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اجلمعيات التي تعنى بحفظ تراث مدينة 

القد�س يف ظل التزوير الإ�شرائيلي

د. اإبراهيم اأبو جابر

مقدمة:

بها،  �ملتعلقة  �لق�صايا  تناول  لدى  ح�صا�صية  �لعامل  مدن  �أكرث  من  �لقد�ض  مدينة  تعّد 

�صو�ء �لتاريخية �أم �لدينية �أم �الجتماعية و�ل�صيا�صية، لكونها مركز�ً لل�رش�عات يف هذه 

�الأر�ض عب عقود طويلة، وب�صبب ��صتمر�ر �لتنازع عليها حتى وقتنا �حلا�رش. ونتيجة 

قبل  من  هدفاً  كان  وح�صارتها  �ملدينة  تر�ث  فاإن  و�لتنازع،  �الختالف  من  �لو�قع  لهذ� 

جعل  مما  عدة،  جهات  وموؤ�مر�ت  خمططات  لتمرير  و�ل�رشقة،  و�لطعن  للتزوير  �ملحتل 

تر�ثها مرتعاً ل�رشوٍب من �حلرب �ملمنهجة، وبالذ�ت يف �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي نظر�ً 

لكونها بوؤرة �الختالف.

له  �أن �الهتمام من�صب حيال ما تتعر�ض  �ملقد�صة يلحظ  �ملدينة  و�ملتابع لالأحد�ث يف 

�ملدينة على �لنو�حي �لظاهرة للعيان فقط، كم�صادرة �الأر��صي و�حلفريات وهدم �ملنازل 

ممنهج  تزييف  من  له  تتعر�ض  ما  جتاه  �ملوقف  �صيد  �لغياب  فيما  �ملوؤ�ص�صات،  و�إغالق 

لرت�ثها وح�صارتها، وفر�ض �لتهويد على كل ما يرتبط بتاريخها.

ال ينكر �أحد �أن هناك دعماً مالياً يتذبذب بني فرتة و�أخرى، ي�صل للمدينة من جهات 

�أنه ين�صب على م�صاريع  للنظر  �لالفت  �إ�صالمية وعربية ودولية ر�صمية وغريها، لكن 

�إقامة  �أو �جتماعية من خالل  �إما تطويرية ملحتويات �مل�صجد �الأق�صى من �صجاد و�إنارة 

�الإفطار�ت �جلماعية ودعم �الأطر �لن�صوية و�الأطفال وق�صايا حقوق �الإن�صان، لكن هناك 

�صبه �نعد�م للدعم �ملوجه للحفاظ على تر�ث �ملدينة وح�صارتها.

�لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي لرت�ث  �لعلمي و�لدر��صي  �إن هناك غياباً لالهتمام 

�ملدينة �ملعمق، �لذي ير�صد كل ما له �صلة بح�صارة �ملدينة وتاريخها، خا�صة �أن �لطرف 

�الآخر يظهر �هتماماً و��صحاً بذلك، ويخ�ص�ض ماليني �لدوالر�ت، عب �لتعاون مع خب�ء 

ومهتمني يهود�ً و�أجانب �صعياً لتحقيق مطامعه.
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ويعّد �الهتمام بهذ� �لرت�ث جانباً من جو�نب �صمود �أهل مدينة �لقد�ض يف وجه �لتهويد 

عنها  يغيب  �لتي  و�الأهلية،  �لر�صمية  �لفل�صطينية  �الأجندة  تفتقده  �لذي  �الأمر  و�لتهجري، 

و�صعي  عموماً،  وفل�صطني  �لقد�ض  تر�ث  �صّد  حتاك  �لتي  �ملوؤ�مر�ت  خلطورة  �الإدر�ك 

�الحتالل �ملمنهج لتفريغها من م�صمونها �حل�صاري و�لثقايف.

و�ملتابع لظاهرة ��صتهد�ف تر�ث مدينة �لقد�ض يخ�صى من �أن �حلقائق �لتي ير�صخها 

و�لقوة  �ملقدر�ت  متلك  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  تقوية  نحو  تتجه  �الأر�ض  على  �ملمُحتل 

وت�صخري �خلب�ء و�ملخت�صني �لذين يعملون دوماً من �أجل تاأكيد تلك �لرو�يات.

�ل�صنو�ت  يف  منظمة  �صبه  تدمري  لعملية  �لفل�صطيني  �لثقايف  �لرت�ث  تعر�ض  ولقد 

�الأخرية، وجرى ��صتهد�ف مق�صود ملو�قع �لرت�ث �لثقايف يف �ملدن �لتاريخية، خ�صو�صاً 

�لقد�ض وبيت حلم و�خلليل ورفح وخانيون�ض و�لعديد من �ملو�قع �الأخرى. وجتري  يف 

حميط  يف  �الإ�رش�ئيلية  �الأثرية  �لتنقيبات  وتتو��صل  �الحتالل  قبل  من  �لتدمري  عمليات 

�مل�صجد �الأق�صى، على �لرغم من مطالبة �ملجتمع �لدويل بوقفها، ملا حتمله من خماطر.

اأواًل: واقع تراث القد�س:

ق�صية  د�مت  ما  حية،  �صتظل  �لتي  �ل�صائكة  �لق�صايا  �لقد�ض” من  “تر�ث  ق�صية  تعّد 

�ملدينة �ملقد�صة نف�صها حية، فالرت�ث �لعربي �الإ�صالمي عموماً وتر�ث �لقد�ض خ�صو�صاً 

�لقر�ر  �صنّاع  عند  حا�رش�ً  ليظل  عليه،  �الإحلاح  من  بّد  وال  �الأمة،  هموم  من  كبري  هّم 

. وهذه ق�صية 
1
و�ملوؤ�ص�صات �لرت�ثية �لعربية و�الإ�صالمية، و�لغيورين على �أمتهم وتر�ثهم

مف�صلية لها منطلقات �أيديولوجية عميقة، �إىل جانب �رتباطاتها �ل�صيا�صية و�القت�صادية 

و�لثقافية �ملتنوعة.

�إن تر�ث �ملدينة �لفل�صطينية ب�صكل عام وتر�ث �لقد�ض ب�صكل خا�ض مل يلَق �الهتمام 

�لالزم، حيث مل يتم جمعه كما مل يتم تدوينه، الأ�صباب كثرية ل�صنا يف جمال طرحها يف هذه 

�لعجالة، و�إن كان �لتذكري هنا مبثابة دعوة �إىل �ملوؤ�ص�صات �ملقد�صية �إىل �رشورة �لتعجيل يف 

.
2
�لقيام بهذه �ملهمة، الأن هذ� �لرت�ث مهدد باالندثار، نتيجة تطور �حلياة و�أ�صباب �أخرى

هند�صية  رو�ئع  متثل  �لتي  فيها،  �لعبادة  دور  هي  �لقد�ض  يف  �لرت�ثية  �ملعامل  �أهم  �إن 

�إىل مكانتها �لروحية، و�أبرز دور �لعبادة هذه هو �مل�صجد �الأق�صى وقبة  جمالية �إ�صافة 
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�ل�صخرة �مل�رشفة وم�صجد عمر، وع�رش�ت �مل�صاجد و�لزو�يا و�لتكايا �لتاريخية �الأخرى، 

وكذلك كني�صة �لقيامة، وكني�صة �لعذر�ء، وكني�صة �جلثمانية، وع�رش�ت �لكنائ�ض و�الأديرة 

ال  جزء�ً  تعّد  �لتي  �لرت�ثية،  �ملعامل  من  وغريها  و�ملاأكوالت  �الأزياء  عن  ناهيك   .
3
�الأخرى

يتجز�أ من �لثقافة و�لرت�ث �لذي ي�رشب بجذوره يف �أعماق �لتاريخ.

