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املبحث الأول

الدور العربي والإ�شالمي يف احلفاظ على 

الرتاث الثقايف للقد�س

اأ. عبد اهلل كنعان

مقدمة:

الغزوات واحلروب واالحتالالت، وتعاقب على  الكثري من  القدم  القد�س منذ  عرفت 

احتاللها الكثري من االأمم، ولكنها يقيناً مل ت�شهد طوال تاريخها القدمي واحلديث احتالالً 

ال�شهيوين  كاالحتالل  والتاريخية  احل�شارية  ملعاملها  ومغرياً  الثقايف  لرتاثها  مدمراً 

اعتمد  فقد  ال�شهيونية  لليهودية  االأ�شطورية  للفل�شفة  ووفقاً  االإحاليل.  اال�شتعماري 

الغري،  اإبادة  االإبادة؛  مبداأ  “اإ�رسائيل”،  ال�شهيوين  ال�شهيونية وكيانها  ذراعها، احلركة 

ال�شهيونية  احلركة  قادة  من  العظمى  الغالبية  فعلت  كما  وجوده،  اإنكار  ب�شيغة  �شواء 

الفيزيائي  ا�شتئ�شاله  خالل  من  اأم  االآن،  وحتى  قيامها  منذ  املتعاقبة  كيانها  وحكومات 

 Haganah الهاغاناه  وع�شاباتها  “اإ�رسائيل”  فعلت  كما  احل�شارية،  مواقعه  بطم�س 

الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  بحّق  اقرتفتها  التي  واملجازر  املذابح  يف   Stern وال�شترين 

خالل حرب اغت�شاب فل�شطني مب�شاندة حلفائها الدوليني اال�شتعماريني اال�شرتاتيجيني، 

وبخا�شة بريطانيا العظمى، التي هياأت من خالل �شلطاتها االنتدابية امل�رسح لوالدة هذا 

الكيان ال�شهيوين على اأ�شالء �شعبنا العربي يف فل�شطني. 

املعنية  العربية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الدرا�شة  هذه  ت�شعى 

باحلفاظ على الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، وتو�شيح حقيقة الدور العربي – االإ�شالمي يف 

احلفاظ على هذا الرتاث، وبيان مدى فاعليته.

 – وقبل البدء يف البحث ال بّد من التنويه اإىل اإن هذه الدرا�شة �شتعنى بالدور العربي 

االإ�شالمي الر�شمي دون اخلو�س يف املنظمات غري احلكومية.
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اأواًل: اجلهـ�ت املعنيـة ب�حلفـ�ظ على الرتاث الثقـ�يف 

ملدينة القد�س ذي الطبيعة الع�ملية اال�ستثن�ئية:

القيمة  الثقايف والطبيعي ذي  الرتاث  التي تتحمل م�شوؤولية احلفاظ على  ما اجلهات 

العاملية اال�شتثنائية وفقاً التفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي؟.

ن�ّشت املادة )4( من االتفاقية باأنه تعرتف كل دولة من الدول االأطراف يف هذه االتفاقية 

مبا يلي:

اإن واجب القيام بتعيني الرتاث الثقايف والطبيعي امل�شار اإليه يف املادتني والذي 

يقوم يف اإقليمها وحمايته، واملحافظة عليه، واإ�شالحه، ونقله اإىل االأجيال املقبلة، 

يقع بالدرجة االأوىل على عاتقها. و�شوف تبذل كل دولة اأق�شى طاقتها لتحقيق 

اأن  اللذين ميكن  الدوليني  الغر�س وت�شتعني عند احلاجة بالعون والتعاون  هذا 

حتظى بهما، خا�شة على امل�شتويات املالية والفنية والعلمية والتقنية.

هذا يعني عملياً اأن م�شوؤولية احلفاظ على الرتاث الثقايف والطبيعي ملدينة القد�س الواقع 

يف اإقليم فل�شطني هو، وفقاً ملنطوق املادة )4( من االتفاقية، من م�شوؤولية واخت�شا�س:

الطرف الفل�شطيني )ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية( بالدرجة االأ�شا�س.  .1

دولة االحتالل )اإ�رسائيل(: وملا كانت ال�شلطة الفل�شطينية تقوم على االأرا�شي التي   .2

حتتلها “اإ�رسائيل”، فاإن واجب احلفاظ على الرتاث الثقايف والطبيعي ملدينة القد�س 

 ،1954 للقانون الدويل، واتفاقية الهاي �شنة  يقع على عاتق دولة االحتالل وفقاً 

واتفاقيات جنيف االأربعة 1949/8/12 ولقرارات االأمم املتحدة )قرارات ال�رسعية 

الدولية( ذات ال�شلة بالق�شية الفل�شطينية والقد�س وال�رساع االإ�رسائيلي – العربي 

�شيادة  من  ينتق�س  اأو  بـ  ذلك  مي�س  ال  اأن  �رسيطة  اأو�شطي(،   – ال�رسق  )ال�رساع 

الفل�شطينية  الدولة  غياب  مع  ال�شيادة  اأن  اإذ  فل�شطني؛  اأي  اأر�شها،  املحتلة  الدولة 

كامنة بال�شعب العربي الفل�شطيني.

كما يتوجب على “اإ�رسائيل” ب�شفتها الدولة املحتلة لفل�شطني )ال�شفة الغربية مبا 

يف ذلك القد�س( وكونها طرفاً يف “اتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي” 

اإحلاق  اإجراء من �شاأنه  اأي  “اأال تتخذ متعمدة،  املادة )6(  الثالثة من  للفقرة  ووفقاً 

ال�رسر ب�شورة مبا�رسة اأو غري مبا�رسة بالرتاث الثقايف والطبيعي امل�شار اإليه يف 
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املادتني 1 و2، والواقع يف اأقاليم الدول االأخرى االأطراف يف هذه االتفاقية”. ومثل 

هذا االإخالل اأو اخلرق لهذا البند من االتفاقية يتجلى بو�شوح ب�شيا�شة “اإ�رسائيل” 

وبخا�شة  الغربية  لل�شفة  االإحاليل  اال�شتعماري  اال�شتيطان  واأبرزها  التهويدية، 

القد�س.

اململكة االأردنية الها�شمية: اململكة االأردنية الها�شمية معنية باحلفاظ على الرتاث   .3

الثقايف والطبيعي ملدينة القد�س، فال�شفة الغربية مبا فيها القد�س توحدت مع اململكة 

اأر�شها.  من  جزءاً  كانت   1967 �شنة  االإ�رسائيليون  احتلها  وعندما   ،1950 �شنة 

الأ�شباب  معها   1988/7/30 يف  والقانوين  االإداري  االرتباط  فّك  من  الرغم  وعلى 

�شيا�شية، وعلى الرغم من عقد االأردن اتفاقية �شالم مع “اإ�رسائيل” �شنة 1994، 

اإال اأن املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�س ظلّت حتت الوالية االأردنية. 

الرتاث  )جلنة  والطبيعي  الثقايف  العاملي  الرتاث  حلماية  احلكومية  الدولية  اللجنة   .4

وعدد  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  تتبع  جلنة  وهي  العاملي(: 

اأع�شائها حالياً 21 ع�شواً، منها خم�س دول عربية هي: االأردن وم�رس، واجلزائر 

والبحرين وتون�س.

 Arab League Education ،)املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األك�شو  .5

.Culture and Science Organization (ALECSO)

منظمة املوؤمتر االإ�شالمي للرتبية والعلم والثقافة )االإي�شي�شكو(.  .6

اللجان الوطنية للرتبية والعلم والثقافة للدول االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي   .7

للرتبية والعلم والثقافة.

اللجان الوطنية للرتبية والعلم والثقافة للدول االأع�شاء يف املنظمة العربية للرتبية   .8

والعلم والثقافة.

اأن احلفاظ على الرتاث الثقايف والطبيعي الفل�شطيني - املقد�شي هو  هذا يعني عملياً 

“اإ�رسائيل”  االحتالل  دولة  واجب  ومن  واالأردين،  الفل�شطيني  الطرفني  اخت�شا�س  من 

 1954 1974 واتفاقية الهاي �شنة  بحكم القانون الدويل واتفاقيات جنيف االأربعة �شنة 

واليون�شكو من خالل جلنة الرتاث العاملي، طبقاً التفاقية احلماية.
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ث�نيً�: االإطـ�ر ال�سـيـ��سـي لنـ�سـ�ط املنظمـ�ت املعنية 

بحم�ية الرتاث الثق�يف ملدينة القد�س:

بقرارات  عملياً  حمكوم  احلكومية  والوطنية  واالإقليمية  الدولية  املنظمات  ن�شاط 

املنظمات الدولية واالإقليمية والوطنية واحلكومية االأم. فقد اجتمعت اإرادة املجتمع الدويل 

مبنظماته الدولية )هيئة االأمم املتحدة باأجهزتها الرئي�شية واملتخ�ش�شة واأبرزها اجلمعية 

الدول  وجامعة  االنحياز،  عدم  منظمة  واأبرزها  واالإقليمية  اليون�شكو،  ومنظمة  العامة، 

والتي   ،77 الـ  ومنظمة  االإ�شالمي،  املوؤمتر  ومنظمة  العربية،  القمم  موؤ�ش�شة   - العربية 

ت�شّم االآن حوايل 132 دولة، واالحتاد االإفريقي على االآتي:

 1947/181 للقرار  اإ�رسائيلية وفقاً  اإقامة دولتني يف فل�شطني دولة عربية واأخرى   .1

الذي قام مبوجبه الكيان ال�شهيوين والذي �شمي بـ“اإ�رسائيل” على حوايل %78 

املن�شو�س  لها  مقرر  هو  عما  كثرياً  يزيد  ما  وهو  فل�شطني،  م�شاحة  جمموع  من 

عليها يف القرار الوارد اأعاله 56% كنتيجة فعلية حلرب �شنة 1948، وهو ما بات 

يعرف اليوم بـ“حّل الدولتني”.

“اإ�رسائيل” دولة حمتلة لل�شفة الغربية مبا يف ذلك القد�س، وعليها االن�شحاب من   .2

جميع االأرا�شي العربية املحتلة كافة؛ هذا يعني االن�شحاب من ال�شفة الغربية مبا 

يف ذلك القد�س، ومرتفعات اجلوالن ال�شورية ومزارع �شبعا يف لبنان.

عدم جواز اكت�شاب اأرا�شي الغري بالقوة.  .3

بطالن جميع اإجراءات تهويد االأرا�شي العربية، مبا يف ذلك القد�س، ت�رسيعية كانت   .4

اأم �شيا�شية اأم ا�شتيطانية اأم دميوغرافية.

الطبيعة  يف  يغري  اأن  �شاأنه  من  عمل  باأي  االإتيان  عن  الفوري  “اإ�رسائيل”  امتناع   .5

املحتلة مبا يف  العربية  لالأرا�شي  والتاريخية واحل�شارية والدميوغرافية  الدينية 

ذلك القد�س.

عدم �رسعية اال�شتيطان ومطالبة “اإ�رسائيل” بتفكيك القائم من امل�شتوطنات، وهو   .6

 International Court of Justice (ICJ) الدولية  العدل  اإليه حمكمة  ا�شتندت  ما 

يف  املتخذ  املتحدة  االأمم  لهيئة  العامة  اجلمعية  طلب  على  بناًء  فتواها  يف  الهاي  يف 
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جدار  باإزالة  والقا�شي   2004/7/20 يف  العامة  اجلمعية  من  واملعتمد   ،2004/7/9

الف�شل وتعوي�س املت�رسرين منه.

دولته  واإقامة  م�شريه،  تقرير  يف  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  بحّق  االعرتاف   .7

.
1
امل�شتقلة ذات ال�شيادة على ترابه الوطني وعا�شمتها القد�س

عودة الالجئني الفل�شطينيني اإىل ديارهم مع تعوي�شهم عما حلق بهم من اأ�رسار يف   .8

املمتلكات واالأ�شخا�س وتعوي�س من ال يرغب منهم يف العودة وفقاً لقرار اجلمعية 

باعتباره  للت�رسف  قابل  غري  حّق  وهو   ،1948/194 رقم  املتحدة  لالأمم  العامة 

، والذي مل تقبل “اإ�رسائيل” ع�شواً يف هيئة االأمم 
2
حقاً فردياً ال يجوز التنازل عنه

املتحدة اإال بعد اعرتافها به وبالقرار 1948/181، واإن هي عادت بعد ذلك وتنكرت 

لهما.

وقبل البدء يف ا�شتعرا�س الدور العربي واالإ�شالمي يف حماية الرتاث الثقايف للقد�س، 

وتاريخية  و�شيا�شية  تراثية  دالالت  لها  اأ�شا�شيتني،  مالحظتني  اإىل  االإ�شارة  جتدر 

وح�شارية، وهما:

العاملية  قيمتها  اأن  مبعنى  ا�شتثنائية،  عاملية  قيمة  ذات  بكاملها  القدمية  القد�س  اإن   .1

على  قيمتها  على  وت�شمو  تتفوق  والطبيعي  الثقايف  تراثها  جلهة  اال�شتثنائية، 

امل�شتوى الوطني وفقاً للمعايري العاملية لتحديد املواقع الرتاثية العاملية املن�شو�س 

الثقايف والطبيعي، وهو ما �شدد عليه كرمي  عليها يف اتفاقية حماية الرتاث العاملي 

اند�شيه هنديل، م�شت�شار منظمة اليون�شكو للرتاث العاملي والثقايف واخلبري املكلف 

من مركز الرتاث العاملي باالإ�رساف على اإعداد ا�شتبيان خا�س بدول منطقة اخلليج 

وتنطبق  خا�شة  حالة  تعترب  واآثارها  القدمية  القد�س  مدينة  “اإن  بقوله:  العربي، 

، واإن 
عليها كل االآليات التي تعنى باملواقع الرتاثية العاملية وجتب املحافظة عليها”3

هو وعن غري ق�شد اأعاد “خ�شو�شية القد�س يف الرتاث العاملي... من كونها ال تتبع 

الأية دولة” م�شتنداً يف ذلك على ما يبدو اإىل القرار 1947/181 ال�شادر عن اجلمعية 

 Corpus بها  خا�س  كيان  للقد�س  يكون  باأن  والقا�شي   ،1947/11/29 يف  العامة 

املتعددة  بتجلياتها  الفل�شطينية  الق�شية  تطورات  لكن  تدويلها.  اأي   ،Separatum

جاءت لتتجاوز هذا القرار يف �شقه اخلا�س بالقد�س، والتي هي وفقاً لقرارات االأمم 

املتحدة ال�شادرة عن اجلمعية العامة وجمل�س االأمن وغريها من اأجهزتها الرئي�شية 
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العربية  االأرا�شي  كبقية  ال�رسقي(  )ال�شطر  حمتلة  عربية  اأر�شاً  واملتخ�ش�شة 

املحتلة، وعلى “اإ�رسائيل” االن�شحاب منها لتعود اإىل �شابق عهدها قبل 1967/6/5، 

ولتكون م�شتقبالً عا�شمة للدولة الفل�شطينية التي تنتظر القيام منذ 62 عاماً.

حقيقة اأن القد�س ت�شم 14% من جمموع املباين التاريخية القدمية القائمة، لتاأتي يف   .2

املرتبة الرابعة بعد اخلليل التي ت�شم 20.5%، ونابل�س 19.3%، ورام اهلل %15.1، 

جمموع  من   %10.6 بن�شبة  واالأخرية  اخلام�شة  املرتبة  يف  جنني  جاءت  حني  يف 

 .
4
املباين التاريخية والقدمية الكائنة يف ال�شفة الغربية املحتلة

الـتـراث  الـعـربية فـي حمـ�يـة  ث�لثً�ً: دور املـوؤ�س�ســ�ت 

الثق�يف للقد�س:

البحث يف الدور العربي يف حماية الرتاث الثقايف للقد�س يعني البحث يف دور املوؤ�ش�شات 

العربية ال�شيا�شية، واأبرزها: 

جامعة الدول العربية )االأمني العام واملندوبون الدائمون(.  •

موؤ�ش�شة القمة العربية )موؤمترات القمم العربية(.  •

موؤ�ش�شة موؤمتر وزراء اخلارجية العرب.  •

املجال  يف  دورها  ينح�رس  �شيا�شية،  طبيعة  ذات  املوؤ�ش�شات  تلك  جميع  كانت  وملا 

ال�شيا�شي وحتديد االإطار ال�شيا�شي لن�شاط املنظمات العربية املتخ�ش�شة بحماية الرتاث 

الثقايف والطبيعي العربي، ومّت ا�شتعرا�شه ب�شكل مكثف �شابقاً، فاإن احلديث �شيقت�رس 

يف هذا ال�شياق على املنظمات العربية املتخ�ش�شة ودورها يف حماية الرتاث الثقايف لبيت 

املقد�س )القد�س( وهي:

•  موؤمتر الوزراء امل�شوؤولني عن ال�شوؤون الثقافية يف الوطن العربي.

