت  )ترتيبات  يف  الثاين  للملحق  السادسة  اجمللس  8املادة  )بنية  الثالثة  املادة  يف  وجاء   .)
الفلسطيين( ان اجمللس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبوا مباشرة ويف آن واحد من قبل الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية  

طاع غزة مبوجب احكام هذه االتفاقية وقانون وانظمة االنتخاابت واليت لن تكون خمالفة الحكام هذه االتفاقية )االتفاقية،  والقدس وق
اجمللس سيشكل من  9ص   وان  الشعب   82(.  قبل  من  واحد  وبوقت  مباشرة  انتخاهبم  سيتم  والذي  التنفيذية  السلطة  ورئيس  ممثل 

الغربية، والقدس، )االتفاقيةـ، ص    الفلسطيين يف الضفة  متانع مبشاركة املقدسيني يف االنتخاابت، شرط  10وقطاع غزة  (. فاسرائيل مل 
للسلطة  الوطنية  السيادة  مقابل  املدينة  على  االسرائيلية  السيادة  مبدأ  تثبيت  اجل  من  وفرضت شروطا  اهلها  وبني  املدينة  الفصل بني 

ات االنتخاب خبصوص القدس، انه ستشكل من اللجنة املشرتكة للشؤون املدنية الوطنية على سكاهنا وقد ورد يف البند االول من ترتيب
  جلنة فرعية مكونة من ممثلني عن مفوضية االنتخاابت املركزية واسرائيل لتنسيق امور تتعلق ابحلملة االنتخابية يف القدس. وان املرشحني

االذن الالزم من خالل اللجنة املشرتكة للشؤون املدنية. وعلى  الذين يقومون بنشاطات يف احلملة االنتخابية يف القدس عليهم طلب  
  للجنة املشرتكة للشؤون املدنية   مفوضية االنتخاابت املركزية ان حتصل على الرتاخيص الالزمة من اجلانب االسرائيلي يف اللجنة الفرعية 

 (. 129)االتفاق، ص 
  الفلسطينيني  متنح سابقة تشكل أوسلو  اتفاق يف البنود هذه وجود ان اعترب املفاوضات دعم وحدة أصدرته قانوين  حتليل يف املقابل ويف 

  على  صالحية  له   ليست  اجمللس  هذا  ابن   تفاهم  بوجود   الفلسطيين التشريعي  اجمللس  انتخاابت  يف  ابلتصويت  احلق  الشرقية  القدس  يف
  الشعب  ينتخب أن على 1993 أيلول 13 يف املوّقع االنتقالية الذاتية احلكومة ترتيبات حول املبادئ إعالن نص كما . الشرقية القدس
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  مت   لكن   الغربية،  الضفة   من  جزء   الشرقية  القدس.  األراضي  تلك يف  الذايت  للحكم  جملساً   غزة  وقطاع   الغربية  الضفة  يف  الفلسطيين
  القدس   يف  الفلسطينيون شارك  لذلك.  الدائم  الوضع  قضااي  إحدى  ألهنا   اجمللس  صالحية  من   املبادئ  إعالن  من  4  املادة  يف  استثنائها 
  وظروف  بشكل   املتعلق  الربوتوكول)  املبادئ  إعالن   من   1  ملحق  وينص   .لصالحيته  خيضعوا   مل  أهنم  مع   اجمللس  انتخاب  يف  الشرقية

"أنه  على(  االنتخاابت  ."اجلانبني  بني  التفاق  وفقاً   االنتخاابت عملية  يف  املشاركة  القدس   يف  يعيشون  الذين  للفلسطينيني  سيحق: 
  انتخاابت   إبجراء 1995 أيلول  28  يف  املوّقع  غزة  وقطاع  الغربية   الضفة  حول  الفلسطيين-اإلسرائيلي(  االنتقايل االتفاق)  ويسمح
 ميكنهم فيها   يعيشون  الذين  القدس  فلسطينيي  أن  على  وينص  التنفيذية   السلطة[  رئيس]  وملنصب للمجلس  وعاّمة  وحرة  مباشرة  سياسية
 (.املفاوضات دعم وحدة التصويت، يف احلق ،3 ،2 مادة االنتقايل، االتفاق) االنتخاابت عملية يف املشاركة

 
 أبو مازن )إطار لعقد اتفاقية بشأن الوضع النهائي بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية(. -القدس يف وثيقة بيلني

مت االتفاق على مسودة خطة صاغها عن اجلانب الفلسطيين حممود  1995-1993شهرا بني عامي  18بعد مباحثات استمرت  
. واليت 1995عباس أبو مازن وعن اجلانب اإلسرائيلي الوزير السابق يوسي بيلني يف احلادي والثالثني من تشرين األول )أكتوبر(  

 اللغة العربية ونشرها يف كتاب دليل احلمامة ومت ترمجتها إىل  16.9.2000مت نشرها على موقع جملة نيوزويك على اإلنرتنت  يف  
 اجلرحية ليوسي بيلني. 

 وقد أشارت الوثيقة يف البند السادس حتت عنوان "القدس".  
 ـ تبقى القدس مدينة مفتوحة وغري مقسمة يتاح دخوهلا ألتباع مجيع الدايانت السماوية من كل اجلنسيات. 1
للنظ2 أن إصالحا  على  أيضا  الطرفان  يوافق  يتجاوز  ـ  ال  موعد  به يف  القيام  وختومها جيب  للقدس  احلايل  البلدي  مايو/أاير    5ام 

( أدانه، وجيب أن ميتد  9وجيب أال خيضع لتغيري آخر مبوجب قانون أو غريه إال ابتفاق مشرتك قبل الوفاء أبحكام البند )  1999
وان حيدد حدود »مدين للقدس  احلالية  البلدية  التخوم  ليشمل  اإلصالح  الزعيم،  هذا  الرام،  والعيزرية،  ديس  أبو  لتشمل  القدس«  ة 

 معالية ادوميم، جبعات زيئيف، جيفون واملناطق املتامخة.
ـ وداخل »مدينة القدس« فإن مناطق اجلوار اليت يقطنها »إسرائيليون« سيتم تعريفها ابعتبارها »أقساما إدارية إسرائيلية« وسيتم    3

فل يقطنها  اليت  اجلوار  مناطق  حدود  تعريف  وبيان  ختطيط  دقيق  حنو  على  مت  وقد  فلسطينية«،  إدارية  »أقساما  ابعتبارها  سطينيون 
( من اتفاق الوضع النهائي. وسيعكس عدد األقسام اإلدارية  2»مدينة القدس« واألقسام اإلدارية اإلسرائيلية والفلسطينية يف امللحق )

وسيتم حتديث هذه النسبة حسب األشكال واملعايري واجلدول كما هو   1.2بته  اإلسرائيلية والفلسطينية التوازن الدميغرايف احلايل ونس
 ( من اتفاق الوضع النهائي. 3موضح يف امللحق )

 
ـ يوافق الطرفان على اإلبقاء على بلدية »مدينة القدس« يف شكل جملس بلدي أعلى مشرتك يتكون من ممثلي األقسام اإلدارية،    4

ب رئيس  املمثلون  هؤالء  للسيادة وينتخب  اليت ختضع  القدس«  »مدينة  الصلة مبناطق  ذات  األمور  القدس«. ويف كافة  لدية »مدينة 
البلدي األعلى املشرتك للحصول على موافقة حكومة فلسطني. ويف كافة األمور ذات الصلة   الفلسطينية، جيب أن يسعى اجمللس 

عى اجمللس البلدي األعلى املشرتك للحصول على موافقة حكومة  مبناطق »مدينة القدس« اليت ختضع للسيادة اإلسرائيلية جيب أن يس
 إسرائيل. 
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ـ تتألف »مدينة القدس« من اجمللس البلدي األعلى املشرتك وبلديتني فرعيتني أي بلدية فرعية »إسرائيلية« ينتخبها سكان األقسام  5

القدمية  اإلدارية اإلسرائيلية وبلدية فرعية فلسطينية ينتخبها سكان األقسام اإلد الفلسطينية، وجلنة تعادل مشرتكة ملنطقة املدينة  ارية 
 أدانه.  12حسبما هو موضح يف البند 

 
 ـ يوافق الطرفان أيضاً على أن بلدية »مدينة القدس«:   6

املستقل   التعليم  ونظام  احمللية  واخلدمات  حملية  ضرائب  فرض  حق  تشمل  الفرعيتني  للبلديتني  قوية  حملية  صالحيات  ستفوض  ـ  أ 
اتفاق الوضع  الثالث من  والتقسيم ملناطق حسبما هو موضح تفصيليا يف امللحق  الدينية املفصلة وختطيط اإلسكان  والصالحيات 

 النهائي.  
 

م  ـ ستضع خطة أساسية  متفق عليها لتنفيذها على حنو متوازن ويشمل  ب  دهتا مخسة وعشرون عاما »ملدينة القدس« مع أجهزة 
 ذلك ضماانت مصاحل الطائفتني. 

 
ج ـ ستعمل على أن يديل املواطنون اإلسرائيليون والفلسطينيون الذين يقيمون داخل حدود منطقة اختصاصي بلدية مدينة القدس  

هتم وان يسعوا إىل الرتشيح جلميع املناصب اليت يتم االختيار هلا عن طريق االنتخاب حسبما سيتم حتديده والبلديتني الفرعيتني أبصوا
 يف اللوائح البلدية اخلاصة ابلقدس.  

 
  ـ يعرتف الطرفان ـ داخل »مدينة القدس« ـ ابجلزء الغريب من املدينة ابعتبار انه »أورشليم« وابجلزء الشرقي من املدينة الذي خيضع  7

 للسيادة الفلسطينية ابعتبار انه »القدس«. 
 
 عند تبادل سندات التصديق على معاهدة السالم بينهما:   - 8
 
املادة    -أ   يف  الوارد  التعريف  "يروشالييم" حسب  بـ  فلسطني  دولة  حكومة  لدولة 6ستعرتف  السيادة  ذات  العاصمة  ابعتبارها   ،

 إسرائيل. 
 