�لعربية،  �لفل�صطينية  بهويته  �ملقد�صي  �لثقايف  �مل�صهد  جلياً  يظهر  �الإطار  هذ�  ويف 

يف  و�لعقود؛  و�ل�صنو�ت  �الأيام  عب  �لقد�ض  يف  ي�صمد  �مل�صيحي،  �الإ�صالمي  وبتاريخه 

ونو�دي  ومتاحف  جمتمعية  و�أخرى  �صيا�صية  وموؤ�ص�صات  ثقافية  ومر�كز  حار�ت 

مل  �حتالل  وجه  يف  �لوقوف  مرهقاً  يحاول  �صياحية،  تاريخية  ومو�قع  وفنادق  عريقة 

يفتاأ يرتب�ض به وبعناوينه �الإن�صان و�ل�صارع و�لبيت. ذلك �ل�صمود �لذي يقاوم �لتنازل 

�إىل �صارع، يف �لبلدة �لعتيقة، يطمئننا على �لقيامة يف حارة  و�لياأ�ض، ويحملنا من �صارع 

�لن�صارى، وعلى �أق�صى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج مب�صار درب �الآالم... ق�صية تر�ث �لقد�ض من 

�لق�صايا �ل�صائكة �لتي �صتظل حية، ما د�مت ق�صية �ملدينة �ملقد�صة نف�صها حية، فالرت�ث 

�لعربي �الإ�صالمي عموماً، وتر�ث �لقد�ض خ�صو�صاً، همٌّ كبري من هموم �الأمة، وال بد من 

نّاع �لقر�ر و�ملوؤ�ص�صات �لرت�ثية �لعربية و�الإ�صالمية،  �الإحلاح عليه، ليظل حا�رش�ً عند �صمُ

.
4
و�لغيورين على �أمتهم وتر�ثهم

يف  �الإ�صكندرية،  مبكتبة  �ملخطوطات  ومتحف  مركز  مدير  زيد�ن،  يو�صف  ويتطرق 

بحث عنو�نه “�ملخطوطات �ملقد�صية �ملفهر�صة” �إىل �أن بع�ض جمموعات من �ملخطوطات 

نحن  نكاد  ال  �لقد�ض  يف  �لعبية  باجلامعة  جمموعة  منها  �ليهود،  “بيد  تز�ل  ما  �لعربية 

�أخرى حمفوظة يف  �إىل خمطوطات  �إ�صافة  �لقليل”،  �أقل  �إال  �لعرب نعرف عن حمتوياتها 

“حولو�  بقوله:  زيد�ن  و�أ�صاف  بالقد�ض.  �جلامعية  و�ملكتبة  �ليهودية  �لقومية  �ملكتبة 

100 ن�صخة  �لن�صخ �مل�صورة  �إىل �صلعة ي�صتفاد منها مالياً، ولو باعو� من  تر�ثنا �لعربي 

�الإهمال  �آثار  �أحد  وهذ�   .
�ملاليني”5 يح�صلون  ف�صوف  �ملتوقع،  من  �أقل  عدد  وهو  فقط، 

�لذي تتعر�ض له �ملخطوطات منذ �حتالل فل�صطني يف �حلقب �لزمنية �ملتتابعة.

�إىل  م�صري�ً  بالقد�ض،  �ملوجود  �لرت�ث  حّق  يف  �أهملو�  �أنف�صهم  �لعرب  �أن  زيد�ن  ويرى 

تاأخر تكوين �ملجموعات �خلطية �لكبرية يف �لقد�ض وفل�صطني. م�صيفاً �أن تاأخر فهر�صتها 

�الإن�صان يف  تر�ث  باأهمية  “�صاهد على عدم وعينا  نهاياته  �إىل  �لع�رشين  �لقرن  بد�ية  من 

�ملكان. ويثور �لعرب كلما �قرتب �ليهود من �صاحة �مل�صجد �الأق�صى، مع �أن هذ� �مل�صجد 

.
وغريه ي�صم تر�ثاً مهمالً بيدهم”6
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كما �أن �لوقوف على حجم خماطر ذلك يتطلب �إجر�ء در��صات معمقة وحيادية، بعيد�ً 

عن �ملنطلقات �ل�صيا�صية، حتى يتّم تقييم مدى �ل�رشر وكيفية مو�جهته ومعاجلته، علمياً 

وعملياً، و�حلد من ��صتفحال �لظاهرة.

ويقول عبد �ل�صتار �حللوجي، �الأ�صتاذ بجامعة �لقاهرة، �إن �لرت�ث �ملخطوط مبكتبات 

�لقد�ض كثري ومتنوع وموزع على �أديرة ومعابد وكنائ�ض ومتاحف وم�صاجد �إ�صافة �إىل 

�ملكتبات �خلا�صة، م�صري�ً �إىل �أن هذ� �لرت�ث ما يز�ل بحاجة �إىل تعريف. كما �أنه يتعر�ض 

فاأ�صكال  �الإن�صان،  وحقوق  �لعدل  دعاوى  ويف�صح  �لدويل  �ل�صمري  يدينه  ب�صع  لعدو�ن 

�لتدمري ال ت�صتهدف �ملباين و�لب�رش فقط، بل متتد �إىل طم�ض ذ�كرة �ملدينة و�ل�صطو عليها، 

.
7
من خالل �إتالف هذ� �لرت�ث �لذي يثبت هويتها ويوؤكد عروبتها

وجوبهت تلك �ملمار�صات ب�صمت مطبق عربياً و�إ�صالمياً، فيما وقف �ملجتمع �لدويل 

موقفاً متجاهالً، مما فتح �ملجال لل�صا�صة و�ملنظمات �ل�صهيونية ملو��صلة تنفيذ خمططاتها 

�لر�مية الإبر�ز وجهة �لنظر �ليهودية على كل ما يت ب�صلة للتاريخ و�لرت�ث، مما يك�صف 

مبر�ت ��صتمر�ر �ال�صتهتار لل�صنو�ت �لتي �أعقبت ذلك وما تز�ل حتى �للحظة.

و�لقد�ض ومنذ �صنة 1967 تتعر�ض لعمليات تهويد و��صعة �لنطاق، فهي مدينة توقف 

من  �أكرث  فيه  لي�ض  جتاري  �صوق  �أكب  �أن  ذلك  يوؤكد  ومما  �ل�صنة،  تلك  منذ  �لزمان  فيها 

مئة حمل، كما �أن �الأ�صماء �لعربية �ملعروفة للحار�ت و�الأزقة و�ملن�صاآت تغريت �إىل �أ�صماء 

يهودية. و�جلهود ما تز�ل فردية من جانب �لباحثني يف در��صة تاريخ �لقد�ض وح�صارتها، 

وكل ما ي�صتمل عليه هذ� �لتاريخ من عمارة وثقافة، وحتتاج �إىل دعم من �ملوؤ�ص�صات يف 

.
8
�لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي، ال �صيّما  �ملوؤ�ص�صات �لعلمية

�أن على �ليون�صكو دور�ً كبري�ً  وعن دور �ليون�صكو يوؤكد خبري �الآثار نظمي �جلعبة 

يدور  ما  حول  دورية  تقارير  ت�صدر  �ليون�صكو  منظمة  :“�إن  وقال  �لقد�ض،  مدينة  جتاه 