اأم  العامة  اأمانتها  �شعيد  على  �شواء  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة   •

موؤمترها العام اأم جمل�شها التنفيذي.

ال�رسيف  القد�س  مال  بيت  ووكالة  االإ�شالمي  املوؤمتر  ملنظمة  التابعة  القد�س  جلنة   •

التابعة لها.
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اللجان الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.  •

جلنة اخلرباء العرب املتخ�ش�شني بالرتاث الثقايف.  •

االأوقاف  لوزارة  التابعة  امل�رسفة  ال�شخرة  وقبة  االأق�شى  امل�شجد  اإعمار  جلنة   •

وال�شوؤون واملقد�شات االإ�شالمية يف االأردن.

يف  امل�رسفة  ال�شخرة  وقبة  املبارك  االأق�شى  امل�شجد  الإعمار  الها�شمي  ال�شندوق   •

االأردن.

اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�س يف االأردن.  •

ومبراجعة فاح�شة لوثائق هذه املوؤ�ش�شات، ميكن للمرء اأن يلخ�س دورها يف حماية 

الرتاث الثقايف للقد�س باالآتي: 

اإدراج القد�س وحماية تراثها الثقايف والطبيعي على جداول اأعمال جميع موؤمتراتها   .1

الدورية واال�شتثنائية، وتخ�شي�س اجلزء االأكرب من قراراتها وتو�شياتها للقد�س 

وحماية تراثها الثقايف والطبيعي.

بالتن�شيق   ،1981 �شنة  العاملي  الرتاث  قائمة  على  القد�س  بت�شجيل  االأردن  جناح   .2

حالياً  ت�شّم  والتي  العاملي،  الرتاث  جلنة  يف  املمثلة  العربية  الدول  مع  والتعاون 

خم�س دول عربية هي: االأردن وم�رس وتون�س والبحرين واملغرب، م�شكلة بذلك 

حوايل ُخْم�س اأع�شاء اللجنة وعددهم 21 ع�شواً.

جناح االأردن، بالتن�شيق والتعاون مع الدول العربية املمثلة يف جلنة الرتاث العاملي   .3

العاملي  الرتاث  قائمة  على  واأ�شوارها”  القدمية  املدينة  “القد�س:  موقع  بت�شجيل 

املهدد باخلطر منذ �شنة 1982.

باإف�شال  العاملي  املمثلة يف جلنة الرتاث  العربية  الدول  االأردن بالتن�شيق مع  جناح   .4

طلب “اإ�رسائيل”، الذي يدعو اإىل اإلغاء اعتبار القد�س تراثاً عاملياً مهدداً باخلطر.

“على القيمة اال�شتثنائية للقد�س بو�شفها  جناح االإي�ش�شكو حتى االآن يف احلفاظ   .5

تراثاً اإن�شانياً يف مواجهة ما تقوم به اإ�رسائيل لتدمري تراثها احل�شاري ون�شيجها 

.
االجتماعي”5

واملواثيق  للمعاهدات  االإ�رسائيلية  “باالنتهاكات  التعريف  يف  املنظمة  جناح   .6

والقرارات الدولية، والرتكيز على ما ورد يف وثيقة اليون�شكو من �رسد للم�شاريع 
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وثيقة  باعتبارها  وتهويدها،  املقد�شة  املدينة  وجه  تغيري  اإىل  ال�شاعية  االإ�رسائيلية 

.
دولية ر�شمية تدين ال�شلطات االإ�رسائيلية”6

تقدمي الدعم املايل، واإن كان دون املطلوب، اإىل املوؤ�ش�شات العاملة يف القد�س لتوثيق   .7

.
7
و�شون تراثها املعماري واحلفاظ على ن�شيجها االجتماعي وهويتها الثقافية

ا�شرتاتيجية  �شمن  وذلك   ،2009 ل�شنة  العربية  للثقافة  عا�شمة  القد�س  اختيار   .8

تهدف اإىل حتقيق االآتي:

التاريخي  احل�شاري  وبعدها  الثقافية  بقيمتها  القد�س  ملدينة  ال�شدارة  اإعادة   •

والديني، وحماية معاملها التاريخية والروحية مبا يعزز هويتها الثقافية العربية.

واإعالمياً  واجتماعياً  وتربوياً  ثقافياً  املقد�شيني  املواطنني  �شمود  تعزيز   •

خالل  من  املقد�شة،  املدينة  مواطني  معاناة  تخفيف  يف  واالإ�شهام  واقت�شادياً، 

اإيجاد فر�س عمل لالأيدي العاملة فيها.

تفعيل احلراك الثقايف يف القد�س وحميطها داخل الوطن وخارجه.  •

تاأهيل بنى حتتية منا�شبة لالحتفال بالقد�س عا�شمة الثقافة العربية.  •

تو�شيع دائرة الت�شامن العربي والدويل وتعميقه للحفاظ على عروبة القد�س.  •

بفعل  الطبيعي  العربي  واقعها  عن  املدينة  تعي�شها  التي  الثقافية  العزلة  ك�رس   •

ممار�شات االحتالل.

االإ�شهام يف التخفيف من امل�شاكل االجتماعية التي يعاين منها املجتمع الفل�شطيني   •

داخل مدينة القد�س.

دعم الربامج والن�شاطات والفعاليات الثقافية التي �شيتّم تنفيذها من اأجل تاأكيد   •

هوية القد�س العربية.

لتعزيز  عوا�شمها  يف  ثقافية  وفعاليات  ن�شاطات  لتنفيذ  العربية  الدول  دعوة   •

الهوية الثقافية العربية ملدينة القد�س.

تنفيذ حملة عاملية بالتن�شيق مع الهيئات الدولية واالإقليمية وحركة الت�شامن مع   •

ال�شعب الفل�شطيني من اأجل فّك احل�شار وتعزيز الهوية العربية للقد�س ح�شارة 

.
8
وتاريخاً واأ�شالة
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العربية  للثقافة  عا�شمة  بالقد�س  االحتفاء  قرار  اإليها  ي�شتند  التي  العامة  الروؤية  اأما 

ل�شنة 2009 على امل�شتوى الفل�شطيني والعربي والدويل، فياأتي يف اإطار التاأكيد على اأنها 

جزء ال يتجزاأ من االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967، ووحدة الق�شية الفل�شطينية، 

وتع�شيداً  امل�شتقلة،  الفل�شطينية  للدولة  عا�شمة  لتكون  ال�شيا�شي  للبعد  وتكري�شها 

ملكانتها يف الوجدان العربي واالإ�شالمي واالإن�شاين، وجتذيراً لهويتها الثقافية العربية، 

ودعماً للوجود العربي الفل�شطيني يف القد�س، وت�شدياً لالإجراءات التهويدية للقد�س من 

جانب �شلطات االحتالل االإ�رسائيلية، وتعزيزاً ل�شعور اأهلها بانتمائهم الوطني والعربي 

 .
9
جتاه هوية ثقافية عربية موحدة

ولكن ما اخلطة املعتمدة يف تنفيذ هذه الروؤية؟.

اخلطة التنفيذية بنيت على االأ�ش�س والقواعد االآتية:

وكذلك  املنا�شبة،  بهذه  لالحتفاء  املعدة  امليزانية  من  االأكرب  اجلزء  تخ�شي�س   •

االعتمادات املالية العربية، لدعم م�شاريع البنية التحتية الثقافية يف مدينة القد�س.

دعم م�شاريع البنى التحتية للموؤ�ش�شات يف داخل مدينة القد�س لتاأهيلها فنياً، وذلك   •

لتمكينها من تنفيذ الربامج والن�شاطات اخلا�شة بالقد�س داخل املدينة.

التحتية،  بالبنية  خا�س  م�رسوع  بتبني  �شقيقة  عربية  دولة  كل  م�شاركة  اأهمية   •

يف عا�شمتها  با�شم  امل�رسوعان  هذان  ي�شجل  اأن  على  القد�س،  مبدينة  ثقايف   واآخر 

القد�س.

م�شتوى  على  ثقافية  ون�شاطات  وفعاليات  برامج  من  االحتفايل  امل�شهد  تنفيذ   •

االأرا�شي الفل�شطينية مبا فيها مدينة القد�س، وت�شمل اأي�شاً املخيمات الفل�شطينية 

كافة، داخل فل�شطني وخارجها.

العربية  الدول  مع  بالتن�شيق  العربية  العوا�شم  يف  فل�شطينية  ثقافية  اأ�شابيع  اإقامة   •

واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

تنفيذ فعاليات ثقافية تربز املخزون الثقايف واحل�شاري ملدينة القد�س يف العوا�شم   •

.
10

االأوروبية والعامل
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وتت�شمن اخلطة التنفيذية ما يلي: 

تظافر اجلهود ال�شيا�شية ما بني جامعة الدول العربية )االأمانة العامة( واالإي�ش�شكو   .1

يف التاأثري على الدول االأع�شاء يف اليون�شكو، وبخا�شة تلك املمثلة يف جلنة الرتاث 

يف  احلالية،  للدورة  العاملي  الرتاث  جلنة  ترتاأ�س  كونها  اإ�شبانيا  وعلى  العاملي، 

مواجهة “اإ�رسائيل” والواليات املتحدة االأمريكية املمثلني يف جلنة الرتاث العاملي.

التعريف بالرتاث الثقايف العربي يف القد�س وما يتهدده من اأخطار، وباحلّق العربي   .2

التعبريات  بوا�شطة  وامل�شموعة،  واملرئية  املقروءة  االإعالم  و�شائل  عرب  القد�س  يف 

يتزايد  اأخذ  والذي  والعامل،  العربي  الوطن  �شعيد  على  املتنوعة،  والفنية  الثقافية 

بفعل بع�س الف�شائيات العربية واأهمها اجلزيرة. 

لوقف  لليون�شكو  العامة  االأمانة  خالل  من  “اإ�رسائيل”  على  ال�شغط  ممار�شة   .3

ل�شنة  والطبيعي  الثقايف  العاملي  الرتاث  التفاقية  تطبيقاً  القد�س،  ملوقع  انتهاكاتها 

.1972

الرتاث  ملو�شوع  للثقافة  العربية  املجلة  من  االأخري  العدد  االإي�ش�شكو  تخ�شي�س   .4

تقرير  القد�س، وكذلك ترجمة  العربية بن�رس درا�شة حول موقع  الدول  الثقايف يف 

بو�شع  للتعريف  وذلك  للموقع  االإ�رسائيلية  االنتهاكات  يك�شف  الذي  اليون�شكو 

.
11

املوقع والتنبيه لالأخطار املحدقة به

التن�شيق والتعاون ما بني االإي�ش�شكو وموؤ�ش�شات املجتمع املدين واللجان الوطنية   .5

للرتبية والثقافة والعلوم، من خالل عقد ندوات وموؤمترات م�شرتكة حول حماية 

الرتاث الثقايف للقد�س.

االإعمارات الها�شمية للم�شجد االأق�شى وقبة ال�شخرة، والتي زادت تكاليفها عن   .6

ن�شف مليار دوالر اأمريكي، تكفلت بها القيادة الها�شمية منذ عهد ال�رسيف احل�شني 

بن علي، فامللك املوؤ�ش�س عبد اهلل بن احل�شني، فامللك احل�شني بن طالل، فامللك عبد 

وقبة  االأق�شى  امل�شجد  اإعمار  جلنة  طريق  عن  مّت  والذي  احل�شني،  ابن  الثاين  اهلل 

ال�شخرة امل�رسفة التي يرتاأ�شها وزير االأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات االإ�شالمية 

جلنة  رئي�س  نائب  جنم  رائف  املهند�س  فيها  التنفيذي  اجلانب  ويتوىل  االأردين، 

، والذي تقدم بعر�س م�شحوب 
12

اإعمار امل�شجد االأق�شى وقبة ال�شخرة امل�رسفة
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بال�شور حول “موقع القد�س: املدينة القدمية واأ�شوارها” كاأ�شا�س الإ�شقاط موقع 

يف  العربية  القمة  ملوؤمتر  قدمه  والذي  االإ�رسائيلية،  التمهيدية  القائمة  من  القد�س 

.
الريا�س �شنة 132007

االأق�شى  امل�شجد  حريق  عليه  اأتى  الذي  االأيوبي،  الدين  �شالح  منرب  بناء  اإعادة   .7

بالتواطوؤ مع   1964/8/21 االأ�شرتايل اجلن�شية يف  دني�س روهان  اأ�شعله  قد  والذي 

�شلطات االحتالل االإ�رسائيلية، ذلك احلريق الذي اأتى كذلك على اأجزاء كبرية من 

. واإعادة بناء املنرب جاءت 
14

امل�شجد، وكان الدافع لوالدة منظمة املوؤمتر االإ�شالمي

خام�شة  مئذنة  باإن�شاء  امللك  اأمر  كما  احل�شني،  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  نفقة  على 

للم�شجد امل�شقوف.

املنظمة  مع  بالتعاون  العاملي،  الرتاث  جلنة  يف  االأع�شاء  العربية  الدول  تكليف   .8

العربية، وبالتن�شيق معاً، ومع الدول االأع�شاء ال�شديقة للعرب يف اللجنة، بالعمل 

بها  تقوم  التي  كافة  احلفريات  الأعمال  الفوري  للوقف  قرارات  ا�شت�شدار  على 

ال�شلطة االإ�رسائيلية املحتلة يف احلرم القد�شي ال�رسيف واملناطق املحيطة به، وكذلك 

االأعمال غري امل�رسوعة التي تقوم بها ال�شلطة املحتلة يف القد�س، واملبينة يف تقرير 

مركز الرتاث العاملي املقدم اإىل الدورة االأخرية للرتاث العاملي حول و�شع �شيانة 

اال�شتثنائية  الثقافية  القيمة  يهدد  “اإ�رسائيل”  به  تقوم  ما  باأن  يقّر  والذي  املوقع، 

.
15ً

للقد�س بو�شفها تراثاً اإن�شانيا

املوؤ�ش�شات  اأ�شماء  يت�شمن  كامل  ملف  اإعداد  اإىل  الفل�شطينية  الثقافة  وزارة  دعوة   .9

داخل القد�س والتعريف بها واحتياجاتها، من حيث الربامج وامليزانيات، وتقدميها 

اإىل الدورة القادمة الجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية لدرا�شتها؛ التي �شتقوم 

.
16

بدورها بتقدمي ما ُيتفق عليه من اآلية دعمها اإىل �شمو ومعايل الوزراء

تنفيذ اأن�شطة ثقافية واإعالمية قطرية وم�شرتكة الإبقاء ق�شية القد�س حية يف �شمري   .10

.
17

اأبناء اأمتنا، والتعريف بها يف املحافل الدولية

الرتاث  كامالً الجتماع جلنة  والثقافة والعلوم ملفاً  للرتبية  العربية  املنظمة  اإعداد   .11

ف�شالً  اللجنة،  اجتماع  وثائق  لغتا  وهما  والفرن�شية،  االإجنليزية  باللغتني  العاملي 

عن مادة علمية وافية باللغة العربية و�شعتها و/اأو ترجمتها لهذه الغاية، تتناول 
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ما  وباالأخ�س  �شوؤونه،  ومي�س  العربي  الوطن  يهم  مبا  ال�شلة  ذات  الق�شايا  كافة 

يتعلق بالقد�س واالأرا�شي الفل�شطينية واالأرا�شي العربية املحتلة.

�شنة  العاملية  اللجنة  اجتماع  يف  ومت�شعبة  عديدة  امللف  بهذا  املتعلقة  البنود  وكانت 

2009، ومن اأبرزها: 

يف  ب�شوي�رسا   Davos دافو�س  يف  “اإ�رسائيل”  عقدته  الذي  اخلرباء  اجتماع  نتائج   •

اآذار/ مار�س 2009، اخلا�س باملناطق العازلة ملواقع الرتاث الثقايف العاملي، وحاولت 

اإدخال تلك النتائج كتعديالت على املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي، 

وهي ذات تاأثري على موقع “القد�س: املدينة القدمية واأ�شوارها” امل�شجل على قائمة 

الرتاث العاملي من قبل االأردن �شنة 1981، وعلى قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر 

�شنة 1982.