ابتفاق الوضع النهائي، ابعتبارها   3، الفقرة وامللحق  6ستعرتف حكومة إسرائيل بـ "القدس" حسب التعريف الوارد يف املادة    -ب  
 ادة لدولة فلسطني. العاصمة ذات السي

 
السيادة النهائية للمنطقة الواقعة خارج "يروشالييم" و "القدس"، ولكن داخل احلدود البلدية احلالية للقدس، ستحدد من قبل    -  9

فلسطينية  إسرائيلية.  املنطقة. وسيتم تشكيل جلنة  هلذه  السيادي  الوضع  بشأن  ميكن. وحيتفظ كل طرف مبوقفه  ما  الطرفني أبسرع 
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وستبدأ أعماهلا بعد ذلك فوًرا. ومن دون اإلخالل    1999أاير    5كة لتحديد الوضع النهائي هلذه املنطقة يف موعد ال يتعدى  مشرت 
 بتحديد الوضع النهائي هلذه املنطقة:  

 
 ستشمل املواطنة الفلسطينية الفلسطينيني املقيمني يف هذه املنطقة.   -أ 

 
الفلسطينيون املقيم  -ب   الفلسطيين )كما هو موضح بتفصيل يف  سيلجأ املواطنون  القانون  ون يف هذه املنطقة يف أمور معينة إىل 

 يف اتفاق الوضع النهائي(.  3امللحق 
 
سيتمتع الطرفان حبرية الوصول إىل مطار قلنداي واستخدامه يف هذه املنطقة. وسيتم بناء جناح فلسطيين جديد للمطار يبدأ    -ج  

 يف اتفاق الوضع النهائي(.   3دة السالم )يف ما يتعلق بتفاصيل هذه العملية، راجع امللحق العمل ابلتزامن مع توقيع معاه
 

يُِقر الطرفان ابلدور الروحي والديين الفريد للقدس ابلنسبة لكل الدايانت التوحيدية العظمي الثالث، وانطالًقا من رغبتهما يف  - 10
ت العظمى الثالث، يوافق الطرفان على ضمان حرية العبادة وحرية الوصول إىل  تشجيع العالقات ينب األداين واالنسجام بني الدايان

 كل األماكن املقدسة للمؤمنني بكل املعتقدات والدايانت من دون إعاقة أو تقييد.  
 

إلسالم، يوافق الطرفان اعرتافاً ابملكانة اخلاصة ملنطقة املدينة القدمية وأمهيتها ابلنسبة ملعتنقي الدايانت املسيحية واليهودية وا  -  11
 على منح هذه املنطقة مكانة خاصة.  

 
 كما يتفق الطرفان على أن:   - 12

اجمللس البلدي الفرعي الفلسطيين سيكون مسؤواًل عن الشؤون البلدية للمواطنني الفلسطينيني املقيمني يف منطقة املدينة القدمية    -أ  
 وممتلكاهتم احمللية.  

اإلسرائيلي سيكون مسؤواًل عن الشؤون البلدية للمواطنني اإلسرائيليني املقيمني يف منطقة املدينة القدمية  اجمللس البلدي الفرعي    -ب  
 وممتلكاهتم احمللية.  

يعني اجمللسان البلدي الفرعيان جلنة تكافؤ مشرتكة إلدارة كل األمور املتعلقة ابحلافظ على الطابع الفريد ملنطقة القدس القدمية    -ج  
 يف اتفاق الوضع النهائي(.   3سائل عملها موضحة بتفصيل يف امللحق )بنيتها وو 

يف حال حدوث خالف بني اجمللسني البلديني الفرعيني بشأن أمور متعلقة مبنطقة املدينة القدمية، ستحال القضية الختاذ قرار يف  -د 
 جلنة التكافؤ املشرتك. 

 
احل  -  13 على  األراضي  سيادة خارج  فلسطني  دولة  القائم  ستمنح  الوضع  وسيتم ضمان  القدس.  أوقاف  إدارة  الشريف حتت  رم 

 احلايل فيما يتعلق ابحلق يف الوصول إىل املكان والصالة للجميع. 
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ستدار كنيسة القيامة من قبل اجمللس البلدي الفرعي الفلسطيين. وستدرس جلنة التكافؤ املشرتك إمكان إعطاء مكانه خارج    -  14

 ة. األراضي لكنيسة القيام
 

سيتم األشراف على األشخاص والسلع اليت متر عرب "مدينة القدس" عند نقاط اخلروج. أما األمور األمنية األخرى املتعلقة    -  15
يف اتفاق الوضع النهائي.   2ابألشخاص والسيارات والسلع اليت يشتبه يف تورطها يف نشاط معاد فقد جرى التعامل معها يف امللحق  

 .(http://www.3deeel.com/vb/thread35559.html#ixzz1kBHTG6Phمصدر الرتمجة  )
 
مناحم كالينو   مستشاراً   عمل  ايالن،   ابر  جامعة  يف  السياسية  العلوم  قسم  ويف   القدس،   يف  العربية  اجلامعة   يف  سابق  حماضر)  يعرض 

  عمل   اوراق  على   منه   احلصول   اجل  من  ديفيد  كامب  قمة   اابن  به  ابالتصال  قام   الذي  عامي،  بن  شلومو   السابق  اخلارجية  لوزير  سياسياً 
  ، (الشرقية  القدس  على  اإلسرائيلية  السيادة  إبقاء  تضمن  اليت  احللول  عن  للبحث  املبادرين  ومنوهو    القدس،  ملوضوع  ابلنسبة  واقرتاحات
بيلني بداية ابلبند االول الذي    -وثيقة ابو مازن،  [1999-1997  واملدينة  السلمية   العملية]"   القدس  مساء  يف  محائم"يف كتابه  

الفلسطينية،  العاصمة  االسرائيلية،  العاصمة   ، مناطق  اىل مخسة  القدس  حدود  وتوسيع  الفلسطينية  الدولة  اقامة  موضوع  اىل  يتطرق 
وع جديد من التقسيم االداري املسجد االقصى ، البلدة القدمية واالحياء العربية واليهودية يف شرق القدس، ويف هذه املناطق يسود ن

  -والسياسي للسيادة االسرائيلية والفلسطينية، وهذا يتضمن االعرتاف املتبادل، ويعتقد كالين ابنه من املمكن رؤية اقرتاحات ابوم مازن
ة لتقسيم القدس،  بيلني كاقرتاح من اجل احلفاظ على وحدة املدينة بدرجة متغرية، ومع ذلك فان هذه الوثيقة حتتوي على درجات خمتلف

وال يوجد الي طرف يف املستقبل امكانية لتحقيق احالمه، والطرفان حيققان فيه اجنازات كثرية حسب اعتقاد املؤلف، فاسرائيل حتصل 
، ال يوجد عودة اىل  1967على اعرتاف ابلقدس عاصمة هلا وال يوجد سيادة فلسطينية على القدس كما  عرفتها اسرائيل يف العام  

يف القدس، القدس غري مقسمة ماداي، وال يوجد سيادة فلسطينية كاملة على املسجد االقصى، وامنا يوجد اعرتاف    1967احلدود  
القائم منذ   البلدية اسرائيلي، مستوطنات 1967اسرائيلي ابلوضع  البلدية املوسعة للقدس ستكون حتت السيطرة االسرائيلية ورئيس   ،

تقعان خارج حدود القدس، سيتم ضمهما اىل اسرائيل مبوافقة الفلسطينيني، اما اجلانب الفلسطيين معاليه ادوميم وغفعات زئيف اللتان  
وحسب رأي املؤلف فسوف حيصل على اعرتاف بعاصمته، وعلى موافقة اسرائيلية من اجل اعادة النظر بقرار ضم شرق القدس، وهنا 

لعلم الفلسطيين على املسجد االقصى واحلصول على دور مميز فيه، نقل  تقف مسالة السيادة االسرائيلية على القدس موقع الشك، رفع ا
الصالحيات االسرائيلية جتاه منح أي دور مميز جلهات عربية واسالمية يف املسجد االقصى اىل الفلسطينيني . املوافقة على وجود ممر  

ينيني يف شرق القدس ابملشاركة يف االنتخاابت لبلدية امن بني القدس واملسجد االقصى، ادارة مشرتكة للبلدة القدمية، السماح للفلسط
 القدس ومنح صالحيات لبلدية مصغرة من اجل ادارة احلياة اليومية البلدية للفلسطينيني  ابلتنسيق مع البلدية املوسعة .   

كم  3من جهة اخرى يعتقد مؤيدي هذه الوثيقة أبنه مبا ان غالبية املؤسسات القومية احلكومية االسرائيلية تقع على بعد مسافة حوايل  
من القدس القدمية، الكنيست االسرائيلي، حمكمة العدل العليا، املتحف القومي، مكاتب رئيس احلكومة ومقر احلكومة ، لذلك ميكن  

ؤسساهتم على نفس البعد من املسجد االقصى، وهذا ما حيصل حاليا يف بناء الربملان الفلسطيين يف ابو ديس الذي  للفلسطينيني بناء م
 يقع على مسافة مشاهبة من املسافة اليت تفصل القدس القدمية من الكنيست االسرائيلي.  

http://www.3deeel.com/vb/thread35559.html#ixzz1kBHTG6Ph
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غري كافية لذلك    1967ان حدود القدس منذ عام  بيلني  متفقان على  –يف احلالتني ميكن القول ان الطرفان وحسب وثيقة ابو مازن  
جيب توسيع هذه احلدود، وابلطبع على حساب اراضي الضفة الغربية وليس على حساب القدس الغربية، من اجل التوصل اىل حل  

احلدود س هذه  فان  اجلديدة  احلدود  رسم  يتضمن  اتفاق  أي  على  اليوم  االتفاق  مت  االطراف، ويف حال  ومرض جلميع  تتحول  مالئم 
 ابلتأكيد اىل حدود دولية .  

 
 القدس يف قمة كامب ديفيد.  