يف �ملدينة، معظمها غري جيدة، الأنه مّت حتييدها من قبل �أمريكا و�إ�رش�ئيل وبع�ض �لدول 

لليون�صكو،  �حلايل  بالدور  نقبل  �أن  يعني  ال  وهذ�  موؤثر�ً،  �صوتها  يعد  ومل  �الأوروبية، 

.
فعلينا �ل�صغط عليها لف�صح ما يدور باملدينة، وحماية  ما تبقى منها”9

و�أ�صاف �جلعبة �أن �ملقد�صات يف �لقد�ض تتعر�ض لهجمة كبرية ومّت �ل�صيطرة على عدة 

مقد�صات يف �ملدينة، وذكر منها �لنبي �صمويل وقبة ر�حيل. كما مّت تهمي�ض �لبع�ض �الآخر 

من �ملقد�صات مثل �مل�صجد �لعمري �لقائم يف حارة �ل�رشف �أو ما يعرف بـ“حارة �ليهود”، 



531

اجلمعيات التي تعنى بحفظ تراث مدينة  القد�س

�لتي  �لد�ئمة  �لهجمة  �صبق  ما  �إىل  ي�صاف  م�صتحيل.  �صبه  �إليه  �لو�صول  �أ�صبح  و�لذي 

�إليه، و�فتتاح مركز �رشطة د�خله،  يتعر�ض لها �الأق�صى من منع �مل�صلني من �لو�صول 

�مل�صجد  تق�صيم  ذلك  من  و“�لهدف  و�هية،  وذر�ئع  بحجج  �إليه  �ل�صياحة  حركة  وتقييد 

�الأق�صى بني �مل�صلمني و�ليهود كما هو يف �حلرم �الإبر�هيمي يف �خلليل، و�إذ� مل يتم �إيقاف 

.
هذه �لهجمة �ملبجمة و�ملنظمة �صتوؤدي �إىل تدمريه �أو �أجز�ء منه �أو تق�صيمه”10

ثانيًا: و�شائل اليهود يف تزييف تراث وح�شارة القد�س:

مار�صت �لدولة �لعبية و�صائل �صتى يف طم�ض وتزوير تر�ث �ملدينة، يف حماولة لقلب 

و�ل�صيطرة  �ملالية  �الإمكانات  م�صتخدمة  �لبالد،  هذه  يف  �ليهود  �أحقية  و�إظهار  �حلقائق 

على �الأر�ض وو�صائل �الإعالم �ملختلفة، وبخا�صة �لعاملية، من �أجل مترير �دعاء�تها باأن 

ح�صارة وتر�ث �ملدينة مرتبط فقط بالتو�جد �ليهودي يف هذه �الأر�ض.

يوليو  متوز/  �صهر  يف  �ل�صني  يف  عقد  �لذي  لليون�صكو   28 �لـ  �ل�صنوي  �الجتماع  ويف 

2004، قدمت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية طلباً ل�صطب �لقد�ض من قائمة �لرت�ث �لعاملي �ملهدد 

�إثر ذلك �جتمعت  �لعاملي. على  �لنقب �صمن قائمة �لرت�ث  �آخر لت�صجيل  باخلطر، وطلباً 

�ملجموعة �لعربية �مل�صاِرَكة يف �الجتماع �ل�صنوي، وو�صعت �صيغة باللغتني �الإجنليزية 

طلب  على  فيها  �أكدت  بنود،  �صبعة  من  �لعاملي(  �لرت�ث  جلنة  نظام  )ح�صب  و�لفرن�صية 

�لظروف،  تغري  لعدم  باخلطر؛  �ملهدد  �لعاملي  �لرت�ث  قائمة  �صمن  �لقد�ض  ت�صجيل  بقاء 

�أمام عمليات �لرتميم. وحثت �ل�صلطات �ملعنية لت�صهيل عمليات  وال�صتمر�ر �ل�صعوبات 

�إىل  �الإعمار و�لرتميم د�خل �ملدينة �لقدية، وعدم ممانعة دخول �لعمال ومو�د �لرتميم 

�ملو�قع. و�صجعت �ملدير �لعام لليون�صكو على �تخاذ زمام �ملبادرة يف تنفيذ قر�ر �ملوؤمتر 

�لعام لليون�صكو رقم 39 �ل�صادر يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2003، ب�صاأن و�صع خطوط 

يف  �ل�صيغة  عر�ض  ولدى  �لقد�ض،  تر�ث  على  للحفاظ  و�قرت�حات  عمل  خلطة  عري�صة 

.
11

�الجتماع �لذي عقد يف 2004/7/2 نال �ملو�فقة باالإجماع

�أبرزها �لباحث  “�إ�رش�ئيل” �أ�صكال متعددة من �لو�صائل يف هذ� �ل�صياق  و��صتخدمت 

�صعيد يقني من جامعة بريزيت يف در��صة بعنو�ن “�حلركة �ل�صهيونية وخطر �لت�صفية 

و�لتزوير �حل�صاري و�لتاريخي يف منطقة �لقد�ض” مبا يلي:
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1. تزوير الأ�شماء: 

�الأماكن  ت�صمية  “�صلطة  طريق  عن  منظمة  بطريقة  �مل�صميات  تهويد  عملية  تتم 

�الإ�رش�ئيلية”، وهي �لهيئة �لوحيدة �ملنوط بها هذ� �لعمل، وتعتمد على عدة طرق؛ منها 

ترجمة �ال�صم �إىل �لعبية )�لعبنة( مثل جبل �لزيتون �إىل هار هزيتم، وجبل �لر�د�ر �إىل هار 

د�ر �صمال غرب �لقد�ض وغريها. وهناك �أ�صلوب �آخر هو حتريف �ال�صم �لعربي ليالئم 

��صماً عبياً، مثل ك�صال �لتي �أ�صبحت ك�صلون، و�جليب �لتي �أ�صبحت جبعون، وهناك 

و�لعناوين،  و�لالفتات  �خلر�ئط  يف  �أ�صمائها  تغيري  مّت  �لتي  �لعربية  �الأحياء  من  �لعديد 

�ل�صاهرة  باب  )حباد(،  �لزيت  خان  �صارع  )هحاي(،  �لقدية  �لبلدة  يف  �لو�د  �صارع  مثل 

�ل�صيخ  يف  �لنقاع  جورة  �صمعون(،  �ل�صديق  )قب  �جلاعوين  كرم  )هريودو�ض(،  و�حلي 

و�دي  هيمنيم(،  )كفار  �أيوب  دير  ه�صلوح(،  )كفار  �صلو�ن  هارون(،  �م  )كبانية  جر�ح 

حلوة )معايل عري ديفيد(، و�دي �لربابة )غاي بنهبوؤوم(، و�د �صتنا مرمي )و�دي قدرون(، 

مركز حي �صلو�ن )عري ديفيد(، عني �صلو�ن )حزيك ياهو(، حي �لفاروق يف جبل �ملكب 

)نوف لت�صيون(، جبل �لزيتون )مت�صبي ت�صورمي(، كرم عيا�ض يف ر��ض �لعامود )معايل 

. وهناك مئات �الأ�صماء �لعربية ملو�قع خمتلفة يف �لقد�ض مّت تزويرها. 
12

ز�تيم(

2. طم�س الآثار العربية: 

�آثار  وطم�ض  �إز�لة  وهو  للقد�ض  و�لتاريخي  �حل�صاري  للتزوير  �آخر  �أ�صلوب  هناك 

�حلركة  وجلاأت  �ليهودية،  �مل�صتوطنات  بناء  يف  حجارتها  و��صتخد�م  �لعربية  �لقرى 

�إال  48، ومل يبَق منها  �ملقد�صية يف حرب  �لقرى  �إىل تدمري كامل  �ل�صهيونية وع�صاباتها 

قرية �أبو غو�ض غرب �لقد�ض وجزء من قرية �رشفات. 