العاملي من قبل  الرتاث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ  املقرتحة على  التعديالت   •

مركز الرتاث العاملي باليون�شكو اخلا�شة بالقوائم التمهيدية )املوؤقتة( للدول. وكانت 

الدول العربية االأع�شاء يف جلنة الرتاث العاملي اآنذاك )تون�س، والكويت، واملغرب( 

اأثارت جمدداً يف اجتماع اللجنة، يف كراي�شت �شري�س – نيوزيلندا 2007، ما كانت قد 

نبهت اإليه املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وتابعته منذ �شنة 2000، وهو 

حماوالت “اإ�رسائيل” ت�شجيل القد�س كموقع اإ�رسائيلي على قائمة الرتاث العاملي، 

اأقرت  وقد  االإ�رسائيلية.  )املوؤقتة(  التمهيدية  القائمة  على  القد�س  وجود  وا�شتمرار 

جلنة الرتاث العاملي يف اجتماع كراي�شت �شري�س، بعد ال�شغط العربي على اإ�شقاط 

االأمني  الذي متثل يف مكاتبات  االإ�رسائيلية،  )املوؤقتة(  التمهيدية  القائمة  القد�س من 

العام للجامعة العربية واملدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة اإىل املدير العام 

لليون�شكو يف هذا ال�شاأن، تنفيذاً لقرار القمة العربية اخلا�س بهذه الق�شية املنعقدة 

يف الريا�س �شنة 2007، مبداأ منح مركز الرتاث العاملي �شالحية التدخل لدى الدول 

ل�شمان اأن تكون املواقع املقرتحة على القوائم التمهيدية )املوؤقتة( “منا�شبة منطقياً 

مع املواقع التي مّت ت�شجيلها على القائمة”، ووجهت جلنة الرتاث املركز اإىل تعديل 

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وكانت  ذلك.  لتحقيق  التوجيهية  املبادئ  وثيقة 

القاهرة  املنعقدة يف   86 الـ  التنفيذي يف دورته  املجل�س  املو�شوع على  عر�شت هذا 

بتاريخ اأيلول/ �شبتمرب 2007.
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احلفريات  وق�شية  واأ�شوارها”،  القدمية  املدينة  “القد�س:  موقع  �شون  م�شاألة   •

االإ�رسائيلية يف منحدر باب املغاربة، وتقارير بعثات اليون�شكو املتتالية يف هذا ال�شاأن 

املهمان  التقريران  وخا�شة  ب�شاأنه،  واالأردنيني  الفل�شطينيني  اخلرباء  وتقارير 

اللذان قدمتهما اليون�شكو حول �شون املوقع للجنة الرتاث العاملي يف �شنتي 2008 

.
و182009

وكان من منجزات العمل العربي ما يلي: 

املجل�س  لقرار  تنفيذاً  والطبيعي  العاملي  الثقايف  للرتاث  العربية  اللجنة  ت�شكيل   .1

التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف دورته 88 املنعقد يف تون�س 

.
للفرتة 192008/12/16-14

اإىل  )املرا�شالت(  املذكرات  من  العديد  للرتبية  العربية  املنظمة  عام  مدير  توجيه   .2

مدير عام اليون�شكو حول ما تتعر�س له مدينة القد�س من تهديدات لرتاثها الثقايف 

العربي الذي تعمل “اإ�رسائيل” على هدمه وطم�شه ومنها تلك املتعلقة مبقربة ماأمن 

اهلل )ماميال(، وباب املغاربة... وغريها.

باإ�شدار  القد�س  االإ�رسائيلية لعروبة  بالتهديدات  االإعالمي اخلا�س  العمل  تكثيف   .3

 Jerusalem and the Geopolitics :االإي�ش�شكو لكتاب باللغة االإجنليزية املو�شوم بـ

of De-Palestinisation وذلك بالتعاون مع معهد االأبحاث التطبيقية – القد�س يف 

ني�شان/ اأبريل 2007، الذي يتحدث عن بالقد�س وما تتعر�س له من خماطر تهويد 

وتغيري هويتها العربية. 

عقد ندوات دولية حول القد�س حيث عقدت االأوىل يف لندن يف كانون االأول/ دي�شمرب   .4

1999 يف املعهد امللكي لل�شوؤون الدولية Chathan House، ومتيزت بنجاح كبري 

.
20

وكان لها �شدى اإعالمي وا�شع النطاق

كما عقدت الندوة الدولية الثانية يف لندن اأي�شاً، يف حني يخطط لعقد الندوة الثالثة 

يف بروك�شل عا�شمة االحتاد االأوروبي، بالتعاون مع الربملان االأوروبي وبع�س 

االأحزاب االأوروبية النا�شطة يف جمال الق�شية الفل�شطينية والقد�س.

الرتكيز على القد�س يف املوؤمتر 18 لالآثار واملوؤمتر اال�شتثنائي للوزراء امل�شوؤولني   .5

�شهر  يف  اجلزائر  ا�شت�شافتهما  اللذان  العربي،  الوطن  يف  الثقافية  ال�شوؤون  عن 

ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2007.
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وقد خ�ش�شت املنظمة العربية للرتبية يف هذين املوؤمترين، اللذين يتناوالن الرتاث 

الثقايف العربي واحلفاظ عليه والنهو�س به، حيزاً خا�شاً للقد�س، وكلفت املهند�س 

القد�س  “مدينة  موقع  حول  املوؤمترين  لهذين  تقدم  درا�شة  باإعداد  جنم  رائف 

القدمية واأ�شوارها” امل�شجل من قبل اململكة االأردنية الها�شمية على قائمة الرتاث 

تت�شمن   ،1982 �شنة  باخلطر  املهدد  العاملي  الرتاث  وقائمة   ،1981 �شنة  العاملي 

املعايري التي مّت على اأ�شا�شها و�شع القد�س على قائمة اخلطر، واملخاطر احلقيقية 

التي يواجهها املوقع، وما ينبغي على الدول العربية ومنظمة اليون�شكو القيام به 

للحفاظ على املدينة املقد�شة ومعاملها وجتنيبها ما تتعر�س له من خماطر مت�ّس بها 

وبهويتها العربية. 

للحرم  التابع  االإ�شالمي  املتحف  هما:  القد�س،  يف  اأ�شا�شيتني  موؤ�ش�شتني  دعم   .6

ال�رسيف ومكتبة امل�شجد االأق�شى، تنفيذاً للقرار الذي اأ�شدرته الدورة 14 ملوؤمتر 

الوزراء امل�شوؤولني عن ال�شوؤون الثقافية يف الوطن العربي املنعقد يف �شنعاء 2004، 

تبناها  والتي  باإعدادها  املوؤ�ش�شتني  هاتني  مدير  كلف  التي  للم�رسوعات  ا�شتناداً 

.
21

املوؤمتر

اإقرار اليون�شكو للم�رسوع االأردين لت�شميم ج�رس تلة املغاربة يف القد�س، اإذ جنح   .7

اليون�شكو على  االأع�شاء يف  العربية  الدول  التعاون والتن�شيق مع  االأردن بف�شل 

يف  املنعقدة   181 دورته  يف  قرار،  اعتماد  على  لليون�شكو  التنفيذي  املجل�س  حمل 

باري�س، مب�شاركة االأردن ب�شكل خا�س باآلية متابعة ومراقبة اليون�شكو لت�شميم 

موقع ج�رس تلة املغاربة يف القد�س، كموقع حممي ومدرج من االأردن على الئحة 

وتكامله.  االإ�شالمي  وتراثه  املوقع  اأ�شالة  يراعي  ومبا  العاملي،  االإن�شاين  الرتاث 

ال�شفري  برئا�شة  االأردنية  اخلارجية  وزارة  من  وفد  االجتماع  هذا  يف  �شارك  وقد 

االأردين يف باري�س، و�شّم دبلوما�شيني وخرباء قانونيني من الوزارة، حيث اعتمد 

اإزاء مو�شوع  “املطالب االأردنية االأ�شا�شية  املجل�س التنفيذي لليون�شكو يف قراره 

. كما “اأقر املجل�س بوجود خماوف عميقة لليون�شكو اإزاء املخططات 
تلة املغاربة”22

واالإجراءات االأحادية يف موقع تلة باب املغاربة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالت�شميم 

و�شول  اأمام  معوقات  وجود  على  موؤكداً   ،
املوقع”23 هذا  يف  للج�رس  االإ�رسائيلي 

اخلرباء االأردنيني اإىل موقع تلة املغاربة الأخذ القيا�شات الالزمة ال�رسورية لتنفيذ 



595

الدور العربي والإ�سالمي

يف  الكاملة  “امل�شوؤولية  االإ�رسائيلية  االحتالل  �شلطات  حممالً  االأردين،  الت�شميم 

اإعاقة و�شول اخلرباء االأردنيني اإىل املوقع” للقيام مبا يلزم الإخراج الت�شميم اإىل 

العاملي  الرتاث  مركز  متابعة  عملية  “اأن  على  ذاته  الوقت  يف  موؤكداً  الوجود،  حيز 

.
لت�شميم تلة باب املغاربة ما تزال م�شتمرة ومفتوحة”24

اأو  اجلانب  اأحادية  “اإجراءات  الأي  قراره  يف  لليون�شكو  التنفيذي  املجل�س  رف�س   .8

الثقايف  الرتاث  حماية  حول  الهاي  اتفاقية  مبوجب  املغاربة  تلة  موقع  يف  غريها 

االإن�شاين اأثناء النزاعات امل�شلحة، املوقعة �شنة 1954 كون اأن القد�س و�شمنها تلة 

“التفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي  ووفقاً 
 
،

املغاربة اأر�س حمتلة”25

االإ�شالمي  وتراثه  املوقع  “اأ�شالة  على  التاأكيد  يف  اإليها  ي�شتند  التي   ”1972 لعام 

.
وتكامله”26

“قائمة  بعنوان:  لكتاب  الفل�شطينية  الثقايف  والرتاث  لالآثار  العامة  املديرية  اإعداد   .9

الذي  فل�شطني”  يف  املتميزة  العاملية  القيمة  ذات  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  مواقع 

اإىل  العربية  الدول  داعية  ون�رسه،  العربية  اإىل  برتجمته  االإي�ش�شكو  منظمة  قامت 

اال�شتئنا�س به واال�شتفادة منه يف و�شع قوائمها التمهيدية اخلا�شة مبواقع الرتاث 

قائمة  يف  ت�شجيلها  على  للعمل  اال�شتثنائية،  العاملية  القيمة  ذات  والطبيعي  الثقايف 

.
27

الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي

تخ�شي�س حكومة اململكة املغربية مبلغ 57 مليون درهم اأي ما يعادل 6.7 مليون   .10

وتوقيع   ،2009 ل�شنة  العربية  للثقافة  عا�شمة  بالقد�س  لالحتفاء  اأمريكي  دوالر 

مال  بيت  وكالة  ومدير  املغربي  واملالية  االقت�شاد  وزير  بني  ال�شاأن  بهذا  اتفاق 

.
28

القد�س ال�رسيف

القوائم  ب�شاأن  التوجيهية  املبادئ  لتعديل  العاملي  الرتاث  مركز  اقرتاح  اإ�شقاط   .11

مل  واإن  “اإ�رسائيل”  م�شلحة  يف  جميعها  ت�شب  التي  للدول  )املوؤقتة(  التمهيدية 

ت�شتطع الدول العربية مترير اقرتاحها ب�شبب رف�س الواليات املتحدة و“اإ�رسائيل” 

واأ�شرتاليا ال�شديد، اإذ مّت تاأجيل البت فيه اإىل االجتماع القادم يف اإ�شبانيا، وقد اأبدت 

ال�شيدة �شفري اإ�شبانيا لدى اليون�شكو، رئي�س الدورة القادمة للجنة الرتاث العاملي 

تفهماً للمقرتح العربي، وجتاوباً معه، وا�شتعداداً للتعاون ل�شمان اإ�شقاط القد�س 

.
29

من القائمة التمهيدية )املوقتة( االإ�رسائيلية



596

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

التن�شيق الكامل بني فل�شطني واالأردن، الع�شو يف جلنة الرتاث العاملي، مما كان له   .12

اأثر كبري يف تعديل القرار ال�شادر عن جلنة الرتاث العاملي حول القد�س، وهو ذو 

�شقني؛ االأول: ويتناول �شون املوقع، وهو ما مل يكن ُمتَ�شَمناً يف قرار اللجنة ل�شنة 

اخلرباء  عطي 
ُ
اأ حيث  املغاربة،  باب  منحدر  يف  باحلفريات  خا�س  والثاين:   .2007

الفل�شطينيون واالأردنيون “جماالً لالإ�شهام فيما يتخذ من خطوات ل�شون املوقع، 

مبعاهدة  التزاماً  ال�شون  حال  االإ�رسائيلية  امليدانية  التدخالت  تتجاوز  اأال  على 

.
الهاي 1954 وبروتوكوالتها”30

 2007 يف  نيوزيلندا   - �شري�س  كراي�شت  يف  املنعقدة  العاملي  الرتاث  جلنة  اإقرار   .13

القدمية  القد�س  موقع  ب�شاأن  العاملي  الرتاث  مركز  من  املقدم  القرار  مل�رسوع 

واأ�شوارها، املت�شمن التاأكيد على االلتزام مبعاهدات جنيف االأربعة ل�شنة 1949، 

ومعاهدة الهاي اخلا�شة بحماية الرتاث العاملي الثقايف يف حال النزاع امل�شلح ل�شنة 

1954، واتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ل�شنة 1972، �رسيطة اأن ال 

“باأية �شورة على القرارات ذات ال�شلة ال�شادرة عن  يوؤثر كل ما ت�شمنه القرار 

 
القانوين الو�شع  ب�شاأن  االأمن  جمل�س  عن  ال�شادرة  تلك  وبخا�شة  املتحدة،  االأمم 

، باعتبارها املرجعية الدولية للق�شية الفل�شطينية والنزاع االإ�رسائيلي – 
للقد�س”31

العربي.

القد�س  حتتل  اأن  وجوب  على  االأردن  يف  القد�س  ل�شوؤون  امللكية  اللجنة  تركيز   .14

مكانة خا�شة يف مناهج التعليم العام يف االأردن، واالأقطار العربية كافة، وكذلك يف 

مناهج التعليم العايل. لذا قامت اللجنة مبفاحتة اجلهات املعنية يف االأردن واحتاد 

اجلامعات العربية الإبراز القد�س يف املناهج التعليمية املدر�شية واجلامعية، واإيالئها 

الذي  االأمر  والدكتوراه(.  )املاج�شتري  اجلامعية  الر�شائل  جمال  يف  خا�شة  اأهمية 

م�شتوى  على  اأم  العامة  التعليمية  املناهج  �شعيد  على  �شواء  جدياً،  جتاوباً  لقي 

االآخر  اإجبارية يف بع�شها واختيارية يف بع�شها  اجلامعات، بتخ�شي�س م�شاقات 

حول القد�س. كما جنحت اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�س يف حمل مدار�س العديد من 

القد�س،  اأ�شدقاء  العا�شمة عّمان، على ت�شكيل جلان  املدن االأردنية، وبخا�شة يف 

ما  وهو  القد�س،  حول  �شنوية  ومعار�س  واإعالمية  ثقافية  اأ�شابيع  وتخ�شي�س 

الثقايف  العاملي  الرتاث  حماية  التفاقية   )27( املادة  من  االأوىل  الفقرة  مع  يتما�شى 

والطبيعي ل�شنة 1972.
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واالإ�شالمي  العربي  العام  الراأي  باإطالع  القد�س  ل�شوؤون  امللكية  اللجنة  تقوم  كما   .15

التي  ال�شحفية  البيانات  خالل  من  �شواء  القد�س،  يف  يجري  ما  على  والعاملي 

تتناقلها وكاالت االأنباء وو�شائل االإعالم املقروءة وامل�شموعة واملرئية، وبخا�شة 

و�شيا�شة  “القد�س  بعنوان  كتاب  يف  منها  االأول  اجلزء  �شدر  والتي  الف�شائيات، 

اأ�شعف االإميان” �شنة 2004، و�شي�شدر اجلزء الثاين يف وقت الحق، باالإ�شافة اإىل 

التقرير  اإعداد تقارير وثائقية حول االعتداءات واالنتهاكات االإ�رسائيلية، واأهمها 

حول مقربة ماأمن اهلل وباب املغاربة وجدار الف�شل العن�رسي.

�شحفية  وحوارات  مقابالت  باإجراء  القد�س  ل�شوؤون  امللكية  اللجنة  تقوم  كما   .16

ذات  املحلية  واملوؤمترات  الندوات  جميع  يف  وت�شارك  وعربية،  حملية  وتلفزيونية 

ال�شلة بالقد�س وفل�شطني؛ مما ي�شهم يف ف�شح املوؤامرات واالنتهاكات االإ�رسائيلية 

واالأخطار  اال�شتثنائية  العاملية  القيمة  ذي  والطبيعي  الثقايف  وتراثها  القد�س  �شّد 

التفاقية   )27( املادة  من  الثانية  الفقرة  منطوق  مع  بذلك  من�شجمة  تتهددها،  التي 

احلماية ل�شنة 1972.