متوز )يوليو( حبضور الرئيس األمريكي بيل كلينتون ورئيس الوزراء اإلسرائيلي     11وهي القمة اليت عقدت يف منتجع كامب ديفيد يف  
تهت بفشل املباحثات وخصوصا حول موضوع  ايهود ابراك ورئيس السلطة الفلسطينية ايسر عرفات. القمة استمرت ملدة اسبوعني وان

 القدس ومستقبل السيادة عليها. 
يف هذه القمة ويف لقاء بني الرئيس األمريكي كلينتون والرئيس الفلسطيين الراحل ايسر عرفات يف "اسنب" هدد كلينتون ابن الوالايت  

انتم تتحملون املسؤولية، ستتج الثنائية، سيوقف الكونغرس املساعدات، املتحدة "ستنفض يدها من عملية السالم وقال  مد عالقاتنا 
ستعيشون يف عزلة، انتم مل تقدموا شيئا جديدا ابلنسبة للقدس، اإلسرائيليون ساروا خطوات إىل األمام". ووقتها قال عرفات "إذا ختيل  

أ فقط،  الفلسطيين  الشعب  قائد  أان لست  واهم،  فهو  القدس  عن  تنازل  على  أوقع  أن  ميكن  انه  للقمة احد  الدائم  الرئيس  انئب  ان 
واحدة.   اثنية  ولو  حبثها  بتأجيل  امسح  ولن  القدس  أبيع  لن  أان  أيضا،  املسيحيني  حقوق  عن  أدافع  وأان    أن تقول    أنتاإلسالمية، 

األمام، هم حمتلون، إهنم ال يتكرمون بشيء من جيبهم، بل من أرضنا احملتلة، واان ال أطالب سوى   اإلسرائيليني ساروا خطوات اىل 
كلينتون واصل الضغط: "لديك ما   أن  إال% فقط من ارض فلسطني الطبيعية".  22. إنين أحتدث عن  242بتنفيذ قرار جملس اآلمن  

معه، ميكن   العيش  وميكن  معقول  ستكون    إنشاءهو  "إذاً  ويرد عرفات:  احلرم".  الفلسطينية قرب  وللدولة  سيادي لك  رائسي  جممع 
نطالب  هنالك جزيرة صغرية حماطة ابجل به، حنن  نطالب  ما  هذا  ليس  ومن خيرج.  يدخل  من  يتحكمون يف  اللذين  اإلسرائيليني  نود 

مل تقدم شيئا، هم يبادرون ابلنسبة    أنت". ووسط النقاش أصر كلينتون: "1967ابلسيادة الفلسطينية الكاملة على القدس احملتلة العام  
لن أتنازل عن القدس واألماكن    أاناألمريكي: "هل تريد حضور جنازيت؟  للقدس". ويف حلظة من اللحظات ينظر عرفات حنو الرئيس  

(. عرفات مل يقتل ألنه تنازل عن القدس، بل تويف يف ظروف غامضة فسرها الكثري أبهنا كانت اغتيال متعمد 79املقدسة" )هنية، ص  
 بعد ان فقد اإلسرائيليون األمل ابلتوقيع على اتفاقية التنازل.   

 
 االقرتاح النهائي بشأن القدس الذي نقله كلينتون اىل اجلانب الفلسطيين يف كامب ديفيد:  

متنح جلنة مكونة من جملس األمن واملغرب )رئيسة جلنة القدس( الدولة الفلسطينية "وصاية سيادية" على احلرم القدسي،   .1
 يف حني حتتفظ إسرائيل ابلسيادة املتبقية. 

 ملسيحي يف البلدة القدمية حتت السيادة الفلسطينية ويضم احليان اليهودي واألرمين إلسرائيل.  يكون احليان اإلسالمي وا  .2
يتمتع الفلسطينيون حبكم ذايت وظيفي يف ما يسمى اإلحياء الداخلية وعلى املصرارة، صالح الدين، واد اجلوز، الشيخ    .3

 جراح، رأس العمود، الطور والصوانة.
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ميكن إن تسود السيادة الفلسطينية   -يستطرد كلينتون-للقدس إىل السيادة الفلسطينية أوتنضم بقة األحياء اخلارجية    .4
 يف األحياء الداخلية، يف حني يعتمد نظام خاص للبلدة القدمية يتم االتفاق على تفاصيله. 

االقرت  هلذا  رافضاً  املفاوضات كان  استمرار  على  احلرص  على  أكد  الذي  املقرتحات  هلذه  الفلسطيين  مرجعية  الرد  على  اح وشدد 
 (. 81-80االقرتاحات املطروحة حول القدس تتناقض مع هذه املرجعية )هنية، ص  أن إىلالشرعية الدولية وأشار 

 
 

 )عقل، سوزان. املفاوضات(   2001مفاوضات طاب/ 

اجلديدة لرائسة احلكومة يف إسرائيل  ديفيد وقبل االنتخاابت  وهي املفاوضات األخرية حلكومة ابراك بعد فشل املباحثات يف كامب 
ترأس الوفد الفلسطيين رئيس اجمللس التشريعي أمحد قريع، كبري املفاوضني     .2001كانون الثاين )يناير(    27و  21واليت جرت بني  

صائب عريقات، ايسر عبد ربه، نبيل شعث، حممد دحالن، وزير شؤون العمل األهلي حسن عصفور، إضافة إىل جمموعة من اخلرباء  
اخلارجية شلومو بن عامي، وضم وزيري السياحة والعدل يف جمال اخلرائط واألرض واملياه والقانون الدويل. وترأس الوفد اإلسرائيلي وزير  

وقد انقش  أمنون شاحاك، يوسي بيلني، مدير ديوان رئيس الوزراء جلعاد شري، واملسؤول األمين يسرائيل حسون وعدد من اخلرباء.  
رتحها الرئيس كلينتون مع التعديالت والقدس من خالل اعتبارمها االفكار اليت اق الفريقان القضااي النهائية : الالجئون واالمن واحلدود

وقبل بدء املفاوضات أعلنت إسرائيل ثالثة مبادئ تكون أساساً ملفاوضات طااب وهي: "عدم املوافقة على    لكل جانب. والتحفظات
، وإبقاء نسبة حق العودة لالجئني الفلسطينيني، عدم التوقيع على أية وثيقة تنقل السيادة على احلرم القدسي الشريف إىل الفلسطينيني

؛ عقل (. وطالبت أبن جتري  2001-1-22% من املستوطنني يف جيوب استيطانية حتت السيادة اإلسرائيلية )احلياة اجلديدة،  80
املباحثات على مستوى أربع جلان تعىن ابألرض والقدس والالجئني واألمن، وترأس جلنة القدس صائب عريقات وجلعاد شري، وجلنة 

دحالن حممد  )  األمن  يناي  حيدد  2001-1-23،  األايم وشلومو  أن  إسرائيل  فاقرتحت  القدس،  مبوضوع  يتعلق  ما  أما  عقل(.   ؛ 
والعوفل داود  مدينة  الزيتون،  احلرم، جبل  املبكى،  وحائط  القدمية  البلدة  والذي يشمل  القدس  املقدس" يف  إقليمية -"احلوض  كوحدة 

تكون حتت سلطة خاصة   احليل  -واحدة  يتم  النحو  )هآرتس،  وهبذا  املقدس  احلوض  السيادة يف  تقسيم  دون  ؛  2001-1-23ولة 
التايل للمحاداثت اليت جرت يف   اليوم  والثانية 22/1/2001عقل(. ويف  الغربية  ، عرض اجلانب اإلسرائيلي خريطتني األوىل للضفة 

مستوطنة    60سرائيل أرادت ضم حنو  للقدس، تظهر املوقف اإلسرائيلي من قضااي القدس واملستوطنات. واتضح من هذه اخلرائط أن إ
% من مساحة الضفة الغربية، ويظهر من هذه اخلرائط 6يف الضفة الغربية غالبيتها من الكتل االستيطانية الكبرية، وتشكل ما نسبته  

خرية اليت  ؛ عقل(.  ويف املفاوضات األ2001-1-23،  األايمسيادة فلسطينية على غور األردن مع تواصل بني أجزاء الضفة الغربية )
، ذكر أبو عالء أن قضية القدس حبثت بتفاصيلها ألول مرة، وقال مفاوضون فلسطينيون أن تقدماً طرأ 26/1/2001عقدت مساء  

على بعض املواقف اإلسرائيلية فيما خيص قضية األرض دون أن يكون ابإلمكان احلديث عن تقدم يف موضوع حق العودة لالجئني، 
 ؛ عقل(.  2001-1-27ألول مرة اآلن خالل مفاوضات طااب )األايم، الذي حبثت تفاصيله بعمق 

اليوم لقاء بني   تتوقف،  28/1/2001ويف مساء   لدواع قانونية تتعلق ابالنتخاابت اإلسرائيلية بعد أن شهد صباح هذا  املباحثات 
الذين الوفدين،  أعضاء  الفلسطيين أمحد قريع ويوسي بيلني قبل أن ينضم إليهما  الوفد  فيما بعد إىل    رئيس  جلان عادت   4انقسموا 
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معمق يف كافة   وبشكل  من جديد  وحبثت  اللجان  واجتمعت  اإلسرائيلي،  الوفد  يقيم  ايالت حيث  املساء يف  لالجتماع يف ساعات 
موضوع  اجلوانب. وأشار د.شعث إىل تقدم حصل يف املوقف اإلسرائيلي يف األرض وقال "أن اإلسرائيليني ملتزمون مببادرة كلينتون يف  

% من األرض"، إال أن اخلالف مازال قائما يف هذا املوضوع. أما فيما  94األرض، وابلتايل أصبحوا يتحدثون عن شيء حده األدىن  
يتعلق مبوضوع الالجئني فقد نفى د.شعث أن يكون اجلانبان قد حبثا أرقاماً معينة لالجئني يتم السماح بعودهتم. وقال حنن نطالب حبق  

جلميع   ساعات  العودة  يف  لالجتماع  عادت  مث  الثالثة  للمرة  اجتمعت  قد  القدس  جلنة  وكانت  طلبنا.  رفضوا  واإلسرائيليون  الالجئني 
املساء. وقال مصدر فلسطيين أن املوقف اإلسرائيلي املطروح مازال يتناغم مع قواعد كلينتون، وما هو عريب للسلطة الفلسطينية، وما  

زال هناك خالف يف هذا املوضوع. ويف موضوع األمن تعلقت اخلالفات ابستخدام اجملال اجلوي هو يهودي للحكومة اإلسرائيلية وما 
للدولة الفلسطينية من قبل سالح اجلو اإلسرائيلي ومواقع الطوارئ والتواجد اإلسرائيلي ضمن القوات الدولية اليت ستنتشر بشكل خاص 

وانتهت جولة املفاوضات اليت بدأت قبل   ؛ عقل(.2001-1-27،  األايميف غور األردن، وهذا ما ورد يف قواعد الرئيس كلينتون )
الفريقني من   الوفدين يؤكد اقرتاب  أسبوع، واليت جرت بصورة ثنائية بعيدا عن أي وساطة أمريكية، إبصدار بيان مشرتك من رؤساء 

أجوائها  حيث  من  هلا  سابق  ال  طااب  "مفاوضات  أن  البيان  وأفاد  العنف،  وقف  على  ابلعمل  والتعهد  إتفاق  إىل  اإلجيابية   التوصل 
البيان أشار إىل   لتلبية االحتياجات الوطنية واألمنية وتلك اليت تضمن بقاء واستمرار كل طرف". لكن  الرغبة املشرتكة  واإلعراب عن 
"ضغط الوقت والظروف، مما يؤكد استحالة التوصل إىل تفاهم على مجيع القضااي ابلرغم من التقدم اجلوهري الذي مت حتقيقه يف كل  