3. �رصقة واإهمال: 

لقد �أطلقت “�إ�رش�ئيل” �لعنان للتجار �ليهود ملمار�صة �أب�صع �أ�صكال �لتجارة و�ل�رشقة، 

غري �مل�رشوعة، للمعامل �الأثرية، فلم تبَق خربة �إال وعاث فيها �لل�صو�ض خر�باً وتدمري�ً. 

وم�ّصت مناطق باأكملها كما هو �حلال يف قرية طليلية �لو�قعة بني بيت �ك�صا وبيت حنينا؛ 

حيث �أقيمت عليها م�صتوطنة ر�موت Ramot �إىل �ل�صمال من �لقد�ض كما بنيت م�صتوطنة 

�أنقا�ض عدد من �خِلَرب،  �إىل �ل�صمال من قرية �جليب على   Givat Ze'ev جفعات زئيف 

�أر��صي �جليب  �لدوير على  �إىل ما يجري حالياً من تدمري و�إز�لة خلربة عني  باالإ�صافة 

.
13

وبيتونيا لتو�صيع جفعات زئيف
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لكي  مفرد�ته  فر�ض  ويحاول  ولغته،  ثقافته  بن�رش  معني  �الإ�رش�ئيلي  و�الحتالل 

تكون هي �ل�صائدة يف �لبالد. وهناك كلمات ��صتقدمت من �لعبية �أ�صبحت هي �ملتعارف 

�صوئية(  و)رمزور=�إ�صارة  )حم�صوم=حاجز(،  مثل  �ملتعلمني،  طبقة  بني  حتى  عليها 

.
14

و)مزجان=مكيف �لهو�ء(

ويقول حممد �ل�صفدي من مركز �إحياء �لرت�ث يف �لقد�ض: جتري حماوالت حثيثة لنقل 

�ملخطوطات �إىل �أماكن �صحية و�صليمة للحفاظ عليها، م�صيفاً “نحن نو�جه �أزمة حقيقية 

الأننا عاجزون عن حمايتها و�لعناية بها، ومهما بحثنا عن بد�ئل كت�صويرها و�الحتفاظ 

.
ب�صورها فلن يكون �الأمر كافياً �إال برتميمها و�لعناية بها ب�صكل مبا�رش”15

�ملوجه  �التهامات  �أبر��ض  �إبر�هيم  �ل�صابق  �لفل�صطيني  �لثقافة  وزير  نفى  جانبه  من 

وز�رة  قدرة  حمدودية  �إىل  م�صري�ً  �ملجال،  هذ�  يف  �ملتعمد  باالإهمال  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�لثقافة و�ل�صلطة �لوطنية “بحكم �تفاق �أو�صلو”، و�أ�صاف: “هناك خمطوطات ومكتبات 

�إنها حتول دون  �إ�رش�ئيل متنعنا من ذلك، حتى  �إىل �لعناية و�لرتميم، لكن  كثرية حتتاج 

عالج �ملكتبات �لقدية و�إ�صالحها”. الفتاً �لنظر �إىل �صعوبة تو��صل �جلمهور �لفل�صطيني 

مع مدينة �لقد�ض بغية �لتعرف على هذه �ملخطوطات، م�صري�ً �إىل حمدودية قدرة �ل�صلطة 

.
16

�لفل�صطينية على ر�صد �إمكانيات مالية بهذ� �ل�صدد

ثالثًا: اجلمعيات واملراكز التي تعنى برتاث القد�س:

1. اجلمعيات واملراكز العربية:

هناك �لعديد من �ملوؤ�ص�صات و�ملر�كز �لتي عنيت بالرت�ث منها:

اأ. مركز ترميم املخطوطات: 

ويقف على ر�أ�ض �لهرم فيه �لدكتور �ل�صيخ ناجح بكري�ت، �لذي قدم عر�صاً الأهد�ف 

�ملركز، و�ملحددة برتميم ومعاجلة كافة �ملخطوطات و�لوثائق و�لكتب �لنفي�صة �ملوجودة 

يف �مل�صجد �الأق�صى، و�لتي حتتاج �إىل ترميم علمي دقيق. و�صيانة وحفظ �ملخطوطات، 

تر�ثاً  باعتبارها  �لقادمة  لالأجيال  ونقلها  بقائها  ال�صتمر�ر  �ملنا�صبة  �لبيئة  وتوفري 

بت�صويرها  وتوثيقها  �ملخطوطات،  ت�صنيف  فهر�صة  و��صتكمال  �إ�صالمياً.  ح�صارياً 

�مل�صاعدة  ومّد  وعاملياً.  حملياً  منها  �لباحثني  ��صتفادة  �أجل  من  وفوتوغر�فياً،  رقمياً 
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و�لعون الأ�صحاب �ملجموعات �خلا�صة �لتي لديها خمطوطات خا�صة بها، و�لتعاون مع 

.
17

�ملوؤ�ص�صات �لبحثية �لعربية و�الإ�صالمية �لتي تخت�ض بحفظ و�صيانة �ملخطوطات

بالرت�ث،  �ملهتمني  كل  بني  �لثقايف  �لوعي  ن�رش  �إىل  توقه  يف  فتتمثل  �ملركز  روؤية  �أما 

�لعربية  هويتنا  من  �أ�صا�صياً  جزء�ً  باعتبارها  �ملخطوطات  مع  �لتعامل  على  و�لرتكيز 

باالندثار  �ملهددة  �ملخطوطات  �أو�صاع  حت�صني  يف  �الإ�صهام  �إىل  �إ�صافة  و�الإ�صالمية، 

.
18

و�لتلف، من خالل توفري �لعديد من �ملعد�ت و�الأجهزة و�ملو�د �لالزمة

�لعو�مل  ب�صبب  �لتلف  من  حلمايته  دقيقة  تقنية  لعملية  �ملخطوطات  ترميم  يخ�صع 

�ملخطوط،  متا�صك  قوة  يف  �صعف  �إىل  يوؤدي  �لذي  �لزمن  وعامل  و�لكيمائية،  �لطبيعية 

وتعتمد عملية ترميم �ملخطوطات ب�صكل كامل على مهارة يد �ملخت�ض، و�ملو�د �مل�صتخدمة. 