قامت اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�س بو�شع خطة اإعالمية متكاملة ب�شاأن القد�س،   .17

ن�رست يف جملة “الرابطة”، ال�شادرة عن االأمانة العامة لرابطة املوؤ�ش�شات العربية 

.
اخلا�شة للتعليم العايل، بعنوان: “احلاجة اإىل خطة اإعالمية للتعريف بالقد�س”32

رابعً�: الدور االإ�سالمي يف حم�ية الرتاث الثق�يف للقد�س:

ميكن ا�شتجالء الدور االإ�شالمي يف حماية الرتاث الثقايف للقد�س من خالل املنظمات 

االإ�شالمية ذات ال�شلة بالقد�س، وهي:

االإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  بـ:  متمثلة  تنظيمية،  �شيا�شية  طبيعة  ذات  منظمات   .1

وموؤمترات القمم االإ�شالمية، واالأمانة العامة ممثلة ب�شخ�س اأمينها العام.

2. منظمات ذات طبيعة مهنية، اأي منظمات متخ�ش�شة، واأبرزها: املنظمة االإ�شالمية 

للرتبية والعلوم والثقافة )االإي�ش�شكو(، واملوؤمترات العامة، واملجل�س التنفيذي.

 ،1982 �شنة  يف  االإي�ش�شكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإ�شالمية  املنظمة  والدة  منذ 

وهي تويل اهتماماً خا�شاً بفل�شطني والقد�س وتراثها الثقايف والطبيعي ذي القيمة العاملية 
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االهتمام  هذا  جتلى  وقد  املتواترة.  عملها  خطط  يف  جلياً  ظهر  الذي  االأمر  اال�شتثنائية، 

اال�شتثنائي بالقد�س باإن�شاء وحدة القد�س ال�رسيف، يف اإطار االإدارة العامة قبل 18 عاماً، 

الرباط يف  املنعقدة يف  العام للمنظمة  الرابعة للموؤمتر  الدورة  الرباط؛  لقرار دورة  تنفيذاً 

.
ت�رسين الثاين/ نوفمرب 331991

وجمل�شها  العامة،  وموؤمتراتها  االإي�ش�شكو،  االإ�شالمية  املنظمة  لقرارات  وتنفيذاً 

التنفيذي؛ قامت االإدارة العامة بالن�شاطات االآتية: 

1. الأن�شطة امليدانية:

ترميم جممع عائلة �شاهني.  •

اإنتاج اأفالم وثائقية عن القد�س.  •

ترميم مركز اجلامعة االأثري يف خان تنكر وحمام العني يف جامعة القد�س.  •

ترميم و�شيانة الوحدة ال�شحية يف مدار�س دار االأيتام.  •

دعم موؤ�ش�شات ومراكز ثقافية باآالت الت�شوير.  •

دعم مكتبة االأن�شاري وتزويدها بتجهيزات مكتبية.  •

تاأهيل م�رسوع املتحف االإ�شالمي.  •

تقدمي الدعم املادي حلفظ الرتاث ال�شعبي وتوثيقه.  •

دعم دائرة االآثار الفل�شطينية برام اهلل.  •

عقد ور�س عمل لتكوين اأطر متخ�ش�شة.  •

دعم مادي لرتميم موؤ�ش�شة اإحياء الرتاث االإ�شالمي يف القد�س ال�رسيف.  •

دعم مادي للمركز الفل�شطيني لتطوير الثقافة والفنون يف القد�س ال�رسيف.  •

دعم م�رسوع تطوير االآثار والرتاث الثقايف يف القد�س.  •

دعم مادي ملركز القد�س الثقايف.  •

دعم مادي لرتميم موؤ�ش�شة اإحياء الرتاث االإ�شالمي.  •

دعم مادي الإحياء يوم الرتاث يف جميع املحافظات الفل�شطينية.  •
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دعم م�رسوع احلفريات االإنقاذية التي قامت بها دائرة االآثار الثقافية.  •

تقدمي الدعم لرتميم موؤ�ش�شات ثقافية يف القد�س ال�رسيف و�شيانتها.  •

دعم ن�رس كتاب للفتيان لتعريفهم مبعامل القد�س وتاريخها.  •

تقدمي الدعم املادي والفني لرتميم نادي البلدة القدمية يف القد�س.  •

دعم م�رسوع تطوير مكتبة االآثار والرتاث الثقايف يف القد�س.  •

.
34

دعم ور�شة عمل لتكوين اأطر متخ�ش�شة يف جمال ترميم املخطوطات  •

للموؤ�ش�شات  والعلمية  والثقافية  الرتبوية  واالأن�شطة  الربامج  ع�رسات  تنفيذ   •

يف  وبخا�شة  فل�شطني  اأبناء  ميكّن  مبا  االخت�شا�س،  ذات  واملقد�شية  الفل�شطينية 

االإن�شان  ت�شتهدف  التي  اليومية  االإ�رسائيلية  لالعتداءات  الت�شدي  من  القد�س 

.
35

واالأر�س والهوية

2. الندوات وامل�ؤمترات:

“القد�س وتراثها” يف اإطار احلوار االإ�شالمي امل�شيحي يف الرباط للفرتة  عقد ندوة   •

من 19-1993/10/21، بهدف ت�شليط االأ�شواء على ق�شية القد�س بجميع اأبعادها 

الدينية والتاريخية واحل�شارية.

عقد املوؤمتر الدويل االأول حول حماية املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية يف فل�شطني،   •

املنعقد يف الرباط للفرتة ما بني 2002/6/8-7.

عقد املوؤمتر الدويل حول توثيق اجلرائم االإ�رسائيلية �شّد ال�شعب الفل�شطيني املنعقد   •

للرتبية  االإ�شالمية  املنظمة  مع  بالتعاون   2003/3/1-2/27 من  للفرتة  الرباط  يف 

املغربية  واجلمعية  ال�شباب،  املحامني  الحتاد  العربية  واملنظمة  والثقافة،  والعلوم 

.
36

مل�شاندة الكفاح الفل�شطيني

عقد يوم اإعالمي حول جدار الف�شل العن�رسي واأثره املدمر على املعامل احل�شارية   •

والبيئية يف فل�شطني املنعقد يف الرباط بتاريخ 2004/6/26.

عقد ندوة حول م�شتقبل امل�رسوع الثقايف الفل�شطيني املنعقدة يف متوز/ يوليو 2003   •

.
37

يف القاهرة، برعاية املجل�س االأعلى للرتبية والثقافة يف منظمة التحرير الفل�شطينية

.
38

امل�شاركة يف اجتماعات جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليون�شكو  •
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عقد املوؤمتر الدويل الثاين حول حماية املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية يف فل�شطني   •

املنعقد يف عّمان بتاريخ ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2004، والذي �شدرت وقائعه بكتاب 

يف  االإي�ش�شكو  عن  فل�شطني”  يف  وامل�شيحية  االإ�شالمية  املقد�شات  “حماية  بعنوان: 

.
�شنة 2005 39

3. الإ�شدارات واملطب�عات:

القد�س وتراثها الثقايف يف اإطار احلوار االإ�شالمي.  •

القد�س ال�رسيف: درا�شة توثيقية، تاريخية وجغرافية للمدينة املقد�شة، تاأليف د.   •

�شوقي �شقر.

ترجمة كتاب: لقد اغت�شبتمونا اأر�شنا: درا�شة �شاملة حول �شيا�شات اال�شتيطان   •

ال�شهيوين يف فل�شطني يف مئة عام، تاأليف فكتوريا والتز ويواخيم �شي�شا )مرتجم 

عن االأملانية(.

�شل�شلة “القرى الفل�شطينية املدمرة”: وقد �شدرت بالتعاون مع جامعة بري زيت،   •

والتي �شتوا�شل االإدارة العامة لالإي�ش�شكو اإ�شدارها بالتعاون مع جامعة القد�س، 

نظراً الإقبال االأو�شاط العربية واالإ�شالمية املتزايد عليها، وا�شتجابة لطلب اللجنة 

الوطنية الفل�شطينية للرتبية والعلوم والثقافة.

القد�س واخلليل يف الرحالت املغربية: وهو من تاأليف د. عبد الهادي التازي.  •

عمل  واأوراق  بحوث  وهي  فل�شطني:  يف  وامل�شيحية  االإ�شالمية  املقد�شات  حماية   •

املوؤمتر الدويل االأول الذي عقدته املنظمة يومي 7-2002/6/8 يف الرباط، برعاية امللك 

حممد اخلام�س.

للفرتة  وذلك  فل�شطني،  اإىل  االإي�شي�شكو  بعثة  تقرير  فل�شطني:  يف  االإي�شي�شكو   •

عامة  فل�شطني  يف  التعليمية  االأو�شاع  حقيقة  على  للوقوف   1996/11/22-20 من 

والقد�س ال�رسيف خا�شة.

.
40

القرارات اخلا�شة بالقد�س ال�رسيف ال�شادرة عن موؤمترات القمة االإ�شالمية  •

وجتدر االإ�شارة اإىل اأن جميع هذه الكتب والدرا�شات قد �شدرت باللغات املعتمدة يف 

عمل املنظمة االإ�شالمية، وهي: العربية واالإجنليزية والفرن�شية، ومّت توزيعها على الدول 

.
41

االأع�شاء وجهات االخت�شا�س فيها
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4. الزيارات واللقاءات:

بني  ما  الفرتة  يف  الفل�شطينية  االأرا�شي  اإىل  عمل  بزيارة  للمنظمة  العام  املدير  قام 

نداًء  وجه  ومنها  ال�رسيف،  القد�س  مدينة  خا�شة  ب�شفة  زار  وقد   ،1999/3/15-13

عاجالً اإىل كافة الدول االأع�شاء واأمناء املنظمات الدولية واالإقليمية لتقدمي العون العاجل 

.
42

للموؤ�ش�شات الرتبوية والتعليمية والثقافية يف فل�شطني عامة، والقد�س ال�رسيف خا�شة

5. البيانات والنداءات:

البيانات والنداءات ا�شتنكرت فيها املمار�شات االإ�رسائيلية  اأ�شدرت املنظمة ع�رسات 

�شّد االإن�شان الفل�شطيني، وتوجهت فيها اإىل املجتمع الدويل وهيئاته ومنظماته، ودعت 

واالنتهاكات  االإ�رسائيلية  املمار�شات  وف�شح  الفل�شطيني،  ال�شعب  منا�رسة  اإىل  فيها 

املتكررة �شّد مقد�شاته وموؤ�ش�شاته وم�رسوعه التعليمي والرتبوي والثقايف، والتي مت�ّس 

.
43

يومياً االإن�شان وممتلكاته الوطنية

ك�شفت  والتي  االإ�شالمية،  املنظمة  خرباء  بها  قام  التي  امليدانية  الزيارات  �شوء  ويف 

ويف  والقد�س،  فل�شطني  يف  الثقايف  والرتاث  االأثرية  باملعامل  حلق  الذي  الدمار  حجم  عن 

حلماية  اخلا�شة  املوازنة  زيادة  املنظمة  قررت  فقد  وغريها؛  الدورية  التقارير  �شوء 

القد�س ال�رسيف، كما �شتقوم بتكثيف اجلهود  الفكري يف مدينة  املعامل االأثرية والرتاث 

للح�شول  اخلريية،  والهيئات  والعربية  واالإ�شالمية  الدولية  املنظمات  مع  واالت�شاالت 

على موارد مالية اإ�شافية لالإ�شهام يف اإعادة بناء ما دمره العدوان االإ�رسائيلي من معامل 

معاملها  حماية  اإطار  ويف  ال�رسيف،  للقد�س  املدنية  املعامل  على  حفاظاً  وترميمها،  واآثار 

املقد�شية وتراثها الفكري واحل�شاري.

حم�ية  يف  واالإ�سالمي  العربي  الدور  ف�علية  خ�م�سً�: 

الرتاث الثق�يف للقد�س:

اإن فاعلية الدور العربي واالإ�شالمي يف حماية الرتاث الثقايف للقد�س حمكومة مبنظومة 

من العنا�رس اأبرزها:

املبادئ التي ي�شتند اإليها الدور العربي االإ�شالمي يف حماية الرتاث الثقايف للقد�س،   .1

ومرتفعات  الغربية  ال�شفة  �شاأن  �شاأنها  حمتلة  عربية  اأر�س  القد�س  باأن  املتمثلة 
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اجلوالن ال�شورية، وفقاً للقانون الدويل وقرارات االأمم املتحدة )ال�رسعية الدولية( 

ال�شعب  ومتكني  منها،  االن�شحاب  “اإ�رسائيل”  على  يتوجب  اأنه  على  تن�ّس  التي 

العربي الفل�شطيني من حّقه يف تقرير م�شريه، واإقامة دولته امل�شتقلة ذات ال�شيادة 

التامة على كامل ترابه الوطني املحتل وعا�شمتها القد�س.

اتفاقيات جنيف االأربعة ل�شنة 1949.  .2

اتفاقية الهاي حلماية الرتاث الثقايف يف حال النزاع امل�شلح ل�شنة 1954.  .3

اتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ل�شنة 1972.  .4

القد�س جزء ال يتجزاأ من ال�شفة الغربية املحتلة.  .5

با�شتثناء  والقد�س،  الغربية  ال�شفة  مع  والقانوين  االإداري  االرتباط  فّك  قرار   .6

املقد�شات االإ�شالمية يف القد�س، والذي ال يعني باأي �شكل من االإ�شكال التنازل عنها 

لـ“اإ�رسائيل” بل لل�شعب العربي الفل�شطيني، حيث تكمن ال�شيادة فيه وال ينتق�س 

من حّقه قي تقرير م�شريه واالحتفاظ ب�شيادته على االأر�س الفل�شطينية احتالل 

ال�رسعي  املمثل  هي  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  واأن  �شيّما  ال  لها،  “اإ�رسائيل” 
والوحيد له، باعرتاف عربي �شامل ودويل �شبه مطلق.

اأن الدور العربي واالإ�شالمي يف حماية الرتاث الثقايف والطبيعي للقد�س حمكوم  كما 

مبنظومة االأهداف املتوخاة من هذا الدور واأبرزها: 

يف  والقد�س  املحتلة  العربية  االأرا�شي  كافة  من  باالن�شحاب  “اإ�رسائيل”  اإلزام   .1

مقدمتها.

اإقامة الدولة الفل�شطينية على كامل الرتاب الوطني الفل�شطيني وعا�شمتها القد�س.   .2

الطبيعة  ذات  الر�شمي  العربي  العمل  موؤ�ش�شات  اأو  منظمات  حققت  ومهما  لذا 

اآنفاً، من جناحات على �شعيد حماية  اإليها  ال�شيا�شية واملتخ�ش�شة، التي �شبق التطرق 

من  فعالية  اأكرث  ن�شبياً  كانت  اأنها  يبدو  والتي  القد�س،  ملدينة  والطبيعي  الثقايف  الرتاث 

اأثر  ذات  ذلك  كل  من  الرغم  على  تظّل  امل�شرتك؛  االإ�شالمي  الر�شمي  العمل  موؤ�ش�شات 

�شيق وحمدود يتعامل مع القد�س بالقدر الذي تتيحه له �شلطات االحتالل االإ�رسائيلية، 

من  للقد�س  االإ�شالمية  العربية  الثقافية  الهوية  طم�س  على  الو�شائل  بكل  تعمل  والتي 

خالل �شيا�شات ا�شتيطانية ا�شتعمارية اإحاللية وتهويدية �شاملة جلميع مناحي احلياة 
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املجتمعية يف القد�س، وبخا�شة على ال�شعيد الدميوغرايف واحل�شاري والديني والرتاث 

الثقايف والطبيعي. ومهما حققت من جناحات فاإنها تبقى قا�رسة عن مواجهة م�شل�شل 

وبخا�شة  الغربية،  لل�شفة  االإحاللية  اال�شتعمارية  واال�شتيطانية  التهويدية  ال�شيا�شات 

بالقد�س  للحياة واالحتفاظ  قابلة  قيام دولة فل�شطينية  القد�س، بهدف احليلولة دون  يف 

عا�شمة موحدة واأبدية لـ“اإ�رسائيل”.