اليت نوقشت". وأضاف "أن الطرفني مل يكوان يف أي وقت أقرب إىل التوصل إىل إتفاق، وابلتايل نعرب عن اعتقادان أنه سيتم   املسائل
"الطرفني أخذا يف االعتبار مقرتحات كلينتون مع حتفظاهتما".  أن  البيان  القائمة بعد معاودة املفاوضات". وأوضح  تضييق الفجوات 

الغربية مع  وذكر د.صائب عريقات أن اجل انب اإلسرائيلي مل يقدم أي جديد، فاخلارطة اليت تتضمن تواصال جغرافياً ألراضي الضفة 
سيادة فلسطينية على غور األردن والبحر امليت حىت حدود الرابع من حزيران، كان جلعاد شري قدمها يف شرم الشيخ حبضور الرئيس 

س، حيث أوقف اجلانب اإلسرائيلي احلديث عن القدس كمدينة مفتوحة. وفيما املصري حسين مبارك. ومل يقدم جديداً يف موضوع القد
% 6يتعلق مبوضوع األرض قال "لقد كان ما قدمه اجلانب اإلسرائيلي تكراراً ملفاوضات سابقة وكان املوقف النهائي يف طااب اقتطاع  

الغربية، إضافة إىل   ما رفضناه مجلة وتفصيالً 2من مساحة الضفة  ، ألنه يشكل تراجعا عن ما عرض يف املاضي"،  % استئجار وهو 
% من الضفة الغربية! أما فيما يتعلق بقضية الالجئني فقال: "مل حيدث  97فوفقاً ملقرتحات كلينتون فإنه عرض أرقاماً متوسطة حساهبا  

ني الفلسطينيني". وأضاف  أي تقدم على اإلطالق، واخلالف األساسي الذي كان قائماً قبل وبعد طااب هو تثبيت حق العودة لالجئ
أن   عريقات  وأكد  احلق.  هذا  عن  جانبنا  من  تنازل  وال  العودة  حق  إمنا  أخرى  قضية  أية  وال  التعويضات  شكل  يف  يكن  مل  خالفنا 
القائمة حول مجيع  للهوة  نظراً  هناك  إتفاق  إىل  التوصل  يكن ابإلمكان  ومل  طااب،  مفاوضات  يف  يقدم جديداً  مل  اإلسرائيلي  "اجلانب 

، عقل،  2001-1-31سائل، ألن جسر هذه اهلوة ما كان ممكنا حتت سيف االنتخاابت اإلسرائيلية أو هاجس الوقت )األايم،  امل
 االنتخاابت(. 

 

 القدس يف خارطة الطريق  
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د األورويب وروسيا  وهي اخلريطة اليت أعدت برعاية الرابعية الدولية يف الشرق األوسط، اليت تضم األمم املتحدة والوالايت املتحدة واالحتا 
وهي تدعو   .للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيين كخارطة الطريق للحل الدائم   2003نيسان )إبريل(  30ونشرهتا وزارة اخلارجية األمريكية يف 

 .  وتعرتف2005من خالل إقامة دولة فلسطينية حبلول عام    -على ثالث مراحل-إىل البدء حماداثت للتوصل لتسوية سلمية هنائية  
القدس الشرقية احملتلة ابلتصويت يفخ الفلسطينيني يف  ابن تُعيد  فتح    إسرائيلاالنتخاابت وتطالب حكومة   ارطة الطريق ضمناً حبق 

الفلسطينية املؤسسات  من  وغريها  الفلسطينية  التجارية  متاًما   الغرفة  ابلتقّيد  تعهدها  على  بناء  القدس  أورشليم  أغِلقت يف شرقي  اليت 
 التواصل(.    -ابقة بني الطرفني )خارطة الطريقالس ابالتفاقيات

 
 

 القدس واقرتاحات التسوية
  يف   ممكنة   تسوية  عن   ابلبحث  وفلسطينية  اسرائيلية  نقاش  جمموعة   30  من   اكثر  عمل  2000ديفيد    كامب  وحىت  1993  عام   منذ

  كراس   ابعداد  اإلسرائيليني،  واألمنيني  األكادمييني  اخلرباء  من  كبرية  جمموعة  قامت   2000  .  ويف العام(14  ،2001  )كالين  املدينة
  من   مكون  خاص  لطاقم  عمل  ورشة  عن  عبارة  وهو  إسرائيل،    ألحباث  القدس  معهد   إصدار  من  القدس،  يف  السلمية  الرتتيبات  حول
أوراق    20حبث مت نشرهم وعلى  40الكراس قائم على .   النهائي احلل حول املفاوضات يف القدس موضوعة يف للبحث شخص 16

قيادات  مع  الفريق  أعضاء  أجراها  اليت  سريه  اللقاءات  من  عدد كبري  على  يعتمد  عليها كما  الفريق  ردود  مع  اجملال،  هذا  يف  عمل 
 .  كز االئتالف واملعارضة كل على حدة حول هذا املوضوع ابإلضافة اىل حوار موسع مع مثقفني فلسطينيني يف إطار مشروع قام به املر 

 
 القائمون على االقرتاحات

بروفيسور يف القانون دويل، سيادة، حكم ذايت  : رئيسة فريق البلدة القدمية التابع ملعهد القدس    روت لبيدوت:   •
:  قامت مبساعدة مناحم بيغن يف تعريف خمطط احلكم الذايت . يف مطلع شهر اب مت دعوهتا للقاء إسرائيل ألحباث

)السيادة   أو  السماوية(،  )السيادة  مفهوم  حول  امامه  حماضرة  القاء  هبدف  لتنفيذ اإلهليةابراك  اليها  تدعو  اليت   )
ويف   القدسي  احلرم  اطار  يف  املوضوع    أجزاءاحللول  القدمية.  البلدة  توزيع من  هو كيفية  هلا  ابلنسبة  أمهية  االكثر 

، النظام األمن احلقيقية هي يف حتديد املسؤوليات عن    األسئلةمن حتديد ملن تكون السيادة وان    أكثرالصالحيات  
 واالدارة الدينية. 

، : عالقات دولية، استشراق :  يف عالقة مباشرة مع شلومو بن عامي وزير اخلارجية ابلوكا د. مناحم كالين • لة 
 الذي طلب منه البحث عن صيغ واقرتاحات بشأن القدس.   

 اتريخ ونصرانية    امنون رامون: •
 قانون دويل   رومت غلعادي: •
 علم السكان، جغرافيا وختطيط مدن   د. مااي حوشن: •
 عالقات دولية، استشراق  مدير وزارة اخلارجية    راوبن مرحاب: •
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 جغرافيا وختطيط مدن/ املسؤول عن اعداد اخلرائط.   يسرائيل كمحي:   •
 اسالم ومؤسسات اسالمية   د. يتسحاق رايرت:  •
 بروفيسور يف فن املعمار،  ختطيط مدن   يوسف شبيد:  •
 املبادرة واملنظمة للمشروع ومديرة املعهد .   اورا احيمائري:   •
 قانون دويل  د. موشيه هريش:  •
 األقلية –انثربولوغيا،  عالقات االغلبية  بروفيسور   اليكس وينغرود:  •
 اقتصاد، إدارة مجاهريية، تسوية ووساطة   بروفيسور أبرا هام )رامي( فريدمان:  •
 ، استشراقد. يفرح زيلربمان: انثربولوغيا  •
 ختطيط مدن، جغرافيا  بروفيسور شلومو حسون :  •
 اقتصاد وجغرافيا   بروفيسور غربائيل اليبشيتس:  •

 
الفصل األول حتت عنوان "القدس: صورة عن الوضع ومنطلقات مركزية" وهو عبارة عن عرض خمتصر لألوضاع احلالية للقدس الشرقية 

ما   القانوين يف كل  التوزيع اجلغرايف السكاين، الوضع  البلدية للقدس، املعطيات الدميغرافية مثل عدد السكان،  يتعلق ابحلدود اإلدارية 
للسكان الفلسطينيني، الوضع االقتصادي املميز،  ملكية األراضي، البنية التحتية، والنشاطات الفلسطينية يف القدس . يف الكراس يتم 

اليهود والعرب يف املدينة، عرض هذه املعطيات يف تعمق الفصل االجتماعي والفرق االقتصادي الكبري بني  الطاقم على  اتفاق   ظل 
القانون كامال يف املدينة،   منذ االنتفاضة، يف ظل امتناع إسرائيلي عن فرض  اليهود الذين يتوجهون اىل القدس الشرقية  وتقلص عدد 

ية اإلسرائيلية . وال شك ان هذه املعطيات توضح بشكل كبري مدى االنفصال القومي  وتوجه حمدود للفلسطينيني للمؤسسات القانون 
بني الفلسطينيني وإسرائيل على الرغم من التوجه اإلسرائيلي والفلسطيين املكثف لفرض احلقائق اجلديدة على القدس من اجل التأثري  

 على املفاوضات للحل الدائم .
تتمتع هبا القدس يف السنوات األخرية حسب ما يظهر يف هذا الكراس فمن الواضح عدم وجود ما  من خالل قراءة سريعة للميزات اليت 

يسمى ابلسيادة اإلسرائيلية وهناك فرق كبري بني معامل السيادة اإلسرائيلية على القدس الغربية مقارنة مع القدس الشرقية، وهذا الوصف 
ك أي معلم من معامل السيادة اإلسرائيلية وهذه نتيجة يعرفها طاقم البحث هو وصف ملدينة تقع حتت االحتالل العسكري وليس هنا 

 (.  20-7جيدا )ص
(" واليت واجهت فيها  1967الفصل الثاين حتت عنوان " احملطات األساسية يف النشاطات السياسية جتاه موضوع القدس )منذ عام  

 مؤسسات األمم املتحدة. يف هذا الفصل يستعرض الطاقم جمموعة إسرائيل ردود فعل قوية ومعارضة على الساحة العربية والدولية ويف
( الذي نص على دعوة إسرائيل للرتاجع عن خطواهتا لضم القدس   2254-2253من قرارات األمم املتحدة جتاه القدس القرار رقم )

شكل منطلقات املوقف األمريكي    والذي  1969ومواقف الوالايت املتحدة من خالل خمطط وزير اخلارجية األمريكي وليم روجرز عام  
 (. 26-18جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي الذي ينص على معارضة أي خطوات أحادية اجلانب جتاه املدينة . )