ويعمل يف �ملركز خمت�صون مّت �إيفادهم �إىل �أ�صهر �ملعاهد �لعاملية يف �إيطاليا، لدر��صة ترميم 

بكري�ت  ناجح  �لدكتور  من:  �لعمل  فريق  ويتاألف  حفظها.  وطرق  �ملخطوطات  و�صيانة 

رئي�صاً للمركز، و�ل�صيد خ�رش �صهابي، و�ل�صيد ع�صام جنيب، وهما فنيّان، و�لثالثة من 

.
19

�صمن كادر د�ئرة �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية

وقد منع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �إدخال �أجهزة ومعد�ت ملركز �ملخطوطات تبعت بها 

�ليون�صكو “خمتب خا�ض للرتميم �ملخطوطات”، ومّت �حتجازها ملدة عامني ون�صف �لعام 

يف ميناء �أ�صدود Ashdod Port، وبعد تدخل من �مللك عبد �هلل �لثاين، مّت تذليل �ل�صعوبات 

�الإ�رش�ئيلية. كما يو�جه عمل �ملركز معوقات �إ�رش�ئيلية �صبه يومية؛ الأن �إدخال �أي مادة 

ترميم، ولو كانت عبارة عن “كرتون”، يحتاج �إىل ت�رشيح �إ�رش�ئيلي. كما يعاين �ملركز 

من نق�ض يف �الأيادي �لعاملة، ب�صبب �ل�صعوبات �ملالية �لتي تو�جهه، وعدم قدرته على 

.
20

ت�صغيل مرممني �إ�صافيني

ب. دار الرعاية ال�شحية والجتماعية:

�الإ�رش�ئيلية  و�صكون�صن  خطة  ملحاربة  �ملقد�صية  �ملر�أة  بتاأهيل  �ملركز  هذ�  يهتم 

�إطار جمموعة عمل  �إدخال �لعائالت �لتي مل تكن �صمن  �إىل  Wisconsin Plan، �لهادفة 

يف �صوق �لعمل، ويتم �إر�صال �ملر�أة �ملقد�صية للعمل يف وظائف ال تليق بها كعاملة نظافة يف 

�حلد�ئق �الإ�رش�ئيلية �أو يف �مل�صت�صفيات... �إلخ. فيقوم �ملركز بتعليم �ملر�أة حياكة �ل�صوف 

و�لتطريز وعمل �الإك�ص�صور�ت، وبهذ� يكون قد حقق �ملركز هدفني؛ �الأول: �ملحافظة على 

.
21

مكانة �ملر�أة �ملقد�صية، و�لثاين: �ملحافظة على تر�ث �لتطريز وحياكة �ل�صوف
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ج. ق�شم اإحياء الرتاث يف امل�شجد الأق�شى املبارك:

من  مئات  �لق�صم  هذ�  وي�صم  �ملخطوطات،  ترميم  مركز  عن  متفرعاً  �ملركز  هذ�  يعّد 

�أبو دي�ض،  �لرت�ث يف  �إحياء  �إىل ق�صم  مّت نقله  �لذي  �لرت�ث  �إحياء  �ملتبقية من ق�صم  �مللفات 

و�لق�صم �حلايل يحوي جمموعة من �مللفات �ملالية و�ملحا�صبية لد�ئرة �الأوقاف، وذلك منذ 

.
22

�صنة 1950 وحتى �الآن، كما وتقوم �الأوقاف بتخزين �مللفات �لتي ال حتتاجها فيه

د. متحف دار الطفل العربي للرتاث ال�شعبي الفل�شطيني:

�لقد�ض،  تر�ث  �إنقاذه من  �لعربي الإنقاد ما يكن  �لطفل  د�ر  يف حماولة من موؤ�ص�صة 

�إىل تاأ�صي�ض متحف متو��صع يحوي بع�ض �ملوجود�ت �لرت�ثية من  فاإن �ملوؤ�ص�صة جلاأت 

من  �أثرية  قطعاً  �ملتحف  وي�صم  مطرزة.  و�أثو�ب  وزر�عية،  �صناعية  و�أدو�ت  �صناعات 

�صتى �أنحاء فل�صطني، كما يحتوي بع�ض �الأزياء �ل�صعبية من بلد�ن عربية و�إ�صالمية، مّت 

جمعها منذ �صنة 1948 بجهود هند �حل�صيني، من �أجل �ملحافظة على �لرت�ث �لفل�صطيني 

.
23

من �الندثار، ولتعريف �الأجيال �لقادمة برت�ثنا وقيمته

 وخالل �ل�صنو�ت �ملا�صية مّت: 

و�لفخارية. �لنحا�صية  و�لقطع  و�حللي  �الأثو�ب  وتنظيف  ترميم  	•

�لقطع بال�صور و�ل�رش�ئح وحفظها يف �حلا�صوب مب�صاعدة خبرية هولندية. توثيق  	•

هـ. املتحف الإ�شالمي:

وهو متحف يف رو�ق �مل�صجد �الأق�صى، وفيه بع�ض �ملوجود�ت �لقدية جد�ً، كما �أنه 

يحوي ق�صماً لرتميم �الآثار �لقدية.

و. مكتبة الأق�شى:

و�لثاين يف رو�قه،  �الأق�صى،  �مل�صجد  �أحدهما حتت  وهي مكتبة موجودة يف مقرين؛ 

وحتويان على مئات �الآالف من �لكتب �لقدية و�حلديثة.

ز. مركز الرتاث والبحوث الإ�شالمية:

�أبو دي�ض، وقد �صدرت عنه ع�رش�ت �لدر��صات �لقيمة حول �ملدينة   وهو موجود يف 

.
24

�ملقد�صة
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ح. املتحف الإ�شالمي:

وهو بناء قدمي جد�ً، يقع يف �لرو�ق �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، �إىل �جلنوب من 

باب �ملغاربة، وله بابان؛ �أحدهما مغلق يف جهته �ل�صمالية، و�لثاين مفتوح يف جهته �ل�رشقية 

�إن �صالح �لدين �الأيوبي رحمه �هلل بناه  �ملو�جهة للجد�ر �لغربي للجامع �لقبلي. ويقال 

�ملتحف  الأغر��ض  عر�ض  كقاعة  �ليوم  وي�صتعمل  �ملالكية.  ل�صالة  590هـ/1193م  �صنة 

1348هـ/1929م.  �صنة  �ملن�صوري، يف  �لرباط  �إليه من  نقلت  �لتي  �الإ�صالمي ومقتنياته، 

ويحوي �ملتحف �آثار�ً كثرية من �لعهود �ملختلفة للحكم �الإ�صالمي لبيت �ملقد�ض، وبد�خله 

 .
ما تبقى من �آثار منب نور �لدين زنكي بعد �إحر�ق �مل�صجد �الأق�صى �صنة 251969

ويف �صنة 2004، قام بع�ض �ل�صهاينة، �لذين �عتادو� �قتحام �الأق�صى من باب �ملغاربة 

)و�لذي �صادره �ملحتلون منذ بدء �الحتالل، وينعون �مل�صلمني من ��صتخد�مه(، بتك�صري 

�أعمدة رخامية �أثرية قريبة من �ملتحف �الإ�صالمي، يعود تاريخها �إىل �لع�صور �الإ�صالمية 

2003، ب�صبب �حلفريات �ليهودية يف  �الأوىل، كما حدث �نهيار يف جد�ره �لغربي يف �صنة 

.
26

�صاحة �لب�ق �لقريبة. ويتابع �صوؤون �ملتحف د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية

ط. موؤ�ش�شة التعاون:   

مع  �الإبد�ع،  وت�صجيع  و�لثقافية  �لفنية  �الأن�صطة  ورعاية  دعم  �إىل  �ملوؤ�ص�صة  تهدف 

�إيالء �أهمية خا�صة الإبر�ز �لهوية �لفل�صطينية و�حلفاظ على �لرت�ث. وت�صعى الأن تكون 

موؤ�ص�صة فل�صطينية �أهلية تنموية ت�صهم يف تطوير قدر�ت �الإن�صان �لفل�صطيني و�حلفاظ 

على تر�ثه وهويته ودعم ثقافته �حلية ويف بناء �ملجتمع �ملدين، وذلك من خالل �لتحديد 

�ملنهجي الحتياجات �ل�صعب �لفل�صطيني و�أولوياته، و�لعمل على �إيجاد �الآليات �ل�صليمة 

.
27

لال�صتفادة �لق�صوى من م�صادر �لتمويل �ملتاحة

ي. مركز درا�شات القد�س: 