العمل  منظمات  فاإن  للقد�س،  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  حماية  �شعيد  على  وحتى 

الر�شمي العربي واالإ�شالمي �شتبقى تواجه حماوالت “اإ�رسائيل” املتكررة الإ�شقاط القد�س 

من قائمة الرتاث العاملي، وذلك بالتاآمر مع بع�س الدول الفاعلة يف جلنة الرتاث العاملي، 

واأبرزها الواليات املتحدة االأمريكية واأ�شرتاليا، والتي جتلت بو�شوح بت�شكيل جلنة فنية 

ملعاينة حالة احلفاظ على الرتاث الثقايف ملدينة القد�س واأ�شوارها، بناًء على اقرتاح اأمريكي 

مل تعار�شه “اإ�رسائيل” على غري عادتها مما ي�شتم منه رائحة موؤامرة اأقطابها الظاهرون 

اأمريكا و“اإ�رسائيل” واأ�شرتاليا ورئي�س البعثة الذي مل يوافق على اقرتاح �شم خبري يف 

“اأوليك جرابا”، وهو  االآثار االإ�شالمية، هو عبد العزيز ب�شاو�س، وا�شتبعاد عامل االآثار 

الوحيد الذي يعّد متخ�ش�شاً يف القد�س من بني اأع�شاء اللجنة، الذي رف�شت “اإ�رسائيل” 

ال�شماح له بدخول البالد. وكان ذلك مو�شع احتجاج املجموعة العربية، اإذ ت�شري املذكرة 

االأردنية التي اأعّدها ممثل االأردن يف جلنة الرتاث العاملي، د. عبد ال�شميع اأبو دية، اإىل اأن 

“املجموعة العربية يف منظمة اليون�شكو احتجت لدى مدير عام املنظمة الأن البعثة مل ت�شم 
، ال �شيّما 

خبرياً باالآثار االإ�شالمية، وهو عامل االآثار عبد العزيز ب�شاو�س اإىل اأع�شائها”44

اأن البعثة كانت توؤدي عملها يف القد�س و�شط اأجواء مريبة، بطلبها اإجراء تعديالت على 

الربنامج املعّد �شلفاً لي�شمل مو�شوعني جديدين، هما: اأ�شطح البيوت يف القد�س القدمية، 

الذي كانت دائرة االأوقاف االإ�شالمية قد رف�شته الأن هذين  وبركة حزقيا، وهو الطلب 

.
45

املو�شوعني يعربان عن اأفكار اإ�رسائيلية

وكانت الدكتورة ريتا عو�س قد ملّحت يف كلمة لها عن املنظمة العربية للرتبية والعلوم 

لدى  يربره  ما  له  عربي  �شعور  “�شاد  قائلة:  “املوؤامرة”  هذه  مثل  وجود  اإىل  والثقافة 

بعد  البعثة  هذه  ا�شتقبال  على  وافقت  ما  اإ�رسائيل  باأن  اليون�شكو  يف  العربية  املجموعة 

الدولية  املنظمة  اإال بوجود �شمانات من  اليون�شكو  �شنوات من رف�س قبول بعثات من 

باأن يكون تقرير البعثة مواتياً ملطالب اإ�رسائيل وحمققاً لها”، واأ�شارت بدورها اإىل عدم 
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اإىل  ال�شك  اأع�شائها. وقد حتول  املنطقة �شمن  اأو خمت�س برتاث  اأي خبري عربي  وجود 

يقني، ح�شب تاأكيد الدكتورة ريتا، التي اأ�شافت يف هذا ال�شياق قائلة:

رئي�س  مع  لقائهم  بعد  يقيناً  اليون�شكو  يف  العرب  ال�شفراء  �شك  اأ�شبح  وقد 

مركز الرتاث العاملي يف اليون�شكو، الذي راأ�س البعثة وتقدميه بعد امتناع تقريراً 

اأن القد�س  اأن البعثة ال تذكر  �شفهياً خمت�رساً عن نتائج الزيارة، ظهر فيه جلياً 

مدينة حمتلة، وال حتّمل اأية م�شوؤولية لالحتالل عن تردي االأو�شاع املعي�شية يف 

 .
46

املدينة بوجوهها جميعاً، مبا فيه مواقع الرتاث الثقايف

اأن  به  اأخطر ما �رسح  “ولعل  التالية:  العبارات  واالأخطر من كل ذلك هو ما ورد يف 

القد�س ال ت�شتجيب يف و�شعها الراهن ل�رسوط الت�شجيل على قائمة الرتاث العاملي، مما 

.
يوحي بخطر اإ�شقاطها عن هذه القائمة!!!”47

على  مواقع  ثالثة  ت�شجيل  يف  “اإ�رسائيل”  جناح  من  املوؤامرة  هذه  خطورة  وتت�شح 

“اإ�رسائيل” كانت قد تقدمت  26 موقعاً من جهة، واأن  العاملي من جمموع  الرتاث  قائمة 

�شنة 2000 بطلب لتو�شعة موقع مدينة القد�س القدمية على قائمة الرتاث العاملي بهدف 

اإ�شافة معبد يهودي، يف حماولة �شافرة منها للتدخل يف ملف املدينة، لتعود االآن وتطالب 

ب�شطب القد�س من الئحة الرتاث العاملي بعد اأن جنح االأردن بت�شجيلها على الئحة الرتاث 

العاملي �شنة 1981، وعلى الئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر �شنة 1982.

خ�متة:

وختاماً فاإن ا�شتعرا�س الدور العربي واالإ�شالمي يف احلفاظ على الرتاث الثقايف ملدينة 

القد�س مّت من خالل الوثائق واملراجع التي مّت االطالع عليها، والتي تبني ما ا�شتطاعت 

يف  القد�س  ملدينة  الثقايف  الرتاث  على  للحفاظ  به  القيام  واالإ�شالمية  العربية  املنظمات 

حميط دويل �شعب للغاية، ودعم غري حمدود لالحتالل االإ�رسائيلي من الواليات املتحدة 

االأمريكية احلليف اال�شرتاتيجي لها من جهة، وتواطوؤ دول اأخرى متا�شياً مع ال�شغوط 

االأمريكية من جهة اأخرى، ويف ظّل االفتقار اإىل اإرادة عربية واإ�شالمية موحدة، و�شعف 

االإ�شالمية،  العربية، واالإ�شالمية -  العربية -  ال�شيا�شية، ووجود اخلالفات  االإرادة  يف 

دون وعي واإدراك يتنا�شبان مع تطلعات اخلطر ال�شهيوين الذي ي�شتهدف كل تاريخنا 

وثقافتنا وهويتنا عرباً كنا اأم م�شلمني. يالحظ اأنه ميكن اأن يلعب املال العربي دوراً كبرياً 
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يف احلفاظ على الرتاث الثقايف والتاريخي واحل�شاري للقد�س اإىل جانب االإرادة ال�شيا�شية، 

ومن املوؤ�شف اأن املنظمات العربية واالإ�شالمية كانت تفكر يف كثري من االأحيان عند اتخاذ 

الذي  الوقت  يف  معينة،  بن�شب  الدول  على  توزيعه  تطلب  اأو  املال  �شتجمع  كيف  قرارات 

ميكن لرجل اأعمال عربي واحد، اأو موؤ�ش�شة عربية واحدة، اأو دولة عربية، اأو اإ�شالمية 

العربية  املنظمات  هذه  احتياجات  كل  تغطية  املال؛  بوفرة  عليهم  اهلل  اأنعم  ممن  واحدة، 

واالإ�شالمية لتعمل بكامل راحتها وطاقاتها وتنفق ب�شخاء لكل ما يحتاجه حفظ الرتاث 

الثقايف ملدينة القد�س. 

وال�شوؤال الذي يفر�س نف�شه هنا، متى �شيتنبه اأغنياوؤنا من العرب وامل�شلمني اإىل اأن 

ودفاع  واإ�شالمية،  عربية  كلها  االأمة  عن  دفاع  هو  حتتاجه  ما  بكل  القد�س  على  االإنفاق 

وبخا�شة  املجتمعية  ونظمها  اأقطارها  عن  ودفاع  وهويتها،  وح�شارتها  تاريخها  عن 

ال�شيا�شية.

العربية واالإ�شالمية وتوحيد كلمتها وجمع �شفها،  اأن االإرادة  اأي�شاً  وجدير بالذكر 

يحتاج اإىل توظيف كل �شيا�شات دولها اخلارجية والداخلية من اأجل القد�س وفل�شطني، 

لتفر�س احرتامها على العامل من جهة، وليح�شب االآخرون ح�شاب م�شاحلهم معنا اإذا 

ما وقفوا �شّدنا، �شّد احلّق والعدل وامل�شاواة، �شّد ال�رسعية الدولية وتنفيذ قراراتها من 

جهة اأخرى. وقل اعملوا ف�شريى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون.

واهلل ويل التوفيق
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هوام�س املبحث الأول

 مقتطفات من قرارات ال�رسعية الدولية )هيئة االأمم املتحدة: اجلمعية العامة وجمل�س االأمن(؛ ملزيد من التفا�شيل 
1

راجع: حممود عواد، القد�س يف قرارات المم املتحدة منذ عام 1947-1994 )عّمان: من�شورات اللجنة امللكية، 

2009(؛  )عّمان:   ،2008-1995 من  املتحدة  الأمم  قرارات  يف  القد�س  واآخرون،  ال�شناق  وفاروق  ج1؛   ،)1995

 28 القد�س(، �س  ل�شوؤون  امللكية  اللجنة  )عّمان: من�شورات  الإ�شالمية  ال�رشعية  القد�س يف  ال�شناق،  وفاروق 

وما يليها.

 قرار اجلمعية العامة لهيئة االأمم املتحدة رقم 194 يف 1948/12/11، انظر:
2

UN General Assembly (GA), 3rd session, 11/12/1948, UN Doc A/RES/194, in:

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

www.aljazeera.net :تقرير طارق االأ�شقر، موقع اجلزيرة.نت، 2009/6/17، انظر 
3

 نظمي اجلعبة، و�شعاد العامري، �شجل رواق للمباين التاريخية يف فل�شطني، �شل�شلة رواق يف تاريخ العمارة يف 
4

فل�شطني )9( )رام اهلل: مركز املعمار ال�شعبي )رواق(، 2006(؛ ووثيقة مهمة للحفاظ على الرتاث الثقايف، الكاتب 

يو�شف ال�شايب، جريدة الأيام، فل�شطني، 2009/6/17.

 وثيقة مقدمة من املدير العام اإىل املجل�س التنفيذي ب�شاأن القد�س واالأو�شاع الرتبوية والثقافية يف فل�شطني رقم 
5

م ت/د/87/و9 يف 2007/11/7.

 املرجع نف�شه.
6

 املرجع نف�شه.
7

 روؤية القد�س عا�شمة الثقافة العربية 2009.
8

 املرجع نف�شه.
9

 املرجع نف�شه.
10

 املرجع نف�شه.
11

امللكية  اللجنة  من�شورات  )عّمان:  الأردنية  ال�شيا�شة  يف  القد�س  ال�شناق،  فاروق  راجع:  التفا�شيل  من  ملزيد   
12

ل�شوؤون القد�س، 2008(.

 وثيقة مقدمة من املدير العام اإىل املجل�س التنفيذي ب�شاأن القد�س واالأو�شاع الرتبوية والثقافية يف فل�شطني رقم 
13

م ت/د87/و9.

 ملزيد من التفا�شيل راجع: فاروق ال�شناق، القد�س يف ال�رشعية الإ�شالمية.
14

 وثيقة مقدمة من املدير العام اإىل املجل�س التنفيذي ب�شاأن القد�س واالأو�شاع الرتبوية والثقافية يف فل�شطني رقم 
15

م ت/د/87/و9 ووثيقة رقم: م ت/د88/و10 يف 2008/5/2-4/28.

 املرجع نف�شه.
16

 املرجع نف�شه.
17

 وثيقة مقدمة من املدير العام اإىل املجل�س التنفيذي ب�شاأن القد�س واالأو�شاع الرتبوية والثقافية يف فل�شطني رقم 
18

م ت/د88/و10.

 وثيقة مقدمة من املدير العام اإىل املجل�س التنفيذي ب�شاأن القد�س واالأو�شاع الرتبوية والثقافية يف فل�شطني رقم 
19

م ت/د88/و10.

 املرجع نف�شه.
20

 املرجع نف�شه.
21

 اليون�شكو تقر امل�رسوع االأردين لت�شميم ج�رس تلة باب املغاربة يف القد�س، موؤ�ش�شة القد�س الدولية، 2009/5/3، 
22

http://www.alquds-online.org :انظر

 املرجع نف�شه.
23

 املرجع نف�شه.
24
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 املرجع نف�شه.
25

 املرجع نف�شه.
26

 “التقرير النهائي والقرارات والتو�شيات،” موؤمتر الوزراء امل�شوؤولني عن ال�شوؤون الثقافية يف الوطن العربي، 
27

الدورة اخلام�شة ع�رسة، م�شقط، عّمان، 2006/11/9-8.

وغزة،  القد�س  يف  بالرتاث  املحدقة  االأخطار  القد�س:  ب�شاأن  العام  املدير  من  مقدمة  ت/د90/و9  م  رقم  وثيقة   
28

واالأو�شاع الرتبوية والثقافية والعلمية يف فل�شطني.

 وثيقة مقدمة من املدير العام اإىل املجل�س التنفيذي ب�شاأن القد�س واالأو�شاع الرتبوية والثقافية يف فل�شطني رقم 
29

م ت/د88/و10.

 املرجع نف�شه.
30

 املرجع نف�شه.
31

 عبد اهلل كنعان، “احلاجة اإىل خطة اإعالمية للتعريف بالقد�س،” جملة الرابطة، االأمانة العامة لرابطة املوؤ�ش�شات 
32

العربية اخلا�شة للتعليم العايل، املجلد 6، العدد 1، كانون الثاين/ يناير 2006، �س 128-101. 

فل�شطني،”  يف  وامل�شيحية  االإ�شالمية  املقد�شات  حماية  جمال  يف  االإي�شي�شكو  “جهود  الغماري،  حممد  قارن:   
33

حماية املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية يف فل�شطني )وقائع امل�ؤمتر الدويل الثاين( )عّمان: املنظمة االإ�شالمية 

للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�شي�شكو(، 2005(، �س 211.

34 املرجع نف�شه، �س 211 وما بعدها.

35 املرجع نف�شه.

36 املرجع نف�شه، �س 214.

37 املرجع نف�شه، �س 215.

38 املرجع نف�شه.

39 املرجع نف�شه.

40 املرجع نف�شه، �س 216 وما بعدها.

41 املرجع نف�شه، �س 217 وما بعدها.

42 املرجع نف�شه، �س 218.

43 املرجع نف�شه، �س 218 وما بعدها.

 خبار االآداب “االأخدود العظيم” حماولة اإ�رسائيلية “الخرتاق اإفريقيا” 2004/4/25.
44

 املرجع نف�شه.
45

 املرجع نف�شه.
46

 املرجع نف�شه.
47
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املبحث الثاين

دور العلماء والأكادمييني يف احلفاظ على 

الرتاث الثقايف للقد�س

د. عبد اجلبار �شعيد

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني واأف�شل ال�شالة واأمّت الت�شليم، على �شيدنا حممد واآله و�شحبه 

والتابعني، ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين وبعد:

فاإن اهلل عز وجل بارك يف امل�شجد االأق�شى وما حوله، وهذا ي�شمل فل�شطني وال�شام 

وم�رس على اأقوال كثري من العلماء، قال تعاىل: :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹZ )�شورة االإ�رساء: اآية 1). فالقد�س ال�رسيف درة فل�شطني املباركة، ودرة القد�س 
امل�شجد االأق�شى املبارك، اأعاده اهلل اإىل رحاب االإ�شالم وحوزة امل�شلمني، والقد�س مكان 

معراج النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل ال�شماء، وقد�شيتها ممتدة عرب التاريخ االإن�شاين، 

�شحيحي  يف  ثبت  كما  عاماً،  باأربعني  احلرام  امل�شجد  بعد  االأق�شى  امل�شجد  ُبني  حيث 

.
1
البخاري وم�شلم من حديث اأبي ذر الغفاري ر�شي اهلل عنه

ا�شتهداف من قبل  القد�س حمّل  التاريخية جعلت  القدا�شة  اأن هذه  ومما ال �شّك فيه، 

االأنبياء  اأبي  زمن  منذ  واأتباعهم  االأنبياء  اأفئدة  ومهوى  املتعاقبة،  االإن�شانية  احل�شارات 

اإبراهيم عليه ال�شالم، وخامتهم جميعاً �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، الذي �شلى 

بهم اإماماً يف رحلة االإ�رساء واملعراج، االأمر الذي يوؤكد بالن�شبة لنا اأحقيتنا يف ال�شيادة على 

القد�س.

العلماء  من  لكل  املاأمول  الدور  هو  ما  اليوم،  اأمامه  نتوقف  اأن  يجب  الذي  وال�شوؤال 

قد�شيتها  على  واحلفاظ  املقد�شة،  املدينة  هذه  تراث  على  احلفاظ  يف  واالأكادمييني 

واإ�شالميتها وعروبتها من حيث النتيجة؟ واالأمر هنا ال يتناول علماء ال�رسيعة وحدهم، 

االإ�شالمي  االإن�شاين  الرتاث  بهذا  العالقة  ذات  التخ�ش�شات  علماء  لي�شمل  ميتد  واإمنا 
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العربي املقد�س، باالإ�شافة اإىل االأكادمييني والباحثني يف �شتى العلوم ذات العالقة. وهذا 

املاأمول هو ما �شنحاول الوقوف على طبيعته وم�شامينه يف هذه الورقة.