يف الفصل الثالث يعرض الفريق مواقف األطراف املختلفة واليت يعتربها الطاقم أطرافا واقعية يف املفاوضات حول احلل النهائي للقدس 
املقدسة". وهي إسرائيل، السلطة الفلسطينية، األردن، مصر، السعودية، املغرب، حركة محاس، الوالايت املتحدة، الفاتيكان،   واألماكن
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النهائي سواء كان ذلك  . الطاقم يعرض هذه األطراف كأطراف مرتبطة مبسار االتفاقيات حول احلل  االحتاد األورويب، روسيا وتركيا 
 (. 39-26طة الوطنية الفلسطينية، او مواضيع االستيطان اليهودي واحلدود املستقبلية بني الدولتني )يتعلق مبستقبل وطابع السل

الفصل الرابع وهو الفصل األهم  حتت عنوان " بدائل للحلول يف القدس" وفيه يعرض الفريق جمموعة من البدائل املقرتحة مع مقارنة  
 ( 57-39األفضلية اإلسرائيلية بينهما . )

ون الكراس يوجد جمموعة من االقرتاحات اليت تفرتض أنواع خمتلفة من السيادة على املدينة،  مجيعها تتجاهل احلق التارخيي  يف مضم
الفلسطيين اإلسالمي يف األرض واالماكن املقدسة، وتركز بشكل كبري على اإلدارة والتنظيم اليومي حلياة املواطن الفلسطيين .  وهي 

للمفاو  توصيات  عن  املصاحل  عبارة  على  احلفاظ  ضمان  خالل  من  اإلسرائيلية  املفاوضات  يف  البداية  نقطة  وتعرض  اإلسرائيلي  ض 
 اإلسرائيلية يف القدس واستمرار للوضع القائم يف السيطرة على االرض واهلواء واملياه. 

ساسة اليت سيتم تناوهلا على طاولة يف الكراس يتم عرض ثالث بدائل او امكانيات حمتملة للحل، يتم التطرق من خالهلا للمواضيع احل
 املفاوضات مع وجود امكانية لدمج اكثر من اقرتاح مع اآلخر .  

نية يف االقرتاح االول ختضع املناطق احلالية التابعة حلدود بلدية القدس للسيادة االسرائيلية،  وتكون احلدود مع السلطة الوطنية الفلسطي
ممارسة   حرية  عام  مفتوحة،  ضمان  منذ  القائمة  األوضاع  على  احلفاظ  خالل  من  املقدسة  األماكن  يف  الدينية  .  1967الشعائر   ،

ابلنسبة هلذا االقرتاح هناك اعرتاف من جانب الفريق ابن هذا االقرتاح غري مقبول ال على السلطة الفلسطينية او محاس وال على اجلانب 
وعلى جه املغرب،   السعودية  األردن، مصر،  االحتاد العريب،  الفاتيكان،  املتحدة،  الوالايت  مقدمتها  ويف  العامل  دول  من  ات كثرية 

 (42األورويب، وجهات أخرى مثل روسيا وتركيا  )
والقانونية  اال اهنا تسمح ابالعتماد على املصلحة اإلسرائيلية بتب  الثاين تبقى القدس حتت السيادة اإلسرائيلية األمنية  ادل يف االقرتاح 

ة على مشارف القدس مع مناطق يف الضفة الغربية تقع حتت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن املمكن يف هذه  مناطق حمدود
انه    إالاحلالة منح السلطة الفلسطينية مركز رمزي للسيادة ضمن حدود القدس. املسجد األقصى يكون حتت السيادة العليا إلسرائيل  

منح    . وضع مشابه يتم منحه لكنيسة القيامة، أو للحي املسيحي ومن املمكن ايضاً أردنية  يكون إبدارة جهات فلسطينية، إسالمية،
وضح خاص لالماكن داخل األسوار . يف هذه اإلمكانية يوجد إدارة ذاتية بلدية )حتت السيادة اإلسرائيلية( جلميع أحياء القدس من  

القدس  خالل لبلدية  عليا  حيملغالف صالحيات  الذين  املواطنني  االتفاق  .  تطبيق  يوم  منذ  اعتمادهم  سيتم  اإلسرائيلية  اهلوايت  ون 
كمواطنني مقدسيني، واحلصول على املواطنة يف القدس يتم فقط حسب القانون اإلسرائيلي مع وجود إمكانية ملنح بعض املواطنني مبا  

 ة.يسمى ابملواطنة املؤقتة وهؤالء يتمتعون إبمكانية املشاركة يف االنتخاابت الفلسطيني
كانية املواطنني الذين حيملون اهلوايت اإلسرائيلية ويقيمون خارج احلدود البلدية اإلسرائيلية سيتم منحهم اهلوية اإلسرائيلية، مع  وجود إم

 ملواطين القدس ابحلصول على اجلنسية اإلسرائيلية، األردنية او الفلسطينية )اكثر من جنسية(  . 
السي  إسرائيل يسمى ابألمن  ما  وجود  ستقيم  مع  للسكان،  والديين  العرقي  التقسيم  العربية حسب  األحياء  املواصالت يف  وأمن  احي 

إمكانية ملنح الفلسطينيني صالحيات أمنية يف مواضيع تتعلق ابلنظام العام يف القدس . األمن وحماربة اإلرهاب واألمن اخلارجي يبقى  
ايضاً  اإلمكانية  هذه   . فقط  إسرائيل  السياد  بيد  من  تبقي على  املفتوحة  املدينة  القدس صورة  متنح  أهنا  مع  القدس  على  اإلسرائيلية  ة 

 (.52-47خالل إعطاء الفلسطينيني صالحيات للحكم الذايت يف اجملاالت البلدية  )
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على   عرضه  يتم  الذي  الثالث  العريب   أساساالقرتاح  الصراع  إهناء  مقابل  وذلك  للتنازل  اإلسرائيلي  ابالستعداد  يسمى  ملا  أقص   حد 
اإلسرائيلي ومقابل تنازالت فلسطينية اترخيية يف مواقع وقضااي أخرى ما زالت عالقة يف مفاوضات احلل النهائي . يف هذه اإلمكانية 
تعرتف إسرائيل ابلسيادة الفلسطينية على قسم من القدس الشرقية وهذا يتضمن تقسيم املدينة اىل عاصمتني مع السيادة الفلسطينية يف 

وبذلك تبقي القدس مفتوحة بدون تقسيم حدودي واضح حبيث حتافظ على التواصل اجلغرايف بني األحياء اإلسرائيلية   شرقي القدس . 
واألحياء   الشرقية  القدس  يف  الفلسطينية  األحياء  بني  التواصل  على  وأيضا  الغربية  القدس  يف  اليهودية  واألحياء  الشرقية  القدس  يف 

نية من خالل جسور او أنفاق  . ومن املمكن يف هذه احلالة تشكيل بلدية عليا للمدينتني تعمل الفلسطينية يف مناطق السلطة الفلسطي
 .  ناء واحلفاظ على األماكن األثرية، املواصالت، التخطيط والب املشرتك يف اجملاالت التجارية على التنسيق

ام   ابهر،  الغربية، صور  السواحرة   : املدينة  من جنوب شرق  املقرتحة  العامود،  احلدود  راس  الزيتون،   الشرقية جلبل  املشارف   . طواب 
الشياح، الطور، مع امكانية ضم فندق االنرتكونتيننتل املشرف على القدس القدمية، العيسوية . مشال املدينة: شعفاط، بيت حنينا، كفر  

، الطور، فندق االنرتك  -عقب . املقر احلكومي سيكون يف ابو ديس العامود جبل املكرب  . املركز  راس  الرام او بيت حنينا  ونتينتل،  
التجاري لشرق القدس ويف مركزه شارع صالح الدين، ابب الزاهرة، الشيخ جراح، او وادي اجلوز . كل االحياء العربية ما عدا بيت 

القدمية ستخضع للسيادة اإلسرائيلية،  مع وجود إمكانية لوضع خاص أو  مشرتك بني إسر  والبلدة  ائيل والسلطة صفافا،  شعفاط، 
 . ة اإلسرائيليةالفلسطينية، ما عدا احلي اليهودي وحائط الرباق يف البلدة القدمية اللذان سيخضعان للسياد

الفلسطينية او االردنية او  الفلسطينيني الذين سيبقون يف املناطق حتت السيادة اإلسرائيلية يستطيعون االختيار بني اجلنسية   املواطنني 
اظ على حرية الوصول اىل األماكن املقدسة حسب األوضاع القائمة سابقا وجلميع الطوائف، اإلسالمية واليهودية يف  اإلسرائيلية، احلف
املنا  الفلسطينيةالقدس ويف  البناء او اهلدم من جهة واحدة.  ال يتم تنفيذ أي تغيري عطق اليت ختضع للسيادة  . املسجد األقصى لى 

نية اإلسالمية )مع احلفاظ على الصالحيات اإلسرائيلية واألردنية ( وال يتم استخدامها كمركز يكون حتت السلطة الو الصالحية الدي
 سياسي او سيادي او أي استخدام آخر غري ديين.  

جيب ان تضمن احلفاظ على إمكانية التدخل األمين اإلسرائيلي يف املناطق اخلاضعة للسيادة الفلسطينية، يف    األمنيةابلنسبة للمسؤولية  
. يتم ايضا املسجد األقصى  حتت السيادة اإلسرائيلية وهذا يتضمن  أجانبحلاالت اليت تتعرض فيه حياة اإلسرائيليني للخطر  او ضد  ا

الفلسطينية للسيادة  اخلاضعة  املناطق  يف  ستعمل  اليت  الفلسطينية  الشرطة  وتسليح  حجم  على  حدود  للشرطة    ،فرض  املركزية  واملهمة 
 (53. )لى النظامالفلسطينية هو احلفاظ ع

إلسرائيل   والقومية  األمنية  املصاحل  اساس  على  االقرتاحات  من  جمموعة  على  وامنا  واحد  اقرتاح  على  الرتكيز  عدم  الصدفة  من  ليس 
الفريق انه ال يكفي هذا االتفاق    أعضاء جديدة من اجلانب الفلسطيين فمن الواضح ان هناك اتفاق بني    إسرائيليةكمقدمات ملطالب  

على ان القدس هي العاصمة األبدية إلسرائيل يف ظل غياب االعرتاف الدويل هبذه البنود القومية، بل على العكس من ذلك  القومي  
متاما فقد يؤدي هذا التمسك هبذه املنطلقات اىل املس حىت ابلقليل الذي تتمتع به إسرائيل من السيادة اإلدارية او القومية على القدس  

اللتفاف حول املوقف الفلسطيين جتاه عروبة واسالمية القدس، يف ظل  جود اكثر من جهة عربية ودولية تعرتض  وقد يؤدي اىل ازدايد  ا
 على السيادة اإلسرائيلية على القدس ويف ظل التخوفات اإلسرائيلية من مطالب فلسطينية يف القدس الغربية . 