�أول  ليكون  �لقد�ض،  جامعة  من  كجزء   1998 �صنة  �لقد�ض  در��صات  مركز  تاأ�ص�ض 

�لقد�ض  مدينة  و�صع  ويتناول  �لقد�ض،  حول  للدر��صات  �ملناهج  متعدد  فل�صطيني  مركز 

�لفريد للفل�صطينيني خا�صة وللعامل ب�صفة عامة. ويركز �ملركز على طرح �صيناريوهات 

ق�صايا  ذلك  يف  مبا  �لقد�ض،  مبدينة  تتعلق  عديدة  ق�صايا  لدر��صة  متنوعة  ��صرت�تيجية 

�أهم ن�صاطات �ملركز �لبحث  �صيا�صية وتاريخية وقانونية و�قت�صادية و�جتماعية. ومن 

لطالب  موجهة  متنوعة  ثقافية  تربوية  ن�صاطات  عقد  �إىل  باالإ�صافة  �الأكاديي،  �لعلمي 
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جامعة �لقد�ض و�صكان �لقد�ض، بغية تعميق �لوعي �لثقايف بخ�صو�صية �ملدينة، من حيث 

.
28

�ملكان و�لزمان و�لو�قع، و�آليات �حلفاظ على خ�صو�صية �ملدينة �لعربية

ك. دار اإ�شعاف الن�شا�شيبي للثقافة والفنون والآداب:

�أبحاث  مركز  �إىل  �لن�صا�صيبي  �إ�صعاف  حممد  �لفل�صطيني  �الأديب  منزل  حتويل  مت 

عكف  حيث   ،1982 �صنة  �حل�صيني  �إ�صحق  مبعاونة  �حل�صيني  هند  يد  على  �إ�صالمية 

كتب  �أمهات  من  كتاب  �آالف  ثمانية  من  �أكرث  �صمت  �ملركز  يف  مكتبة  �إقامة  على  �إ�صحق 

�لرت�ث �لعربي �الإ�صالمي، وكر�ض خدماتها جلمهور �لطلبة و�الأ�صاتذة و�لباحثني، ولكن 

�لفل�صطينية  �ملدن  بني  و�إغالقات  للحدود  �إغالقات  من  عنه  جنم  وما  �الحتالل  وب�صبب 

وعزل �ملدينة عن �ل�صفة �لغربية؛ بد�أت �أعد�د رو�د �ملكتبة تتقل�ض ب�رشعة، كذلك تقل�صت 

�لعربي  �لطفل  �أن �صلت متاماً. وبعد ذلك �رشعت موؤ�ص�صة د�ر  �إىل  �ملكتبة  معها فعاليات 

�أمام �جلمهور  �أبو�بها من جديد  و�إعادة تنظيمها وتاأهيلها، وفتح  للمكتبة  �إحياء  بعملية 

�ملقد�صي حتت عنو�ن “د�ر �إ�صعاف �لن�صا�صيبي للثقافة و�لفنون و�الآد�ب”. ومتت عملية 

�صيانة �رشيعة للمبنى و�ملكتبة معاً، و�أدخلت �ملعد�ت و�الأجهزة لها، ومن �صمنها �أجهزة 

.
29

�لباحثني من �الطالع على م�صور�ت خمطوطات يف �لد�ر ميكروفيلم” لتمكني  “قارئة 

2. اجلمعيات واملراكز الأجنبية:

هناك ندرة يف �ملعلومات �ملحاطة باجلمعيات و�ملر�كز �الأجنبية، �لتي تتو�جد يف مدينة 

�لقد�ض وتعنى بق�صايا �لرت�ث، �إما ب�صكل مق�صود من قبلها، �أو لقلتها و�قت�صار �لعمل يف 

�لتي  �أن�صطتها و�ملجاالت  �لتي تفر�ض تعتيماً على  �ليهودية،  هذ� �ملجال على �جلمعيات 

تخت�ض بها.

ومن خالل �لبحث و�لتحري مل يتم �لو�صول �إىل �أي عنو�ن من �ملوؤ�ص�صات �الأجنبية 

�أي ر�صد  ��صتفهام حول عدم وجود  �لذي ي�صع عالمات  �الأمر  �لنا�صطة يف هذ� �ملجال، 

�إحدى �جلمعيات  �إىل  �لتو�صل  مّت  �ملتابعة  �إن وجد. ومن خالل  �أو متابعة لن�صاطاتها  لها 

�مل�صيحية �لنا�صطة يف جمال حماية �لرت�ث وهي:

جمعية حامالت الطيب:  

�لروم  بطريركية  مع  بالتعاون  وقامت   ،1962 �صنة  �لطيب  حامالت  جمعية  ن�صاأت 

�ملر�أة  وت�صغيل  لتدريب  ميليا  مركز  تاأ�صي�ض  مثل  �الأن�صطة  من  بالعديد  �الأرثوذك�ض، 
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�لقد�ض وباقي  �إىل مناطق متعددة يف  �لفل�صطينية، و�لذي جنح يف تطوير ن�صاطاته لتمتد 

�أر��صي �ل�صفة �لغربية، ويوفر فر�ض عمل لعدد كبري من �لن�صاء �لفل�صطينيات. وقامت 

�جلمعية �أي�صاً بتاأ�صي�ض و�إد�رة “مركز بنت �لبلد” و“مركز �لبلد �إنرتنت”، و�لذي يجري 

�إعادة تاأهيله �الآن لي�صتعمل كمركز تر�ثي يف �لبلدة �لقدية.

رابعًا: دور اجلمعيات يف حماية تراث القد�س:

�لدفاع  يف  و�ملر�كز  �جلمعيات  من  �لعديد  قبل  من  �الأن�صطة  بع�ض  وجود  من  بالرغم 

�لبيانات و�لتنديد مبا  �إ�صد�ر  �لعديد منها يقت�رش على  �أن دور  �إال  عن �لرت�ث �ملقد�صي، 

تتعر�ض له �ملدينة ومقد�صاتها مبا فيها تر�ثها �لقدمي. ويكاد يكون �لن�صاط �ملوجه نحو 

�لرت�ث جزئياً من قبل بع�ض �جلمعيات و�ملر�كز، �الأمر �لذي يجعل فاعليتها غري �صاملة 

�لعاملة. ويقرتح �لباحث �ملغربي  ومقت�رشة على �ملجاالت �ملتاحة لها من قبل طو�قمها 

�أحمد �ل�صعدي، مقرتحاً عملياً الإن�صاء مكتبة رقمية حتافظ  من جامعة تطو�ن، �لدكتور 

�لرت�ث  �أ�صالة  على  ودليالً  �صاهد�ً  لتكون  تزييفه،  �أو  تزويره  ومتنع  �لقد�ض  تر�ث  على 

 .
30

�لعربي و�الإ�صالمي يف مدينة �لقد�ض

ي�صمن  �حلديثة،  بالطرق  �ملدينة  تر�ث  حلفظ  �آليات  وجود  لعدم  �القرت�ح  هذ�  وجاء 

عدم تعر�صها للتلف و�لتزوير، ويحفظها لالأجيال �لقادمة يف ظّل ما تتعر�ض من خماطر 

جمة طيلة عقود طويلة.