اأواًل: الرتاث الثق�يف ملدينة القد�س:

توؤكد كّل ال�شواهد اأّن امل�شرية العلمية والثقافية يف مدينة القد�س بداأت تتميز منذ الفتح 

هذه  اأّن  على  الكثرية  املوؤ�رسات  تدّل  ولكن  هذا،  يومنا  حتى  وا�شتمرت  لها،  االإ�شالمي 

الفكري والثقايف،  امل�شرية مل مت�ِس على وترية واحدة من االزدهار والرقي والن�شوج 

واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  باالأجواء  ارتبطت  عنيفة  هزات  اإىل  تعّر�شت  بل 

اأبرز معامل هذا  والتعليمية التي مّرت بها مدينة القد�س يف حقب تاريخها الطويل. ومن 

الرتاث الثقايف:

به:  املحيطة  االأحياء  ويف  مكوناته،  بكل  االأق�شى  امل�شجد  يف  االإ�شالمية  العمارة   .1

وما تزال هذه العمارة بطابعها االإ�شالمي �شاهداً على جذرية هذا الرتاث العربي 

االإ�شالمي يف مدينة القد�س. 

املدار�س: اإّن اأكرث املباين االإ�شالمية يف القد�س هي املدار�س التعليمية. فمثالً، يذكر   .2

كان  هجري   11 القرن  خالل  القد�س  يف  والزوايا  املدار�س  عدد  اأّن  جلبي  اأوليا 

630 مدر�شة.

املكتبات: لقد اأن�شئت املكتبات يف بيت املقد�س، منذ بداية الفتح االإ�شالمي لها، وتعّد   .3

مكتبات امل�شاجد واجلوامع من اأوىل تلك املكتبات التي انت�رست يف بيت املقد�س، وقد 

�شمت بني جنبتاها الكثري من املوؤلفات وامل�شانيد واجلوامع، ثم اأ�شبحت تنت�رس 

هذه املكتبات عرب املدار�س والزوايا العلمية وال�شوفية عرب التاريخ االإ�شالمي. كما 

ن�شاأت مكتبات العائالت اخلا�شة، واملكتبات ال�شخ�شية يف بيت املقد�س. 

من  وافر  بكم  التاريخ  عرب  املقد�س  بيت  يف  املكتبات  حفلت  لقد  املخطوطات:   .4

جنباتها  بني  املقد�شية  املكتبات  �شّمت  وقد  املو�شوعات،  خمتلف  يف  املخطوطات، 

منها  خمطوطاً؛   434 حتوي  االأق�شى  امل�شجد  فمكتبة  املخطوطات،  اآالف 

85 خمطوطاً يف علوم القراآن، و76 خمطوطاً يف الفقه االإ�شالمي، و50 خمطوطاً يف 

اللغة العربية، و49 خمطوطاً يف علوم احلديث. 
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ث�نيً�: املخـ�طـر التـي يتـعـر�س لهــ� التـراث الثق�يف 

املقد�سي:

ثمة العديد من املخاطر التي يتعر�س لها الرتاث الثقايف يف القد�س، اأما اأبرزها فيتلخ�س 

فيما يلي: 

وامل�شجد  الرباق،  حائط  فيها  مبا  مكوناته،  بكل  االأق�شى  امل�شجد  له  يتعر�س  ما   .1

التي  االأطماع  ال�شخرة امل�رسفة، وتتعدد �شور هذه املخاطر بتعدد  القبلي، وقبة 

االإ�شالمي، وطبعه  للرتاث  اأثر  لتدمري كل  ال�شاعية  االحتالل،  ت�شيطر على عقلية 

بالطابع اليهودي ال�شهيوين. 

الن�شف  يف  مبكرة  عهود  منذ  احلفريات  تلك  بداأت  القد�س:  يف  االأثرية  احلفريات   .2

الثاين من القرن 19.

االعتداء على املعاين واملقامات الروحية والرمزية للمدينة املقد�شة وتراثها الثقايف:   .3

مبا يف ذلك القيام باأعمال امل�شادرة والت�شويه وتغيري االأ�شماء وغريها.

م�شادرة االأبنية والعقارات العربية واالإ�شالمية.  .4

اجلامعات  ذلك  يف  مبا  مهامها:  اأداء  من  ومنعها  الثقافية  املوؤ�ش�شات  حما�رسة   .5

واملعاهد العربية واالإ�شالمية مثل املعهد العربي، وجامعة العلوم والتكنولوجيا يف 

اأبو دي�س، وبيت ال�رسق وغريها، باالإ�شافة اإىل حما�رسة القد�س ومنع املثقفني من 

الو�شول اإليها، بل واإبعادهم عنها، ومنع كل ما من �شاأنه اأن يربط القد�س بهويتها 

القد�س من  اأبناء  العربية واالإ�شالمية، كما ح�شل عندما منعت �شلطات االحتالل 

اإطالق احتفاالت االإعالن عن القد�س عا�شمة للثقافة العربية. وقد امتد هذا العدوان 

لي�شل اإىل املكتبات ودور الثقافة، حيث قامت �شلطات االحتالل مب�شادرة العديد 

من املكتبات وحمتوياتها، وعملت على اإتالف الكتب واملخطوطات، ومن ذلك اأنها 

.
2
ا�شتولت �شنة 1967على مكتبة متحف االآثار الفل�شطيني
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على  احلفـ�ظ  فـي  واالأكـ�دمييني  العلمـ�ء  دور  ث�لثً�: 

الرتاث الثق�يف ملدينة القد�س:

احلفاظ  اإطار  يف  وحموري  ا�شرتاتيجي  دور  واالأكادمييني  بالعلماء  املنوط  الدور  اإن 

الدور املطلوب يف جممله  اأن  اأن نوؤكد يف هذا املقام على  على بيت املقد�س وتراثها، ونود 

اإحياء هذا الرتاث املقد�شي ولي�س جمرد احلفاظ عليه، فعملية اإحياء الرتاث ذات مفاعيل 

اأ�شمل واأو�شع واأر�شخ يف تثبيت هوية القد�س من جهة، ومواجهة امل�رسوع ال�شهيوين من 

جهة اأخرى. مع العلم اأننا من حيث املبداأ ل�شنا من اأن�شار تقدي�س الرتاث وال من اأن�شار 

اإخراجه من اإطار اجلهد الب�رسي، القابل لل�شواب واخلطاأ، هذا من جهة املوقف الفكري 

منه قبوالً اأو رّداً، واإمنا ندعو الإعادة اإنتاج هذا الرتاث املقد�شي ب�شورة مب�رسة واعية، 

تقبل وترف�س يف �شوء معيار التوافق واالن�شجام مع معتقد االأمة و�رسيعتها ومبادئها 

الرتاث  نخرج  اأن  اإىل  املقد�شي  الرتاث  هذا  على  حر�شنا  يدفعنا  اأن  مع  ول�شنا  وثوابتها. 

�شلم  ترتيب  اإىل  تدعو  لها،  ندعو  التي  االإحياء  عملية  اإن  بل  هو،  كما  وق�شي�شه  بق�ّشه 

املوقف  حتديد  اإىل  وتدعو  اإنتاجه،  يعاد  مما  املاأمولة  واملنفعة  االأهمية  ح�شب  االأولويات 

القبول واال�شتح�شان،  الرتاث، ليو�شع يف دائرة  الثقايف والفكري من هذا  من امل�شمون 

اأو دائرة النقد والتعديل، ورمبا الرف�س وعدم بث الروح فيه من جديد، اأو اإعادة االإنتاج 

هذه  اأن  نعتقد  ونحن  اإنتاجه.  يعاد  ما  م�شمون  من  جلي  وا�شح  فكري  مبوقف  مرفقة 

الروؤية هي التي ينبغي اأن تكون حاكمة ومرافقة جلهود اإحياء هذا الرتاث التي نتحدث 

عنها تالياً:

الثقايف وتعمل على  الدرا�شات ال�رشعية والفتاوى التي حتفظ الرتاث  اإعداد   .1

املوقف  حتديد  اإن  بل  االأهمية،  غاية  يف  م�شاألة  الق�شية  هذه  اأن  نعتقد  ونحن  اإحيائه: 

ال�رسعي منها ومن جزئياتها ال يقل �شاأناً عن حتديد املوقف ال�رسعي من تدويل القد�س 

اأو التنازل عنها اأو عن جزء منها، اأو بيع االأرا�شي واملنازل اأو غري ذلك، ويدعونا اإىل تبني 

هذا املوقف ثالثة مربرات: 

االأول: اإدراك اأثر احلفاظ على الرتاث يف احلفاظ على الهوية العربية االإ�شالمية لبيت 

املقد�س.

الثاين: اإدراك اأن الدافع الديني هو احلا�رس اأو امل�شتح�رس وراء املواقف ال�شهيونية 

ال�شاعية اإىل طم�س الهوية الرتاثية لبيت املقد�س، وحرفها باجتاه يخدم االحتالل.
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الثالث: اإدراك اأن جزءاً كبرياً من هذا الرتاث ذو طابع �رسعي، يتعلق بالقراآن اأو ال�شنة 

االأق�شى  امل�شجد  مكتبة  حمتويات  يف  لنا  تبني  كما  ال�رسعية،  الدرا�شات  من  غريهما  اأو 

ال  جزءاً  حمتوياته  بكل  االأق�شى  امل�شجد  ي�شكل  التي  واالآثار  احلجارة  وكذا  منوذجاً، 

يتجزاأ منها.

اأن يحددوا موقفهم  بّد  العلماء ال  اأمام  اأ�شئلة �رسعية تطرح  ثمة  املهمة  و�شمن هذه 

ال�رسعي منها بو�شوح، منها على �شبيل املثال ال احل�رس:

هذا  كان  اأياً  اجلهات،  من  جهة  الأية  املقد�شي  الرتاث  بيع  من  ال�رسعي  املوقف  ما   •

الرتاث: كتاباً اأو خمطوطاً اأو اأثراً مادياً اأو نحو ذلك؟

االأ�شخا�س  مع  يتعاونون  الذين  واجلهات  االأ�شخا�س  من  ال�رسعي  املوقف  وما   •

واجلهات التي ت�شعى للح�شول على هذا الرتاث وال�شيطرة عليه، ومن ثّم اإخفاوؤه 

اأو تدمريه اأو تزويره؟

اإحياء هذا الرتاث �شمن االأعمال امل�رسوعة التي ت�شتحق دعماً  وهل تندرج عملية   •

مالياً ينفق عليها من اأموال الزكاة، اأو اجلهاد اأو نحو ذلك؟

واأين تقع عملية االإحياء هذه يف �شلم االأولويات ال�رسعية �شمن م�رسوع مواجهة   •

االحتالل وا�شتهدافه لفل�شطني عموماً وبيت املقد�س خ�شو�شاً؟

والكتب  املخطوطات  وحتقيق  والدرا�شات  البحوث  اإعداد  الفتوى  مهمة  اإىل  وي�شاف 

ون�رسها ونحو ذلك، واأحب اأن اأ�شري هنا اإىل اهتمام هيئة علماء فل�شطني يف اخلارج بهذا 

من  تت�شكل  التي  الفتوى  جلنتي  لدينا  ونحن  وجلانها،  وخططها  اأهدافها  �شمن  االأمر 

خرية علماء فل�شطني يف اخلارج، وجلنة البحوث والدرا�شات التي ت�شّم عدداً من الباحثني 

املتميزين، وكلتا اللجنتني مطلقة ال�شالحية بل وت�شعان �شمن خططهما التوا�شل مع 

اأبناء االأمة لتحقيق هذا الغر�س.

ومن  املقد�شي:  الثقايف  الرتاث  ح�ل  الأكادميية  العلمية  الدرا�شات  اإعداد   .2

يزال  ما  املقد�س،  بيت  وباأكناف  املقد�س  ببيت  اهتمامنا  اأن  اإىل  هنا  ن�شري  اأن  املو�شوعية 

ومقبول،  جيد  اأمر  ذاته  بحّد  وهذا  م�شاعري،  عاطفي  طابع  ذا  احلاالت  من  كثري  يف 

ولكنه لي�س كافياً يف معركة احلفاظ على الرتاث املقد�شي واإحيائه. ولذلك، فاإن الباحثني 

واالأكادمييني، وموؤ�ش�شات البحث العلمي، ومراكز الدرا�شات، مدعوة اليوم اأكرث من اأي 
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ت�شهم يف  التي  املقد�شية  الدرا�شات  واإعداد  لتبني  املزيد من اجلهد،  بذل  اإىل  وقت م�شى 

تثبيت الهوية العربية االإ�شالمية للقد�س، وتعمل على اإحياء الرتاث املقد�شي، �شواء كانت 

هذه الدرا�شات تاريخية اأو اأنرثوبولوجية اأو ح�شارية اأو ثقافية فكرية، وغري ذلك. ولعل 

من اأجنع ال�شبل يف �شبيل حتقيق هذه املهمة اأن يتوىل جزء كبري من طلبة الدرا�شات العليا 

االأق�شام  االأمر، وهذا يتطلب ت�شهيل مهمتهم من قبل  العربي واالإ�شالمي هذا  العامل  يف 

االأكادميية واجلامعات كما �شن�شري اإليه الحقاً. 

يف  اأثر  من  العملية  لهذه  ما  يخفى  وال  واإحياوؤها:  والكتب  املخط�طات  حتقيق   .3

اإعادة اإحياء الرتاث يف بيت املقد�س، ذلك اأن عملية التحقيق هذه هي مبثابة بّث الروح يف 

اجل�شد من جديد فهي من جهة حتافظ على الكتاب واملخطوط وتعيده اإىل دائرة ال�شوء 

اأو  للكتاب  والثقايف  العلمي  امل�شمون  يف  احلياة  تبث  اأخرى  جهة  من  وهي  واالهتمام. 

توؤتي  حتى  عاديني  غري  واهتمام  دعم  اإىل  حتتاج  العملية  هذه  باأن  �شّك  وال  املخطوط، 

ثمارها، خا�شة من قبل موؤ�ش�شات الن�رس واجلامعات، وغريها من املوؤ�ش�شات البحثية 

العملية، �شمن جهود مت�شافرة من�شقة بني كل االأطراف املعنية. 

اإحياء دور املكتبات: لقد كان للمكتبات دور كبري عرب التاريخ يف عملية احلفاظ   .4

على الهوية الثقافية، فهي خزانة الثقافة واحل�شارة واالأدب، ولطاملا �شكل وجود املكتبات 

املكتبات  تتعر�س  اأن  امل�شتغرب  غري  من  كان  ولذلك  وال�شعوب،  لالأمم  ح�شارياً  معلماً 

املكتبات  اإحياء دور  فاإن  ال�شهيوين. وعليه،  له من قبل االحتالل  ملا تعر�شت  املقد�شية 

يف  مهمة  رافعة  وميثل  جهة،  من  ال�شهيوين  امل�رسوع  مواجهة  يف  فعاالً  اإ�شهاماً  ي�شهم 

احلفاظ على الرتاث املقد�شي واإعادة اإحيائه من جهة اأخرى، ولي�س املطلوب هنا اأن تدعم 

يف  لت�شبح  تهيئتها  اإىل  ذلك  نتجاوز  بل  فقط،  البقاء  على  قدرتها  على  لتحافظ  املكتبات 

متناول الباحثني وطلبة العلم، قراءة وبحثاً وارتياداً، بل ودوراً للن�رس وتبني الدرا�شات 

اأف�شل اجلهود املطلوبة يف هذا الزمان و�شع  والباحثني يف الق�شايا املقد�شية. ولعل من 

اأكرب  اأمام  الفر�شة  الإتاحة  العنكبوتية  وال�شبكة  التكنولوجيا  خريطة  على  املكتبات  تلك 

العربي واالإ�شالمي على وجه اخل�شو�س لالطالع  العاملني  الباحثني يف  عدد ممكن من 

عليها واال�شتفادة منها. 