ينيني على أساس ان للفلسطينيني موقع قوة كوهنم قد تنازلوا مبا فيه  وهنا حيذر الفريق من إمكانية التوصل اىل صفقة كاملة مع الفلسط
الكفاية ومن الصعب دفعهم للتنازل أكثر يف هذا اجملال، لذلك جيب دفع الفلسطينيني اىل عرض حل هنائي ضمن صفقة مببادرهتم،   
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اتفاقية االمر الذي سيمنح اسرائيل اإلمكانية لفحص مصاحلها األمنية والسياسية، وهذه املصل التوصل اىل  حة اإلسرائيلية ال تتطلب 
أبي مثن وامنا التوصل اىل اتفاق يناسب املصاحل األساسية هلا. ومن الواضح ان اجلميع متفق على أتجيل املفاوضات يف قضااي معينة يف 

حني   يف  ومؤقت.  مرحلي  حل  أبنه  وصفه  سيتم  اليه  التوصل  يتم  قد  حل  أي  وان  متأخرة  مراحل  اىل  املرونة القدس  إبداء   ان 
والدبلوماسية جتاه هذا املوضوع قد يؤدي يف هناية االمر اىل اعرتاف دويل وعريب بتقسيم السيادة على القدس وابالعرتاف لكل دولة  

 .ة على العاصمة املشرتكة للدولتنيبنصف السياد
 

ا للمفاوض  توصيات  عن  القدس عبارة  هذه  جتاه  العمل  ورشة  القول أبن  املمكن  نقطة  ومن  تعرض  وهي  ايضا   والقارئ  إلسرائيلي 
البداية يف املفاوضات اإلسرائيلية من خالل احلفاظ على املصاحل اإلسرائيلية يف القدس واستمرار للوضع القائم،  وهذا تعبري عن موقف  

التمسك ابإلمكانيات الغري واقعية والغري مقبولة على أي طرف غري إسرائيل. اال ان اهلدف    غالبية اجلماهري يف إسرائيل اليت حتاول 
الفلسطيين  يف  الثانية اىل هدف إسرائيلي او اىل حل وسط أمريكي لفرضه على اجلانب  والطموح هو العمل على حتويل اإلمكانية 

 املفاوضات من اجل احلل النهائي . 
 

 فلسطينية.  تفصيل االقرتاح الثالث حتت عنوان "تقسيم املدينة" جزء من شرق املدينة حتت السيادة ال
ناطق السلطة الفلسطينية. وكذلك األمر ابلنسبة للمناطق  رة الفلسطينية كما هو األمر يف مللمناطق اليت حتت السيط  الوضع القانوين:  

 اليت حتت السيطرة اإلسرائيلية كما هو األمر يف إسرائيل.    
 املدينة تكون عاصمة للدولتني.

ة اإلسرائيلية املواطنون الفلسطينيون الذين سيبقون يف املناطق اليت تقع حتت السيادة اإلسرائيلية هلم احلق ابالختيار بني اجلنسياجلنسية:  
 أو الفلسطينية.
 االنتخابت: 

 حق الرتشيح واالنتخاب ملواطين السلطة الفلسطينية بدون أي قيود.    .1
املشاركة يف االنتخاابت البلدية يف املناطق اليت حتت سيطرة إسرائيل حسب القانون اإلسرائيلي ويف املناطق الفلسطينية حسب  .2

 القانون الفلسطيين. 
 املواطنة:

صالحيات كاملة للسلطة الفلسطينية يف املناطق الفلسطينية  مبا يف ذلك صالحية منح تصاريح الدخول وتسجيل املواطنني حسب ما  
 يتم االتفاق عليه بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

 .لسطينيةالفصالحيات إسرائيلية يف املنطقة اإلسرائيلية،  وصالحيات فلسطينية يف املنطقة صالحيات قضائية:  
القدس تبقى مدينة مفتوحة بدون تقسيم. حبيث يتم احلفاظ على التواصل اجلغرايف بني األحياء اليهودية اليت تقع يف القسم احلدود:   

الشرقي مع القسم الغريب قدر اإلمكان،  يف املقابل يتم احلفاظ على التواصل اجلغرايف بني األحياء العربية، وبني هذه األحياء ومناطق  
 لسلطة الفلسطينية. ا

 يعرض االقرتاح ثالث إمكانيات حلدود السيادة الفلسطينية:  •
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 ان يكون مقر احلكومة الفلسطينية ضمن اجملال البلدي القائم ومن خالل التواصل مع السلطة الفلسطينية.   .1
اإلدارة     .2 اللذان سيكوانن حتت  القدمية  البلدة  وداخل  بيت صفافا  عدا  ما  الفلسطينيني،  ابلسكان  املأهولة  األحياء  مجيع 

 املشرتكة.  
 شرق القدس ما عدا األحياء اليهودية )مبا يف ذلك احلي اليهودي يف البلدة القدمية(     .3

 فاق عليه بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية .  حدود وظيفية ألهداف خمتلفة كما سيتم االتطبيعة احلدود: 
 . حدود مفتوحة: للتجارة، السياح، املصلني، وألهداف صحية، الرتبية والتعليم، الثقافة، الدين .  1
 . حمدودة: للعمال، من خالل احلفاظ على حقوق اجتماعية كاملة.   2
 ية .. صارمة:   االستيطان )احلصول على حقوق املواطنة( وألسباب أمن3
. حركة السيارات: حسب ما يتم االتفاق عليه بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية.  وحسب الرتتيبات اليت تليب  االحتياجات األمنية 4

 واالتفاقات االقتصادية، بشكل يالئم إمكانيات التواصل يف حميط القدس.. 
 )مرت وبولية( أو بلدية عليا .  بلدية فلسطينية وبلدية إسرائيلية ضمن إطار إدارةاإلدارة البلدية:  

 يتم انتخاب إدارة احلي من قبل سكان احلي .    .1
منح اإلدارات صالحيات يف جمال الرتبية والتعليم، الصحة، الثقافة، النظافة، احلفاظ على احلدائق العامة، املراقبة على البناء،   .2

 بيد إسرائيل.     شرطة داخلية )احلفاظ على النظام العام( ومصدر هذه الصالحيات يبقى 
 تقوم كل بلدية بتحديد وبتزويد سلة اخلدمات ملواطنيها يف املنطقة التابعة هلا.    اخلدمات:

 بنية حتتية وخدمات:  
 سلطة  )مرت وبولية( للطرق واملواصالت من خالل االندماج مع النظام القطري وابلتنسيق مع السلطة الفلسطينية.   .1
 تنسيق )مرت وبويل( و/ أو إقامة احتاد مدن للمجاري، املياه، الكهرابء، النفاايت، اإلطفاء وصحة املواطنني.   .2
 خمططات طوارئ للتعاون املرت بويل يف احلوادث اخلطرية وحاالت الطوارئ.  .3

 ترتيبات ومؤسسات مشرتكة جمللس )املرتوبولني( 
حتضري خريطة هيكلية، احلفاظ على طابع املدينة، جودة البيئة، السياحة،  التخطيط اهلندسي:  الذي يضمن منع األضرار،   .1

 للمناطق الرتفيهية وللمنتزهات.  
 مؤسسات: يتم تشكيل اإلدارة على أساس  متثيلي، جسم للتنسيق وليس جسم للتنفيذ.  .2

الطبيعية: واحملميات  القانون   اآلاثر  وحسب   . الفلسطينية  السلطة  جمال  داخل  تقع  اليت  القدس  يف   الفلسطيين  القانون  حسب 
اإلسرائيلي يف القدس اليت تقع يف اجملال اإلسرائيلي. اما يف اجملال )املرت وبويل( فسيكون حسب االتفاق الذي سيتم التوصل إليه مع  

 السلطة الفلسطينية.
 األماكن املقدسة:  

 الشعائر الدينية وحق الوصول إليها، إدارة كل مكان مقدس أبيدي من يعترب هذا املكان مقدس ابلنسبة له.   احرتام حرية .1
. احلفاظ على الوضع القائم يف األماكن املقدسة للنصارى يف القدس الذي ينطبق عليها تعريف )الوضع القائم(، ويتم احرتام احلقوق  2

 القائمة لباقي األماكن املقدسة.  
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 أ(.  منع الدعاية والتحريض ضد األداين األخرى أو ضد دولة إسرائيل.  )     
 )ب(. احلد من الضجة، واملواصالت، وتلويث البيئة يف مجيع املواقع املقدسة.   
فلسطينية مع إمكانية للحفاظ على مسؤولية    . احلرم القدسي حتت السيطرة الفلسطينية أو حتت سيطرة صالحيات دينية إسالمية/3

 دن احلالية، مجيع ذلك من خالل احلفاظ على )الوضع القائم( يف جمال حرية العبادة وتوجه اليهود . األر 
)أ(. احلفاظ على النظام العام  بيد السلطة احلاكمة يف احلرم القدسي، مبعىن حتديد صالحيات السلطة الدينية ابحلفاظ على األمن       

 العام . 
 ية فلسطينية يف احلرم القدسي.  .  ال يتم السماح إبنشاء مؤسسات رمس4

القوة داخل احلرم القدسي يف احلاالت اليت تتعرض حياة اإلسرائيليني للخطر و/ أو حدوث عمليات  )أ(. إلسرائيل احلق ابستخدام 
 إرهابية.  

رائيل والسلطة احلاكمة يف )ب(. يتم السماح لإلسرائيليني وللسياح ابلدخول إىل احلرم القدسي يف أوقات متفق عليها وابلتنسيق بني إس
 احلرم القدسي.  

البناء، اهلدم.. اخل القائم يف احلرم القدسي، أي تغيري يف  مرتبط مبوافقة إسرائيل وإبشراف   -)ج(. يتم احلفاظ على الوضع اهلندسي 
 اجلهة ) املتعددة(.  

 )د( لإلسرائيليني احلق ابلصالة يف احلرم القدسي حسب )الوضع القائم( اليوم .  
 )ه(. ال يتم السماح برفع العلم اإلسرائيلي على احلرم القدسي. 