 The )�إي�صي�صكو(  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �الإ�صالمية  للمنظمة  �لعام  �ملوؤمتر  ودعا 

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)، �لذي 

عقد يف تون�ض و�لذي �صارك فيه وزر�ء �لرتبية و�لثقافة يف �لدول �لعربية، �إىل دعم مدينة 

�إ�رش�ئيلية،  �أخطار وتهديد�ت  له من  �لثقايف يف مو�جهة ما تتعر�ض  �لقد�ض ودعم تر�ثها 

وترميم  حلماية  خا�ض  �صندوق  باإن�صاء  �لعام  �ملوؤمتر  قر�ر  متابعة  مهامه  بني  ومن 

�الإي�صي�صكو  ملنظمة  �لعام  �ملدير  �ملوؤمتر  دعا  كما  �لقد�ض.  مدينة  و�آثار  تر�ث  و�صيانة 

الإجر�ء �الت�صاالت �لالزمة مبدير عام �ليون�صكو ورئي�ض جلنة �لرت�ث �لعاملي؛ لتو�صيح 

�لقد�ض  مدينة  ت�صجيل  مبحاولة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قيام  من  �لعربي  �ملوقف 

. �الأمر �لذي جوبه برف�ض عربي وفل�صطيني 
31

على قائمة �لرت�ث �لعاملي كرت�ث يهودي

ر�صمي وموؤ�ص�صاتي.
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�لعاملة يف حقل �ملعلومات و�لتوثيق  �ملوؤ�ص�صات  وهناك مطالب من �ملركز من جميع 

وت�صليط  �لفل�صطينية،  �لذ�كرة  على  للحفاظ  قو�ها،  وت�صتجمع  هممها،  ت�صتنه�ض  �أن 

يف  وخا�صة  فل�صطني،  وقرى  مدن  يف  و�مل�صيحي  �الإ�صالمي  �لعربي  �لرت�ث  على  �ل�صوء 

مدينة �لقد�ض �ل�رشيف، بق�صد تعميق �النتماء �إىل �لوطن، و�لوقوف يف مو�جهة حماوالت 

.
32

�لتزوير �الإ�رش�ئيلية

ويقوم ق�صم �الآثار �الإ�صالمية بتوثيق و�صيانة �ملعامل �الإ�صالمية �ملعر�صة لالأخطار 

ح�صب �الإمكانات �ملالية �ملتوفرة، وقد متكن هذ� �لق�صم من �صيانة عدد ال باأ�ض به من هذه 

�ملعامل باإ�رش�ف “مركز توثيق و�صيانة وترميم �آثار �لقد�ض”، �لذي �أن�صاأته جامعة �لدول 

�لعربية يف عّمان �صنة 1982 ثّم جمدت �أعماله يف �صنة 1991. ومّت خالل هذه �لفرتة ترميم 

كرد،  ورباط  خاتون،  وتركان  �ملزهرية،  و�ملدر�صة  �لكيالنية،  �ملدر�صة  �الآتية:  �ملعامل 

�جلالقية،  و�ملدر�صة  �ل�صعدية،  و�ملدر�صة  جاوي�ض،  باير�م  ورباط  �للوؤلوؤية،  و�ملدر�صة 

وقبة �صليمان، و�ملدر�صة �لط�صتمرية، وز�وية �ملغاربة، و�ملدر�صة �الأ�رشفية من �خلارج، 

.
33

وخان �ل�صلطان، و�ملدر�صة �لغادرية، و�ملدر�صة �جلوهرية

والأن �لرت�ث �ملعماري �الإ�صالمي يف �لبلدة �لقدية من �لقد�ض مهدد يف ظّل حماوالت 

�لتهويد �لتي تتعر�ض لها �ملدينة؛ فقد �أقدمت د�ئرة �الأوقاف على تاأ�صي�ض ق�صم �الآثار �صنة 

1977، بهدف توثيق هذ� �لرت�ث باأ�صلوب علمي، و�حليلولة دون ت�صويه �لبلدة �لقدية 

وتغيري معاملها، باالإ�صافة �إىل ترميم هذه �الآثار حيث تكرث يف �لقد�ض �لقدية �ملباين �لتي 

�صيّدت من قبل �أ�رش �إ�صالمية، خا�صة يف �لفرتتني �ململوكية و�لعثمانية، و�لتي هي �آية يف 

�جلمال و�الإبد�ع �لفني �ملعماري، �إ�صافة للعديد من �ملباين �لتي تعود لفرت�ت �أخرى، �إذ 

�إ�صالمياً يف �لقد�ض، وتعود هذه  �أثر�ً   220 يقدر مدير ق�صم �الآثار �الإ�صالمية وجود نحو 

.
34

�ملباين �الأثرية �إىل �حلقبات �الأموية و�الأيوبية و�ململوكية و�لعثمانية

لل�صيطرة  خ�صع  و�لذي  روكفلر،  مبتحف  حالياً  �ملعروف  �لفل�صطيني  و�ملتحف 

من  تبد�أ  جد�ً،  قدية  تاريخية  حقب  يف  فل�صطني  تاريخ  يثل   ،1967 �صنة  �الإ�رش�ئيلية 

�حلجري  )�لع�رش  �لكالكولي�صي  �لع�رش  حتى  وت�صتمر  �ملبكرة  �لتاريخية  �لع�صور 

�الإ�صالمية  �لعربية  �لفرتة  �أو�ئل  �لبونزي، و�لع�رش �حلديدي، حتى  �لقدمي(، و�لع�رش 

�أموية، ووثائق تاريخية مهمة يف تاريخ  )�الأموية(. كما يحتوي �ملتحف على موجود�ت 

فل�صطني، و�حل�صار�ت �لتي قامت فيها، موؤكد�ً �أهمية �حلفاظ على هذه �الآثار و�لوثائق، 

.
35

باعتبارها جزء�ً من تر�ث �لب�رشية
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�الآثار يف  �لتي تهدد م�صتقبل  �لرئي�صية  �الأخطار  �أن  �الآثار نظمي �جلعبة  وبني خبري 

مدينة �لقد�ض ويف فل�صطني عامة، ب�صبب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، تتمثل يف �لنهب و�لتزوير 

�لعربي  �لتاريخ  تهمي�ض  �إىل  �إ�صافة  و�لتهويد،  خمتلفة  بطريقة  �لتاريخ  كتابة  و�إعادة 

و�الإ�صالمي يف �ملدينة. مو�صحاً �أن �ملوؤ�ص�صات �الإ�رش�ئيلية ت�صعى �إىل �إبر�ز فرت�ت تاريخية 

ملدينة �لقد�ض على ح�صاب فرت�ت تاريخية �أخرى، و�لفرت�ت �لتاريخية �لتي تتحدث عنها 

فقط حول زمن �لهيكل �الأول و�لثاين، وقال: “كاأن �لتاريخ توقف  “�إ�رش�ئيل” تتمحور 
 .

باملدينة عند ذلك، ومل يكن تاريخ بها قبل ذلك”36

و�أ�صاف: “منذ �حتالل �ملدينة �صنة 1967 وحتى �ليوم جرى نهب �لعديد من �الآثار، 

ونهبه،  �كت�صافه  مّت  مبا  لنا  علم  “ال  باأنه:  و�أو�صح  �الإ�رش�ئيلية”،  للمعاهد  حتويلها  ومت 

و�لقائمة قد ت�صم ع�رش�ت �الآالف من �لقطع �الأثرية”، م�صري�ً �إىل نهب �صلطات �الحتالل 

�ملتحف �لفل�صطيني وت�صميته مبتحف روكفلر. وتابع بالقول: “�أي �أثر يتم �لعثور عليه 

�لتاريخ  �لثاين، فتزوير  �لهيكل  �إىل  �لرومانية يتم ب�صكل تلقائي ن�صبه  و�كت�صافه للفرتة 

يتم ب�صكل كامل د�خل �لقد�ض”، و�أ�صاف: “يتم تهويد �لتاريخ و�ملكان يف مدينة �لقد�ض”. 