املقد�شية:  والعلمية  الثقافية  وامل�ؤ�ش�شات  املقد�شيني  والعلماء  املثقفني  دعم   .5

منه،  جزء  الرتاث  واإحياء  الثقايف  امل�رسوع  حم�شن  هي  املوؤ�ش�شات  هذه  اأن  اتفقنا  فاإذا 

فاإن دعم هذه املوؤ�ش�شات واحلفاظ على وجودها، بل واإيجاد املزيد منها، ي�شهم اإ�شهاماً 
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اأم  جامعات  املوؤ�ش�شات  هذه  كانت  �شواء  اإحيائه،  واإعادة  الرتاث  على  احلفاظ  يف  فعاالً 

مراكز درا�شات وبحوث اأم مدار�س. وال يخفى على اأحد ما كان لهذه املدار�س من دور يف 

جعل القد�س حمطة اإ�شعاع ح�شاري وعلمي على م�شتوى الدولة االإ�شالمية، بل وعلى 

م�شتوى العامل عرب التاريخ االإ�شالمي يف بيت املقد�س، بل اإن هذه املدار�س كانت �شاحبة 

اإىل رحاب االإ�شالم عرب  الكبري يف مواجهة االحتالل ال�شليبي واإعادة بيت املقد�س  االأثر 

، كاملدر�شة الغزالية مثالً وغريها.
3
الفتح ال�شالحي

املادي،  اجلانب  اإىل  باالإ�شافة  منها  يهمنا  متعددة،  املوؤ�ش�شات  هذه  دعم  اأوجه  ولعل 

العربي  العاملني  يف  واملماثلة  املناظرة  املوؤ�ش�شات  من  والثقايف  واالأكادميي  العلمي  الدعم 

بني  املوؤاخاة  وعرب  اأمكن،  ما  اخلربات  وتبادل  الوفود  زيارات  تبادل  عرب  واالإ�شالمي، 

وعرب  والعاملي.  بل  واالإ�شالمي  العربي  واخلارج  املقد�س  بيت  يف  املتناظرة  املوؤ�ش�شات 

تعميم التوا�شل املعريف والثقايف بني اأ�شحاب التخ�ش�شات الواحدة اأي�شاً، وميكن اإن�شاء 

هذه املجموعات املتخ�ش�شة وحتقيق هذا الدعم عرب االإنرتنت.

6. تبني الربامج الدرا�شية املتخ�ش�شة يف بيت املقد�س والرتاث الثقايف املقد�شي 

املهمة  هذه  اأن  يخفى  وال  املقد�شية:  الدرا�شات  يف  املتخ�ش�شني  الباحثني  وتخريج 

اجلامعات  الحتاد  �شبق  وقد  واالإ�شالمية،  والعربية  الفل�شطينية  اجلامعات  نحو  تتوجه 

العربية اأن تبنى تو�شية باإدراج مقرر درا�شي حول القد�س �شمن م�شاقات التدري�س يف 

اجلامعات العربية، ولكن هذا ال يعّد كافياً، ف�شالً عن اأن حجم االلتزام به ما زال قليالً. 

اإن املطلوب اليوم تبني خطط وبرامج درا�شية متكاملة حول الق�شية الفل�شطينية عموماً، 

اأم  الرتاثي  اأم  القانوين  اأم  ال�شيا�شي  اجلانب  يف  �شواء  خ�شو�شاً،  املقد�س  بيت  وحول 

هذه  تبني  اأن  ندرك  ونحن  الكثرية،  اجلوانب  من  ذلك  وغري  االجتماعي  اأم  الدميوغرايف 

الربامج قد ال يكون م�شجعاً كثرياً للجامعات والطلبة واالأ�شاتذة واملفكرين بادئ االأمر، 

بحكم العوامل ال�شيا�شية واالقت�شادية، ولكن االأمر ي�شتحق منا املحاولة والدعم، وذلك 

واالحتاد  العربية،  للجامعات  العام  واالحتاد  االإ�شالمي،  املوؤمتر  منظمة  مع  بالتوا�شل 

العام للجامعات االإ�شالمية، واأكرب قدر ممكن من اجلامعات نف�شها. وحتى يتّم ت�شهيل 

اأكادميية  درا�شية  خطة  م�رسوع  لبلورة  مدعوون  فاإننا  اإليه،  والدعوة  امل�رسوع  طرح 

على  وعر�شها  املقد�شية،  والدرا�شات  الفل�شطينية،  الدرا�شات  لتخ�ش�شي  متكاملة 

اجلهات املعنية لعلها جتد قبوالً.
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7. متابعة املعارك القان�نية والثقافية يف املحافل الدولية: وتكمن اأهمية ذلك يف 

احلفاظ على الرتاث املقد�شي، ومنع العدوان ال�شهيوين عليه، ويجب اأن نقر باأن اأداءنا 

اإدراكنا  واأن  االأثر،  وقلّة  الهام�شية  غاية  يف  امل�شاألة  هذه  يف  واالإ�شالمي  العربي  العامل  يف 

الأثر هذا اجلانب على االحتالل ال�شهيوين ما زال حمدوداً بقدر كبري، وما فّجره العدوان 

الغا�شم على غزة يف املعركة القانونية ومدى اأثرها على اجلانب ال�شهيوين، ومدى تاأخر 

اهتمامنا بها، لهو خري موؤ�رس على اأهمية هذا املو�شوع و�رسورة متابعته اأمام املحافل 

القانونية الدولية عموماً، والثقافية منها على وجه اخل�شو�س، مثل اليون�شكو وغريها. 

ومما جتدر االإ�شارة اإليه يف هذا املقام، اأن هناك العديد من القرارات املهمة التي �شدرت 

لتعرية  الكافيني،  واملتابعة  االهتمام  تلَق  ومل  عليها،  ال�شهيوين  والعدوان  القد�س  حول 

موقف االحتالل املخالف والراف�س لتطبيق هذه القرارات والعمل على اإلزامه مبقت�شاها. 

جواز  وعدم  االحتالل،  حتت  باأنها  ال�رسقية  القد�س  “اعتبار  على  القرارات  تلك  واأكدت 

احتالل اأرا�شي بالقوة، وبطالن �شّم القد�س الإ�رسائيل، وحتذير اإ�رسائيل من اإجراء اأي 

اأو �شكانياً”. كما اأ�شارت  اأو جغرافياً  اأو قانونياً  تغيري يف معامل املدينة املقد�شة، �شيا�شياً 

باأنها  ال�رسقية  القد�س  يف  اإ�رسائيل  نفذتها  التي  االإجراءات  “اعتبار  اإىل  القرارات  بع�س 

.
اأعمال عدوانية”4

القد�س  يف  خ�شو�شاً  الثقافية  املمتلكات  على  احلفاظ  يف  اليون�شكو  قرارات  وكذلك 

القدمية، واملحافظة على جميع املواقع اأو املباين وغريها من املمتلكات يف املدينة القدمية. 

واالمتناع عن اأي عملية من عمليات احلفريات، اأو اأي عملية لنقل هذه املمتلكات اأو تغيري 

معاملها اأو ميزاتها الثقافية، واأدانت يف قرارها بتاريخ 1990/1/20 “ا�شتمرار اإ�رسائيل يف 

.
تغيري الطبيعة التاريخية للمدينة”5

الت�عية  حمالت  يف  واملرئية  وامل�شم�عة  املقروءة  الإعالم  و�شائل  ا�شتخدام   .8

املقد�شي  الرتاث  نقل  علينا  ويتوجب  للقد�س:  الثقايف  بالرتاث  املتعلقة  والتعبئة 

باأ�شاليب �شهلة وموؤثرة لالإن�شان العادي بحيث يظّل على توا�شل دائم بالقد�س وتراثها. 

االإذاعية  والربامج  ال�شحف،  يف  الثابتة  واالأعمدة  واالأخبار  املقاالت  ذلك  على  وينطبق 

امل�شاجد  منابر  على  ينطبق  كما  االإنرتنت.  ومواقع  الوثائقية،  واالأفالم  والتلفزيونية، 

والكنائ�س، وامل�شارح... وغريها.
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خ�متة:

وهكذا فقد تبني لنا اأن الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، تراث يف غاية الرثاء واالأهمية، وهو 

الذي  الرتاث  وهذا  االإ�شالمية،  العربية  القد�س  هوية  على  احلفاظ  معركة  يف  ركني  ركن 

منا  ي�شتحق  والت�شويه،  الطم�س  حمالت  الأ�رس�س  ال�شهيوين  االحتالل  ظّل  يف  يتعر�س 

جميعاً جهداً مميزاً وخا�شاً، للحفاظ عليه واإعادة اإحيائه. واإن كان للعلماء واالأكادمييني 

الدور االأبرز الذي ينبغي اأن يقوموا به يف هذا االجتاه، اإال اأن اجلهد املطلوب جهد جماعي 

موؤ�ش�شاتي، يجب اأن تت�شافر فيه اجلهود الر�شمية وال�شعبية العربية واالإ�شالمية، �شواء 

اأم فنياً، اأو غري ذلك من العمليات املطلوبة �شمن  اأم مالياً  اأم علمياً  كان هذا اجلهد فكرياً 

جهود احلفاظ على الرتاث واإعادة اإحيائه. ونرجو اأن تعّد هذه الورقة مبثابة الدعوة لكل 

�شاحب جهد اأن ي�شهم بجهده يف هذا امليدان الرثي واخل�شب �شمن ميادين املواجهة مع 

امل�رسوع ال�شهيوين. 

واهلل ويل التوفيق.
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هوام�س املبحث الثاين

ال�شاملة،  امل��ش�عة  انظر:   ،809  ،808 رقم  م�شلم،  و�شحيح   ،3172  ،3115 رقم  البخاري،  �شحيح   
1

الثاين. االإ�شدار 

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4376 
2

ينظر يف هذا الباب: ماجد عر�شان الكيالين، هكذا ظهر جيل �شالح الدين وهكذا عادت القد�س، الطبعة املنقحة، 
 3

املعهد العاملي للفكر االإ�شالمي.

 زيدان كفايف واآخرون، القد�س عرب الع�ش�ر، طبعة جتريبية، جامعة الريموك، �س 379-378.
4

5 املرجع نف�شه، �س 379.
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املبحث الثالث

دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

يف حماية الرتاث احل�شاري والثقايف للقد�س

)م�ؤ�ش�شة القد�س الدولية من�ذجاً(

د. حممد اأكرم العدل�ين 

مقدمة:

اليبو�شيني، وهي مهد  يد  3000ق.م على  �شنة  تاأ�ش�شت  القد�س مدينة عريقة  مدينة 

الديانات ال�شماوية، وجزء مهم جداً من التاريخ االإن�شاين، وما تتعر�س له القد�س اليوم 

يف هويتها ومقد�شاتها االإ�شالمية وامل�شيحية، هو يف احلقيقة اعتداٌء على االإرِث التاريخي 

للح�شارة االإن�شانية. 

اإىل �شيا�شة تثبيت تقوم  ويف ظّل الواقع ال�شعب الذي تعي�شه القد�س فاإن ثمة حاجة 

على:

دعم ال�شكان املقد�شيني ليتمكنوا من البقاء والعي�س يف املدينة، ومواجهة �شيا�شات   .1

حلول  مع  �شتجعلهم  التي  زيادتهم  ن�شبة  على  احلفاظ  مع  والت�شييق،  التهجري 

�شنة 2020 ُي�شّكلون 40% من جمموع �شكان مدينة القد�س.

احلفاظ على الهوية الدينية والثقافية للمدينة من خالل حماية املقد�شات و�شيانتها،   .2

وحماية العقارات واالأمالك املقد�شية، خا�شة يف البلدة القدمية وحميطها.

للقد�س،  والثقايف  احل�شاري  بالرتاث  اليوم  املهتمة  املقد�شية  املوؤ�ش�شات  وتقوم 

والتوا�شل  الثقافية،  الن�شاطات  اإحياء  اأهمها:  االحتالل،  من  حماربة  جماالت  يف  بالعمل 

الدعم  وا�شتقدام  املقد�شية،  والتقاليد  الرتاث  نقل  اخلارج، وحماولة  يف  الفل�شطينيني  مع 

للم�شاريع ذات ال�شلة بالرتاث. وعلى الرغم من حمدودية حركتها فاإن هذه املوؤ�ش�شات 

متثل اليوم رئة القد�س و�شمري اأهلها، واجلهة الفاعلة االأبرز على ال�شاحة الفل�شطينيّة، 

رواتب  بدفع  وح�رسه  اأي�شاً،  االأردين  والدور  الفل�شطينيّة،  ال�شلطة  دور  انح�شار  بعد 

موّظفي االأوقاف، ومتويل م�شاريع االإعمار ال�شغرية يف امل�شجد االأق�شى. 
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وعلى الرغم من ذلك ثمة موؤ�ش�شات عاملة بجد حلماية الهوية الثقافية واحل�شارية 

للقد�س، يف عدة جماالت، اأهمها:

حماية امل�شجد االأق�شى.   .1

املوؤ�ش�شات الثقافية والفنية.  .2

مراكز الدرا�شات.  .3

امل�رسح )باعتباره اأحد اأوجه التعبري عن الهوية الثقافية(.  .4

املكتبات الثقافية.   .5

اأواًل: واقع املوؤ�س�س�ت املقد�سية الع�ملة يف املج�ل 

الثق�يف ودوره�:

1. واقع امل�ؤ�ش�شات املدنية يف القد�س عم�ماً:

حوايل  عددها  يبلغ  حيث  االأهلية  واملوؤ�ش�شات  باجلمعيات  غني  املقد�شي  املجتمع 

154 جمعية وموؤ�ش�شة، تقدم خدمات حلوايل 255 األف مقد�شي ي�شكنون داخل احلدود 

البلدية، اأي اأن هناك جمعية لكل 1,700 مواطن مقد�شي. لكن لي�شت كل هذه اجلمعيات 

ينفذ  وبع�شها  القد�س،  يف  واأ�شا�شي  حيوي  بدور  ويقوم  جدا  ن�شط  فبع�شها  ن�شطة، 

على  احل�شول  �شوى  لها  هدف  ال  وهمية  وبع�شها  املمولون،  ميليها  خارجية  اأجندات 

جماالت  يف  رئي�س  ب�شكل  املقد�شية  االأهلية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  وتن�شط  التمويل. 

والرتميم  االإ�شكان  جمال  يف  اأقل  وبدرجة  املجتمع،  وخدمة  وال�شحة  والثقافة  التعليم 

واحلفاظ على الهوية. 

والأنها  املدينة،  داخل  والتحرك  الفعل  على  االأقدر  اجلهة  هي  اجلمعيات  هذه  والأن 

تن�شط وحيدة تقريبا، والأنها تعتمد ب�شكل كامل على املنح اخلارجية وترتبط بها، فاإن 

وبالتايل  �شيا�شاتها،  توجيه  على  االأقدر  يكون  دعمها  وم�شادر  بتمويلها  مي�شك  من 

وهي  القد�س.  يف  الفل�شطينية  االأحياء  يف  والتطور  النمو  واجتاهات  ال�شيا�شات  توجيه 

حقيقة تدركها تقريبا جميع االأطراف الفاعلة يف القد�س، واإن كان العرب وامل�شلمون هم 

.
1
اآخر من اأدرك هذا الواقع، وبداأ يعمل وفق �رسوطه
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اأربع  اإىل  القد�س  يف  العاملة  االأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  املمولة  اجلهات  وتنق�شم 

جهات رئي�شية، وهي:

الحتاد الأوروبي وكندا: يعد االحتاد االأوروبي املانح االأكرب يف القد�س، وتن�شط  اأ. 

حتتوي  حيث  خا�س،  ب�شكل  املجال  هذا  يف  واليونان  واإ�شبانيا  اإيطاليا  من  كل 

امل�رسوعات  متويل  ملتابعة  خا�شاً  مكتباً  القد�س  يف  الدول  هذه  من  كل  قن�شلية 

االأوروبي  االحتاد  متويل  ويرتكز  املقد�شية.  واملوؤ�ش�شات  باجلمعيات  واالت�شال 

على امل�شاريع املتعلقة بالرعاية االجتماعية كتح�شني و�شع املراأة ورعاية ال�شباب 

ال�شيا�شية واملدنية،  التوعية  النف�شية، وم�شاريع  امل�شاعدة  واملراهقني، وم�شاريع 

وامل�شاريع الثقافية، وم�شاريع الدعم القانوين. ويرف�س االحتاد االأوروبي متويل 

هذا  ومن  احل�شاري،  واإرثها  القد�س  هوية  على  املحافظة  �شاأنه  من  م�رسوع  اأي 

املنطلق رف�س االحتاد االأوروبي تبني اأي م�رسوع من م�رسوعات احتفالية القد�س 

اأنها تدخل يف املجاالت التي ميولها عادة،  الثقافة العربية على الرغم من  عا�شمة 

حني  �رساحة،  ال�شيا�شة  هذه  عن  القد�س  يف  االإيطالية  املنحة  م�شوؤول  حتدث  وقد 

�شاأل وفداً من الفعاليات املقد�شية عن �شبب اإ�رسارهم على تعريب القد�س، قائالً: 

“ملاذا ت�رسون على اإلبا�س القد�س طاقية عربية؟”.

مدينة  يف  املانحني  اأهم  اأحد  املتحدة  الواليات  تعد  الأمريكية:  املتحدة  ال�ليات  ب. 

الذي يقدمه  التمويل  اأ�شغر من حجم  للم�شاريع  القد�س، واإن كان حجم متويلها 

وامل�شاعدة  الرعاية  م�شاريع  على  االأمريكي  التمويل  ويرتكز  االأوروبي،  االحتاد 

مراكز  اأو  اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  املكفوفني  كرعاية  البحتة،  االجتماعية 

�شعوبات التعلم. 