 . يتم إنشاء تواصل جغرايف بني احلائط الغريب واحلي اليهودي اللذان سيكوانن حتت السيادة اإلسرائيلية.   5
 طرة الطرف اآلخر .   فلسطيين متبادل على أمالك الوقف العام  لكل طرف واملوجودة حتت سي –)أ( يتم  اإلعالن عن تنازل إسرائيلي 

يتم إدارهتا أبيدي الطائفة اليت كانت مسؤولة عنها حىت هذا    1993سبتمرب    14)ب( مباين ومواقع مت ممارسة الشعائر الدينية فيها يف  
 التاريخ.

أثر  عنها كأماكن  اإلعالن  يتم  فعال  بشكل  فيها  الدينية  الشعائر  ممارسة  يتم  مل  دينية  أمهية  ذات  ومواقع  مباين  . )ج(  أو حضارية  ية 
يتوجب على كل طرف صيانة ورعاية املواقع اليت تقع حتت سيطرته  والسماح للجانب اآلخر ابلتوجه إليها يف مواعيد معقولة ومتفق  

 عليها.
الطابع 6 على  احلفاظ  اجل  ومن  عليها  املختلف  املواضيع  اجل فحص  من  أداين،  الثالثة  التمثيل يضم  متعدد  إنشاء جسم  يتم    .

 احلضاري للمدينة. -الديين
 يلتزم كل جانب ابحلفاظ على األماكن املقدسة، أماكن عبادة واملقابر التابعة للجانب الثاين.  .7
 حصانة وظيفية لرجال الدين الكبار إابن قيامهم مبهماهتم .   .8

 رموز دينية:   
 يف مناطق السلطة الفلسطينية حسب ما تقرره السلطة الفلسطينية.  .1
 يف املناطق اإلسرائيلية كما هو متبع يف دولة إسرائيل.  .2
 االلتزام مبنح اليهود حق استخدام الرموز الدينية اليهودية يف املناطق الفلسطينية وابلرموز غري اليهودية يف املناطق اإلسرائيلية.  .3
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 رموز قومية :  
 ناطق السلطة الفلسطينية كما تقرر السلطة الفلسطينية.يف م .1
 كما هو متبع يف دولة إسرائيل.  ةيف املناطق اإلسرائيلي .2

 األمن :  
إلسرائيل احلق يف استخدام القوة يف األحوال اليت فيها هتديد إلسرائيليني أو يف حال العمليات اإلرهابية ضد إسرائيليني أو   .1

 مبا ذلك منطقة احلرم القدسي.  ضد أجانب حتت رعاية إسرائيل و 
 األمن الداخلي: كل جانب مسؤول عن املنطقة اليت تقع حتت سيطرته .   .2
 أمن وحراسة احلرم القدسي من مسؤولية السلطة الفلسطينية.   .3
 حراسة األماكن املقدسة: كل جانب مسؤول عن األماكن املقدس اليت تقع يف جماله .   .4
 خدمات اإلنقاذ: كل جانب مسؤول عن منطقته، يفرض على اجلانب الفلسطيين التنسيق مع اجلانب اإلسرائيلي.   .5

 االقتصاد:
ة مثل: استرياد البضائع، النقد، الضرائب املباشرة، حسب االتفاق االقتصادي بني إسرائيل والدولة الفلسطينية يف اجملاالت املختلف .1

 الضرائب غري املباشرة، حركة العمال، السياحة.
 إمكانية لنموذج خاص للقدس كمنطقة جتارية حرة من خالل امتيازات اقتصادية متنحها إسرائيل والسلطة الفلسطينية للقدس.   .2
تفاق للتنازالت املتبادلة ابلنسبة لألمالك واألراضي اليت ميلكها اجلانب  مطالبات متبادلة أمالك أو تعويضات سيتم ترتيبها يف اال  .3

 اآلخر. يتم إقرار )وضع قائم( ابلنسبة هلذه الطلبات. 
 ترتيبات خاصة حلركة العمال والبضائع بني أقسام املدينة.   .4
 مسؤولية تطوير اخلدمات اجلماهريية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية .   .5
 
 –  1994  القدس   يف  النهائي  للحل  االتصاالت :الطابو  كسر  عنوان  حتت  كتاب  ابصدار   كالين  مناحم.  د  قام  2001  عام   يف

 متت  اليت  للمباحثات  مفصلة  صورة  االوىل  وللمرة  املؤلف  يعرض  الكتاب  هذا  ويف   اسرائيل،  الحباث  القدس   معهد  اصدار  من .  2001
  بدأت   اليت  احملاداثت  والرمسية،  منها   السرية  احملاداثت  جممل  وحتليل  بقراءة  يقوم  وهو  القدس،  موضوع  حول  والفلسطينيني  اسرائيل  بني
  حماداثت  فشل  عن  االعالن   وحىت  (23،  2001بيلني )كالين،  -مازن  ابو  بتفامهات  يسمى  اصبح  ما   اىل  التوصل  عن   االعالن   منذ
  اي   يوجد   ال  الشريف  احلرم   على  الفلسطينية  ابلسيادة  واالعرتاف  القدس   تقسيم  يضمن  هنائي  حل   اىل   التوصل  وبدون  انه   ويعرتف  طااب

 . الفلسطينيني مع السالم اىل للتوصل فرصة
اليت شاركت يف املفاوضات، وهو ال خيفي انتقاداته احلادة    اإلطرافجلميع    واإلخفاقاتاملؤلف يقوم يف الكتاب ابستعراض االجنازات  

، والسبب يف ذلك هو الطابع املتشكك طاابسبقة ابلنسبة ملوضوع القدس ما قبل التوجه اىل قمة  لباراك الذي يصفه بعدم املعرفة امل
املصغر وعلى مستوى القواعد اليت حتكمت يف احلفاظ    األمينواسلوب العمل الذي يتصف به ابراك والذي تركز على مستوى اجمللس  

رتدد يف كسر االعتقاد السائد ابن ابراك فعاًل فتح اجملال امام توسيع  على التحالف احلكومي. ابالضافة اىل ذلك فمناحم كالين ال ي
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النقاش اجلماهريي ابلنسبة ملوضوع القدس، بل على العكس متاما، فهو يتهم ابراك مبنع توسيع النقاش اجلماهريي وبعدم العمل على  
 املغلقة يف املفاوضات السلمية.  هتيئة الرأي العام لقبول اية تسوية حول موضوع القدس الذي اعترب من املواضيع

ما يتعلق مبوضوع القدس، وان املسافة بني املواقف    طاابكالين يؤكد على ان حكومة إسرائيل توجهت اىل   وهي غري مستعدة بكل 
،  طااب اإلسرائيلية يف بداية املفاوضات وعند انتهاءها كانت كبرية جداً، وان ابراك مل ينوي التوصل اىل اتفاق هنائي مع الفلسطينيني يف  

انتهاء حماداثت   "ليس ابلصدفة مع  اللجان اإلسرائيلية   طاابوهو يقتبس مقولة له شخصياُ   رؤساء  مل يتم حتديد لقاءات تنسيق بني 
من اجل التوصل اىل اتفاق، وامنا من اجل استيضاح مدى    طاابالفرعية ليقوما فيه بتبادل املعلومات"، وقول ابراك  "اان مل اذهب اىل  

كالين واليت أدت اىل عدم جناح املفاوضات هو  استعداد الرئيس الفلسطيين الختاذ قرارات صعبة. أحد األسباب الرئيسية اليت يعرضها  
 شخصية ابراك وخدمته السابقة يف اجليش وانعدام التجربة املدنية والدبلوماسية، طريقة العمل الفردية والرتكيز يف ادارة املفاوضات على

 أسلوب السوق الشرقي.  
بعدم اجلرأة على جتاوز ما حدد له ابراك سواء كان ذلك    اما وزير اخلارجية السابق شلومو بن عامي وزير اخلارجية،  فيصفه كالين
يستطيع   مل  وهو  الفلسطينيني،  مع  التفاوض  أسلوب  او  ابلدبلوماسية   إدارةابلنسبة ملضمون  ما يسميه كالين  من خالل  املفاوضات 

ي ابن الفلسطينيون رفضوا اقرتاح  الشخصية او الدبلوماسية متعددة االجتاهات اليت كان هلما ضرورة. وهو ال يوافق على ادعاء بن عام 
الفلسطينية ابلنسبة ملوضوع القدس يف االقرتاح مل تكن عميقة كما كانت طاابكلينتون يف    األمريكيالرئيس   التحفظات  ، ويقول أبن 

لنعم" اإلسرائيلية ، لكون إسرائيل هي اليت يتوجب عليها الرتاجع عن مواقفها جتاه القدس اال انه يؤكد على ان "ااإلسرائيليةالتحفظات  
اقرتاح كلينتون كصفقة كاملة كانت   املطروحة يف  وكلما كانت    أقوىلألفكار  انه  على  يؤكد  فهو  الفلسطينية، ومع ذلك  "النعم"  من 

"النعم"   ومتحفظة، كانت  مرتددة  الفلسطينية  للصراع    األوىل "النعم"  هنائي  حل  اىل  للتوصل  ابلنسبة  قيلت  اليت  الفلسطينية  والرمسية 
 لنسبة للقدس بشكل خاص اقوى.  واب

يوجد يف هذه التحفظات حتفظ واحد ونصف،    رأيهكالين قام بفحص ودراسة مجيع التحفظات الفلسطينية القرتاح كلينتون وحسب  
العام القرتاح كلينتون، وهنا يقف كالين اىل جانب صحة    اإلطارقررت بشكل أساسي ان عرفات وافق على قبول    األمريكيةفاحلكومة  

، ويف وضع كان فيه إسرائيل، على الرغم من انه اعترب ان املفاوضات يف هذه املرحلة كانت عشية االنتخاابت يف  األمريكيالعتقاد  ا
جهة    األطرافمجيع   من  البعض. كالين  بعضهم  من  العناصر   أخرىحمبطني  وجممل  الفلسطيين  السياسي  النظام  يف  التغيريات  حيلل 

حل هنائي  إىلانتفاضة األقصى، تزايد عمليات التصفية واالغتيال املتبادلة وكيفية التقدم من اجل التوصل  والدوافع اىل ادت اىل اندالع
 يف مسألة القدس.  