�لتابعة  �الآثار  د�ئرة  �صوى  باالآثار  تعنى  مقد�صية  موؤ�ص�صة  �أي  وجود  عدم  �أكد  كما 

تعجز  وبالتايل  �لوقفية،  و�ملباين  �الأق�صى  �مل�صجد  على  عملها  يقت�رش  و�لتي  لالأوقاف، 

�لتعاون وجلنة  �إىل عمل موؤ�ص�صة  �لقيام باالهتمام باالآثار يف �ملدينة، م�صري�ً  �لد�ئرة عن 

جدية  من  :“بالرغم  وقال  �لقدية،  �لبلدة  يف  �ملباين  برتميم  تقوم  حيث  للتطوير،  �لرفاه 

.
عمل �ملوؤ�ص�صتني يف �ملدينة �إال �أن �لتحديات �أكب من قدر�تهما”37

والإنقاذ �الآثار و�لرت�ث يف مدينة �لقد�ض �صدد �جلعبة على توثيق كل �النتهاكات من 

و�ملوؤ�ص�صات  لليون�صكو  د�ئمة  تقارير  ورفع  باملدينة،  �كت�صافه  يتم  وما  ونهب  تدمري 

�أمام  �صوتها  ورفع  لالحتجاج  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  تدخل  �إىل  �إ�صافة  �لدولية، 

�ملحافل �لدولية الإيقاف �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية جتاه �لرت�ث �لعربي و�الإ�صالمي. وطالب 

برفع م�صتوى �لوعي وتوعية �ل�صكان و�ل�صعب �لفل�صطيني و�لعامل �لعربي و�الإ�صالمي 

باإدخال مو�صوع  لها، وطالب  تتعر�ض  �لتي  �لفل�صطينية وم�صريها، و�الأخطار  باالآثار 

�الآثار يف �ملناهج �لفل�صطينية ب�صكل عملي وو�قعي، ودعم م�صاريع �لرتميم حفاظاً على 

�الآثار �ملتبقية.
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خامتة:

يظهر من خالل �ملتابعة �ل�صابقة �أن هناك �صعفاً يف حماية �لرت�ث �الإ�صالمي و�لعربي 

يف مدينة �لقد�ض على �ل�صعيدين �لر�صمي و�الأهلي، وعلى �لرغم من وجود بع�ض �ملر�كز 

�أنها تعاين من قلة �الإمكانات و�ملحاربة من قبل �ل�صلطات  �إال  �لتي تعنى بق�صايا �لرت�ث 

و�الإدر�ك  �جلدية  عدم  عن  ناهيك  �ملجال،  هذ�  يف  و�خلب�ء  �لكفاء�ت  وندرة  �الإ�رش�ئيلية 

خلطورة ما يتعر�ض له تر�ث �ملدينة �ملقد�صة.

وفيما يلي عر�ض الأبرز �لنتائج �لتي تو�صل لها �لباحث:

غياب �لتن�صيق بني �جلهات �لنا�صطة يف حفظ �لرت�ث.  .1

حفظ  يف  �لتقليدي  �لنظام  و�عتماد  �ملجال،  هذ�  يف  �ملخت�صني  �خلب�ء  ندرة   .2

�ملخطوطات، مما يجعلها عر�صة للتلف و�لتخريب.

�ملقد�صة  �ملدينة  تر�ث  طم�ض  يف  �لعبية  �لدولة  قبل  من  ممنهجة  خطط  هناك   .3

وتزويره، لتحقيق �أطماع تو�صعية بعيد�ً عن �أي �لتز�مات علمية ومهنية.

�حلاجة  من  �لرغم  على  �لقد�ض،  تر�ث  وحفظ  حلماية  �ملمنوح  �ملايل  �لدعم  �صعف   .4

�ملا�صة له يف �إجناح م�صاريع وخطط �لدفاع عن تر�ثها �ملنهوب.

هناك ظاهرة بيع �ملخطوطات و�لقطع �الأثرية و�لرت�ثية و�ملتاجرة فيها، مما ي�صكل   .5

خطر�ً على �صياع وتبديد �لرت�ث �لثقايف للقد�ض.

وت�صهد  متو��صلة،  �ملقد�صة  �ملدينة  تر�ث  ل�صلب  �الإ�رش�ئيلية  �ملخططات  تز�ل  ما   .6

ت�صعيد�ً متز�يد�ً يف �ملرحلة �لر�هنة من قبل �ملنظمات �ل�صهيونية.

�صعف  مع  �ل�صهيونية،  �ملخططات  ملجابهة  ر�صمي  فل�صطيني  برنامج  غياب   .7

�جلمعيات �الأهلية.

عدم توفر توثيق لكل �النتهاكات �لتي ت�صتهدف تر�ث �لقد�ض وخمطوطاتها، مما   .8

يثري خماوف من فقد�ن �لكثري منها.

و�الآثار،  �لرت�ث  حماية  جمال  يف  �الأجنبية  �جلمعيات  بن�صاط  معرفة  وجود  عدم   .9

مما يتطلب �لعمل من �أجل متابعة ذلك و�لتحري ب�صاأنه، للوقوف على حقيقة تلك 

�جلمعيات وطر�ئق عملها.
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تو�شيات:

تزوير  من  له  تتعر�ض  وما  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف  �لرت�ث  و�قع  ��صت�رش�ف  من  �نطالقاً 

وحتريف ممنهج فاإن هذ� �لو�قع �ملوؤمل ي�صتدعي طرح جملة من �لتو�صيات �أبرزها:

�لتن�صيق �جلاد و�لفعلي بني �ملر�كز و�جلهات �لتي تعنى برت�ث �لقد�ض يف �لد�خل   .1

و�خلارج، وت�صكيل مرجعية عليا للتن�صيق.

تنظيم موؤمتر�ت وور�ض عمل خمت�صة بحماية �لرت�ث، يتم فيها ��صت�صافة خب�ء   .2

ومهتمني، و�إجر�ء در��صات علمية معمقة حيال كل ما يتعر�ض له �لرت�ث من �رشقة 

وتزوير.

�لنظام  عب  وبالذ�ت  �لعلمية،  �لطرق  باأحدث  و�ملخطوطات  �ملدينة  تر�ث  حفظ   .3

�ملحو�صب وحفظها بعيد�ً عن �ل�رشقة و�لتزوير.

�إيفاد مبعوثني حمليني للخارج للتخ�ص�ض يف جمال حفظ �لرت�ث، وتدريبهم على   .4

�أف�صل �لطرق و�أحدثها.

حماربة ظاهرة �الإجتار باملخطوطات و�ملو�د �لرت�ثية.  .5

�لقياد�ت  وتاأهيل  بالتدريب  يمُعنى  �ملقد�صي  �لرت�ث  يف  متخ�ص�ض  مركز  �إن�صاء   .6

و�خلب�ء.

�إدر�ج مو�صوع �لرت�ث يف �ملناهج �ملدر�صية و�جلامعية �لفل�صطينية.  .7

يت  ما  وكل  و�ملخطوطات  �لرت�ث  حلماية  ر�صيده  يوجه  مايل  �صندوق  �إن�صاء   .8

ب�صلة حل�صارة �ملدينة �لعريقة.

تعنى  �لتي  و�ملنظمات  �لدولية  �ملحافل  يف  و�لرت�ث  �الآثار  �رشقة  م�صاألة  �إثارة   .9

باملخطوطات وتاريخ �حل�صار�ت.
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