املوضوع املركزي يف الكتاب ابلنسبة لكالين هو القدس واخلالف جول موضوع السيادة يف احلرم الشريف. وهو خيرج ضد ما يسميه   
س" التسمية الومهية وما يسمى بسياسة احلفاظ على "الوضع القائم" كحالة تضمن االستقرار يف القدس،  ب "وحدة القد   اإلسرائيليون

الزعماء   يتهم  هذه    اإلسرائيليونوهو  مثل  نشر  اليت  األكاذيبابلتواطؤ يف  وليست    أكدت،  موحدة  القدس هي  ان  على  املاضي  يف 
انتفاضة    مقسمة، فالوضع يف القدس خمتلف متاما عن هذه االدعاءات،  فالضواحي    1987ومنذ  القائم" قد تغري كثرياً  "الوضع  فان 

القريبة من القدس مل ترتبط ابخلدمات اليت تقدمها بلدية القدس وامنا ترتبط ابخلدمات اليت تقدمها بلدية البريه، وهو يذكر فشل كل 
ت، اليت أصبحت ضمن املناطق اليت ال ختضع لسلطة  احملاوالت اليت بذلتها بلدية القدس من اجل إحياء املنطقة الصناعية يف عطارو 
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العسكري  واحلاجز  ورق،  على  حرب  عن  عبارة  املناطق  هلذه  ابلنسبة  اإلسرائيلي  القانون  فان  لذلك  إسرائيل.  وحكومة  القدس  بلدية 
 كم جنويب القدس يوضح ابلضبط أين تنتهي حدود السيادة اإلسرائيلية.    4اإلسرائيلي الذي يقع على بعد 

الين ايضا يكشف النقاب عن وجود خمططات للحكومة اإلسرائيلية وبلدية القدس يف "دعم هتويد القدس" وتزييف احلقائق من اجل ك
% عرب، ويدعو اىل تغيري احلدود بني اإلسرائيليني  30% يهود و70التوصل اىل معادلة توازن بني اليهود والعرب يف القدس بنسبة  

يؤك وهو  ابلقدس  التفاق  والفلسطينيني  إمكانية  أي  يوجد  انه ال  أثبتت  الفلسطينيني  مع  املفاوضات  السابقة يف  التجارب  ان  على  د 
اتفاق ال ينطلق من هذا األساس لن   فلسطيين إسرائيلي بدون تقسيم القدس وتسليم السيادة على احلرم الشريف للفلسطينيني، وكل 

مدين ليست  القدس  ان  يعترب كالين  معينة  احلكومة  ينجح. فمن انحية  وان حماوالت  للتقسيم،  قابلة  هي مدينة  وإمنا  فقط  ة مقسمة 
اإلسرائيلية للحفاظ على الوضع القائم هي جمرد وهم مثله مثل الوهم السائد يف اعتبار ان عدم قيام احلكومة اإلسرائيلية ابلتوقيع على 

 اتفاق لتقسيم القدس، يعين ان القدس ستبقى موحدة وعاصمة إسرائيل لالبد.  
اما السؤال السياسي االكثر شهرة والذي يدور حوله البحث والذي حياول كالين على غرار غريه مما سامهوا يف الفرتة االخرية على   

توسيع النقاش االسرائيلي الداخلي بني مصممي االتفاقيات  حول ما  وصلت اليه االحوال اىل ما هي عليه اليوم ويف حتديد من هو  
ال خيفي انتقاداته للمواقف الفلسطينية وهو يعترب ان القيادة الفلسطينية مل تبذل اي جهد من اجل هتيئة الراي  املسؤول. كالين ايضا  

 العام الفلسطيين لالستعداد لتقدمي التنازالت يف كامب ديفيد . فالفلسطينيون افرتضوا وجود مبادرة امريكية اسرائيلية يف الوقت اليت مل 
ال الفلسطينيني ساهم يف خلق حالة نفسية ألانس يف حصار  يكن سوى تنسيق بني ممثلي  دولتني ، هذا االفرتاض الذي سيطر على 

 يتوجب عليهم اختاذ قرارات كبرية ومصريية.  
 

 خامتة  
العاملي لصاحل   العام  الرأي  املوقف من الواضح ان جمموع االقرتاحات اإلسرائيلية بشأن القدس هو جمموعة من األلغام  هدفها جتنيد 

اإلسرائيلي، وليس هلا أي عالقة مبفاهيم السيادة واالستقالل للشعب الفلسطيين وما هي سوى مناورات هدفها النهائي تقسيم القدس  
اجمل السيادات  من  جمموعة  اىل  السيادة  وتقسيم  عرقية  أحياء  اىل  اجلنسياتالعربية  واملتعددة  القومية  بطرح  زئة  معين  ابراك  لقد كان   .

دس يف هذه املرحلة ابلذات على الرغم من خماطر هذا املوضوع ليس رغبة منه يف التوصل اىل حل هنائي وامنا استجابة اىل موضوع الق
جممل تقديرات االستخبارات العسكرية واملوساد ومركز األحباث التابع لوزارة اخلارجية اللذان يقفان خلف هذه الدعوات، على الرغم  

راك مبحاولة إهناء القضااي العالقة وإبقاء القدس للمراحل املستقبلية، اال انه فضل تبين االقرتاحات اليت  من النصائح اليت قدمت اىل اب
يف   حساسية  األكثر  املوضوع  عرض  بضرورة  املصغر  األمين  واجمللس  العسكرية  االستخبارات  موقف  حول  األمنية  املؤسسات  قدمتها 

نسحاب من املناطق وابلتايل ال تفقد إسرائيل مراكز القوة يف املستقبل القريب سواء  املفاوضات السلمية والتوقف عن سياسة تنفيذ اال
 كانت وجهة الفلسطينيني حنو استمرار املفاوضات او كانت ابجتاه احلرب . 

من هنا كانت الدعوة لتجنيد األكادمييني اإلسرائيلي من اجل البحث عن أي نوع آخر من السيادة حبيث ال تكون فلسطينية، سيادة 
على   حتافظ  ان  بشرط  األخرى  الطوائف  وألبناء  للفلسطينيني  وظيفي  ذايت  سيادة حلكم  وأخريا،  أوال  اإلسرائيلي  األمن  على  حتافظ 

العلي  اإلسرائيلية  هذه  السيادة  من  فاهلدف  لذلك  املدينة.  من  مقتطعة  مناطق  يف  الكاملة  اإلسرائيلية  السيادة  وعلى  القدس  على  ا 
االقرتاحات ابلتأكيد ليس التوصل اىل قرار إسالمي يهودي أبن السيادة على احلرم القدسي هي سيادة مساوية او إهلية وامنا اهلدف ابعد 
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السماو  السيادة  فكرة  وتعود  بكثري.   إسرائيل،  من ذلك  القدس ألحباث  ملعهد  التابع  القدمية  البلدة  فريق  رئيسة  لبيدوت  روت  اىل  ية 
بروفيسور يف القانون دويل، وقد سبق هلا وان قامت مبساعدة مناحم بيغن يف تعريف خمطط احلكم الذايت . مت دعوهتا يف مطلع شهر  

سماوية(، أو )السيادة اإلهلية( اليت تدعو من اجل اقرتاح جمموعة من  آب للقاء ابراك هبدف إلقاء حماضرة أمامه حول مفهوم )السيادة ال
احللول املمكنة يف إطار حل مشكلة السيادة يف احلرم القدسي ويف أجزاء من البلدة القدمية. السيادة السماوية أو سيادة هللا مبعىن ان 

ت القدس للمسلمني والنصارى واليهود.  والصورة النهائية القدس ليست للفلسطينيني وليست لإلسرائيليني وامنا  هلل . ويف نفس الوق
هي عاصمة الدولة الفلسطينية، القدس الغربية املوسعة على حساب القدس الشرقية والضفة الغربية    واملنعزلة  هي القدس العربية املقلصة

 عاصمة الدولة اإلسرائيلية ، القدس الكربى عاصمة األداين الثالثة . 
أمهية ابلنسبة هلا هو كيفية توزيع الصالحيات اكثر من حتديد ملن تكون السيادة وان األسئلة احلقيقية هي يف حتديد  املوضوع األكثر   

التقسيم الوظيفي   العربية تتجه  حنو  الدينية. وحسب هذه املسؤوليات من الواضح ان القدس  النظام واإلدارة  املسؤوليات عن األمن، 
العرقي و  الفلسطيينالدين بنيمقدمة للتقسيم  الفلسطينية املستقل من خالل   أفراد الشعب  . وقطع الطريق أمام أي نوع من السيادة 

 البحث عن شركاء عرب ومسلمني وعامليني مستقبليني هلذه السيادة. 
 

ة كامب ديفيد او ان  أي حل او مشروع حل جتاه القدس قد يتم التوصل اليه يف املستقبل القريب لن يبتعد كثريا عما مت تداوله يف أروق
على الصحف اإلسرائيلية وردود الفعل اإلسرائيلية الداخلية ايضا لن تبتعد عن ردود الفعل اليت صدرت عن ممثلي السياسة اإلسرائيلية  

ل  آنذاك . فاإلسرائيليون يريدون إعالن فلسطيين )قومي( وسيادي من السلطة الفلسطينية عن إهناء الصراع العريب اإلسرائيلي من خال
التخلي عن مظاهر االحتالل العسكرية ومن خالل ترسيخ التبعية والسيطرة االقتصادية، اجلغرافية، الدينية على القدس بدون االضطرار  
اىل التخلي عن مظاهر االحتالل ومنح السلطة الفلسطينية عاصمة اترخيية دينية للتعبري عن هذه السيادة، وحينما يتحدث  د. مناحم  

عن احللول اليت تضمن إبقاء السيادة اإلسرائيلية على القدس   كالين املستشرق املبادرين للبحث  واحملاضر يف جامعة ابر ايالن ومن 
الشرقية عن مفهوم السيادة الوظيفية فهو ال يبتعد كثريا عن مبدأ اوسلو األمين من وجهة النظر اإلسرائيلية حتت شعار دعوهم يقومون  

ي تبقى إسرائيل فيه مسؤولة عن األرض وحتت شعار السيادة السماوية حتاول فرض املقدمات لدخول  ابلعمل بدال منا، يف الوقت الذ
 احلرم القدسي . 

من الواضح انه ال ميكن ممارسة أي نوع من السيادة الوظيفة بدون وجود ما يسمى ابلسيادة العليا وهي يف هذه احلالة لن تكون ال  
 كلها أبيدي إسرائيل.  مساء وال ارض للفلسطينيني وامنا ستكون

اإلسرائيلي   الطرفني  لدى  إسرتاتيجية  حتول  نقطة  شكلت  واليت  للمدينة  النهائي  الوضع  لرتتيب  األوىل  املرحلة  ابن  القول  وميكن 
  والفلسطيين كانت يف قمة كامب ديفيد واليت مت عرضها أمام الرأي العام اإلسرائيلي على ما مت عرضه والتنازل عنه يف هذه القمة هو 

 احلد األقصى. 
 
 

 املراجع
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