اجلهات العربية والإ�شالمية: وُيعّد وجود هذه اجلهات يف القد�س �شعيفاً حتى  ج. 

اليوم، وال تربز يف هذا املجال �شوى ثالث جهات رئي�شية، هي:

بنك التنمية الإ�شالمي: ويدير هذا البنك اأموال �شندوق القد�س الذي اأقّرته قمة   •

وُيركز  اأمريكي،  دوالر  مليون   50 حجمه  ويبلغ   ،2002 �شنة  العربية  بريوت 

الإعادة  م�رسوعاً  تبنى  وقد  القد�س،  يف  القدمية  البلدة  على  اهتمامه  جّل  البنك 

دوالر،  مليون   15 بلغت  تقريبية  بكلفة  بكاملها  القدمية  البلدة  وترميم  اإعمار 

اللتني اأجنزتا م�شحاً هند�شياً  وذلك بال�رساكة مع موؤ�ش�شتي الرفاه والتعاون، 
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كامالً للبلدة القدمية، ق�ّشمت على اأ�شا�شه البلدة اإىل قطاعات، وجّزئت م�رسوع 

االإعمار اإىل خم�س مراحل رئي�شية، واليوم و�شل هذا امل�رسوع اإىل بداية املرحلة 

الثالثة، وبلغت قيمة ما اأجنز من اأعمال حوايل 10 ماليني دوالر اأمريكي.

املنبثقة عن منظمة  القد�س  للجنة  الوكالة  القد�س: وتتبع هذه  وكالة بيت مال   •

املوؤمتر االإ�شالمي التي يراأ�شها امللك املغربي، ويبلغ حجم م�شاريعها ال�شنوية 

والتعليم  االإ�شكان  جماالت  يف  ترتكز  اأمريكي،  دوالر  ماليني  ثمانية  حوايل 

االإقرا�س  �شندوق  الوكالة  م�شاريع  اأبرز  ومن  املوؤ�ش�شات،  ودعم  وال�شحة 

ال�شكني الذي يبلغ حجمه حوايل ثالثة ماليني دوالر. 

يف  امل�رسوعات  من  عدداً  القد�س  يف  قن�شليتها  خالل  من  تركيا  متّول  تركيا:   •

الرتاث  على  احلفاظ  مب�رسوعات  تهتّم  حديثاً  بداأت  وقد  املجاالت،  خمتلف 

العثماين يف مدينة القد�س.

واالإ�شالمي،  العربي  اخلارجي  الدعم  لغياب  نتيجًة  القد�س:  يف  الحتالل  بلدية  د. 

وال�شغط االقت�شادي الكبري الذي تتعر�س له القد�س، هناك كالم كثري عن وجود 

جمعياٍت تتلقى الدعم من بلدية االحتالل، يف جماالت التعليم حتديداً. ويف املرحلة 

�رسوطاً  الدعم  تتلقى  التي  املدار�س  على  تفر�س  ال  االحتالل  بلدية  فاإن  احلالية 

تتعلق باملناهج اأو املحتوى الدرا�شي اأو طريقة التدري�س، لكن من املتوقع اأن تلجاأ 

 .
2
لذلك يف امل�شتقبل بعد اأن ُت�شبح هذه املدار�س معتمدة على معونتها ب�شكل كبري

والوحيد  االأ�شا�شي  الدعم  م�شدر  هي  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  اإن  القول  ومُيكن 

مل�رسوع التثبيت يف القد�س، ومن مُي�شك بتمويل هذه املوؤ�ش�شات ُيحدد م�شري م�رسوع 

التثبيت يف املدينة. 

2. واقع امل�ؤ�ش�شات املقد�شية العاملة يف املجال الثقايف: 

فل�شطني، وهي  قامت يف  التي  املوؤ�ش�شات  اأوائل  املقد�شية من  املدنية  املوؤ�ش�شات  تعّد 

كحال كل مكونات املجتمع الفل�شطيني �شهدت حتوالت كبرية نتيجة االحتالل، اإذ اأ�شبح 

املقد�شي  االأ�شا�شية للمواطن  البقاء، وتاأمني احلاجات  اأجل  االأول ال�رساع من  اهتمامها 

الذي يواجه خطر االقتالع من اأر�شه، �شواء ق�رساً اأم من خالل البيئة الطاردة التي �شنعها 

االحتالل. وبذلك تقل�شت املوؤ�ش�شات االأهلية املقد�شية املهتمة باحلفاظ على الهوية، اإما 

الأن االحتالل اأقفلها اأو �شيق عليه، واإما لنق�س التمويل، واأخرياً الأن ال�رسورات احلياتية 
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باتت ملحة اأكرث. ولذا لي�س غريباً اأن تن�شاأ موؤ�ش�شات خارج القد�س، بل وخارج فل�شطني، 

تكون معنية بالدرجة االأوىل باحلفاظ على هوية القد�س، على اعتبار اأن الواقع يف الداخل 

مل يعد ي�شمح بن�شوء هكذا موؤ�ش�شات وتطورها. 

 واإ�شافة اإىل حمدودية احلركة، و�شعف التمويل، وانعدام الغطاء ال�شيا�شي، تواجه 

حالة  عن  ناجتة  حالة  وهي  بالر�شالة،  االإميان  �شعف  من  حالة  املقد�شية  املوؤ�ش�شات 

االإحباط العامة التي يعي�شها املواطن املقد�شي. ويزيد من حدة هذه احلالة اإ�رسار البع�س 

من الفل�شطينيني وغري الفل�شطينيني على “عبثية” اجلهد الثقايف املبذول يف القد�س.

ث�نيً�: اأهـم املوؤ�س�سـ�ت املقـد�سيـة الع�مـلة يف املج�ل 

الثق�يف:

حلماية  بجد  عاملة  مقد�شية  موؤ�ش�شات  ثمة  فاإن  ال�شديد  الت�شييق  من  الرغم  على 

الهوية الثقافية واحل�شارية للقد�س. 

1. حماية امل�شجد الأق�شى:

تعّد موؤ�ش�شة االأق�شى للوقف والرتاث، التي اأ�ش�شها ال�شيخ رائد �شالح �شنة 2008، 

نف�شها،  ال�شنة  يف  االإ�شالمية،  املقد�شات  الإحياء  االأق�شى  موؤ�ش�شة  االحتالل  اإقفال  بعد 

املوؤ�ش�شة االأهم يف هذا املجال، وهي موؤ�ش�شة نا�شطة جداً يف امل�شجد االأق�شى، على الرغم 

على  احلفاظ  م�شاريع  دعم  يف  كبرياً،  دوراً  تلعب  وهي  هناك،  لها  مقر  وجود  عدم  من 

امل�شجد االأق�شى، وك�شف حماوالت االحتالل لتهويده. 

2. امل�ؤ�ش�شات الثقافية والفنية:

:
3
ثمة العديد من املوؤ�ش�شات الثقافية والفنية العاملة يف القد�س، من اأهمها

موؤ�ش�شة يبو�س، وقد تاأ�ش�شت يف �شنة 1995، وهي تعمل على اإعادة الدور املركزي  اأ. 

وتنظم  كبرياً،  ثقافياً  مركزاً  متلك  وهي  الفل�شطينية،  الثقافية  احلياة  يف  للقد�س 

مهرجانات ثقافية وفنية. 

موؤ�ش�شة التعاون، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1983، وهي موؤ�ش�شة نا�شطة ت�شعى للحفاظ  ب. 

على الرتاث الفل�شطيني والهوية ودعم الثقافة وبناء املجتمع املدين.
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1999، وهو  دار اإ�شعاف الن�شا�شيبي للثقافة والفنون واالآداب، وقد تاأ�ش�س �شنة  ج. 

العربي  بالرتاث  تخت�س  عامة  مكتبة  ويدير  �شعرية،  واأم�شيات  معار�س  يقيم 

واالإ�شالمي.

مركز ال�شكاكيني الثقايف، هو عبارة عن موؤ�ش�شة مكر�شة لتعزيز الفنون والثقافة  د. 

الفل�شطينية.

برامج  يقيم  وهو   ،2001 �شنة  تاأ�ش�س  وقد  عنان،  بيت   - الثقايف  املنتدى  مركز  هـ. 

ودورات ثقافية. 

الوجود  لتعزيز   ،1991 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  املجتمعي،  اللقلق  برج  مركز  جمعية  و. 

الفل�شطيني يف القد�س. 

جمعية املنتدى الثقافية - �شور باهر، وقد تاأ�ش�شت �شنة 2000، وهي نا�شطة يف  ز. 

املجالني االجتماعي والثقايف.

وباالأ�رسى  بالثقافة  وتهتم   ،2004 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  الثقافية،  املنى  موؤ�ش�شة  ح. 

وبامل�شاعدات االجتماعية.

الغجري  الرتاث  باإحياء  تهتم  وهي   ،1999 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  الدوم،  جمعية  ط. 

الفل�شطيني.

باإقامة  تهتم  وهي   ،2004 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  الفل�شطيني،  الفن  حو�س  موؤ�ش�شة  ي. 

املعار�س وور�س العمل الفنية.

موؤ�ش�شة �شابرين لالإنتاج الفني، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1987، كجمعية خريية مهتمة  ك. 

 .
4
بالعمل الفني

عن  للدفاع  االأهلي  “االئتالف  اإطار:  يف  وغريها  املوؤ�ش�شات  من  كبري  عدد  ويجتمع 

 
5
االإنرتنت القد�س”، وهي ت�شم كما هو وارد على موقعها على  الفل�شطينيني يف  حقوق 

املوؤ�ش�شات االآتية: 

www.lrcj.org مركز اأبحاث االأرا�شي اأ. 

www.jcser.org مركز القد�س للحقوق االجتماعية واالقت�شادية ب. 

www.mosaada.org مركز القد�س للم�شاعدة القانونية وحقوق االإن�شان ج. 

  www.multaqa.org امللتقى الفكري العربي د. 

www.alhaq.org موؤ�ش�شة احلق هـ. 

 www.miftah.org موؤ�ش�شة مفتاح و. 
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www.jerusalemchamber.or الغرفة العربية للتجارة وال�شناعة - القد�س ز. 

www.pcc-jer.org املركز الفل�شطيني لالإر�شاد ح. 

www.wclac.org مركز املراأة لالإر�شاد القانوين واالجتماعي ط. 

www.dci-pal.org احلركة العلمية للدفاع عن االأطفال - فل�شطني ي. 

دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية.  ك. 

www.orienthouse.org/dept/maps_dept.html جمعية الدرا�شات العربية ل. 

موؤ�ش�شة �شانت ايف. م. 

www.stopthewall.or احلملة ال�شعبية ملقاومة جدار الف�شل العن�رسي ن. 

www.hwc-pal.org احتاد جلان العمل ال�شحي/ مركزن�شال �س. 

جمعية القد�س للرفاه والتطوير. ع. 

www.jcdhr.ps مركز القد�س للدميقراطية وحقوق االإن�شان ف. 

احتاد احلقوقيني حلقوق االإن�شان. �س. 

www.welfareassociation.org موؤ�ش�شة التعاون ق. 

3. مراكز الدرا�شات:

اأما اأهم هذه املراكز فنذكرها فيما يلي: 

 1986 �شنة  تاأ�ش�شت  فل�شطينية  اأهلية  “موؤ�ش�شة  وهي  االأرا�شي:  اأبحاث  مركز  اأ. 

يف  املركز  ر�شالة  وتتلخ�س  ونابل�س”،  اهلل  ورام  اخلليل  يف  فروع  ولها  القد�س  يف 

“تعميق البحث العلمي والدرا�شات وتطوير التعاون والتن�شيق، مبا يكفل تعزيز 
اأمالكه  يف  واالإن�شانية  التاريخية  حقوقه  وحفظ  اأر�شه  على  الفل�شطيني  ال�شمود 

وتراثه وثقافته وثرواته، وتطوير وتنمية امل�شادر الب�رسية والطبيعية”.

تاأ�ش�شت  الدولية )با�شيا(: وقد  ال�شوؤون  الفل�شطينية لدرا�شة  االأكادميية  اجلمعية  ب. 

�شنة 1987 من قبل الدكتور مهدي عبد الهادي، وجمموعة من املثقفني واالأكادمييني 

روؤية  عرب  الفل�شطينية  الق�شية  لعر�س  “ت�شعى  القد�س.  وهي  يف  الفل�شطينيني 

والن�رس”.  واحلوار  االأكادميي  البحث  �شياقات  خالل  من  ودولية  وعربية  وطنية 

اأو فيما بني  الدولية  العمل، �شواء  الندوات وحلقات  “البحوث، وتعقد  كما جتري 

.
الفل�شطينيني، وتكون مفتوحة”6
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املتعلقة  الدرا�شات  عمل  اإىل  تهدف  موؤ�ش�شة  وهي  العربية:  الدرا�شات  جمعية  ج. 

اأن�شئت  مكتبة  اجلمعية  وتتبع  وح�شارتها،  تراثها  على  حفاظاً  ون�رسها  بالقد�س 

الفل�شطينية  بالق�شية  متخ�ش�س  كتاب  األف   20 عن  يزيد  ما  وبها   1980 �شنة 

دائرة  اجلمعية  تتبع  كما  ال�رسق.  بيت  مقرها  وكان  االأو�شط،  وال�رسق  والقد�س 

اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية، وهي اإحدى دوائر جمعية الدرا�شات العربية 

التي اأقيمت �شنة 1983، وهدفت اإىل تعريب االأ�شماء واملواقع اجلغرافية الفل�شطينية 

وعمل اخلرائط ومتابعة اال�شتيطان االإ�رسائيلي يف ال�شفة الغربية ومتابعة ق�شايا 

 .
7
االأرا�شي وامللكيات �شمن حمافظة القد�س

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية - القد�س: وهي موؤ�ش�شة ن�شاأت يف بريوت، �شنة  د. 

فيما  والن�رس،  والتحليل  بالبحث  متخ�ش�شة  وتعّد  القد�س،  يف  عمل  ولها   ،1963

.
8
يتعلق بال�شوؤون الفل�شطينية وال�رساع العربي - االإ�رسائيلي ب�شكل عام

اإىل اأن جامعة النجاح الوطنية يف نابل�س، تقيم منذ ع�رس �شنوات ندوات  اإ�شارة اأي�شاً 

يف  العا�رسة  الندوة  ُعقدت  وقد   ،
9
القد�س يوم  عنوان:  حتت  القد�س،  حول  متخ�ش�شة 

.
102009/2/25

4. امل�رشح )باعتباره اأحد اأوجه التعبري عن اله�ية الثقافية(:

اأهم املوؤ�ش�شات امل�رسحية:

م�رسح احلكواتي املعروف بامل�رسح الوطني الفل�شطيني، وقد تاأ�ش�س �شنة 1984،  اأ. 

لالهتمام باالأن�شطة الفنية والثقافية.

م�رسح اجلوال املقد�شي، وقد تاأ�ش�س �شنة 1982، ل�رسح الق�شايا الفل�شطينية بلغة  ب. 

م�رسحية.

الهوية  عن  للتعبري   ،1984 �شنة  تاأ�ش�س  وقد  والفنون،  للثقافة  �شنابل  م�رسح  ج. 

املقد�شية. 

الرتاث  الإظهار   ،1997 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  املتنقل،  امل�رسح   - قافلة  موؤ�ش�شة  د. 

الفل�شطيني.

التدريب  جمال  يف  وتعمل   ،1990 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  امل�رسح،  اأيام  موؤ�ش�شة  هـ. 

 .
11

والعر�س امل�رسحي
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5. املكتبات الثقافية:

اأم دور العلم فيها،  تعّد مدينة القد�س مدينة العلم االأوىل يف فل�شطني، �شواًء بعلمائها 

اأم مكتباتها املتوافرة فيها، فلقد كانت مكتبات وخزائن الكتب يف القد�س من الوفرة مبكان 

الكتب  طواياها  يف  حوت  وخا�شة،  عامة  بني  ما  خزانة  �شتني  من  اأكرث  جتاوزت  حيث 

ونوادر املوؤلفات التي عّز وجود نظري بع�شها يف بلد اآخر.

اأما اأهم هذه املكتبات القدمية: مكتبة امل�شجد االأق�شى، املكتبة اخلالدية، مكتبة ال�شيخ 

اخلالدي،  �شامح  اأحمد  مكتبة  اخلالدي،  خليل  العالمة  مكتبة  اخلالدي،  اهلل  �شنع  حممد 

مكتبة ح�شن الرتجمان، مكتبة البديري، مكتبة اأبي ال�شعود )حممد طاهر(، مكتبة املحكمة 

اللحام،  اآل  الُفتياين، مكتبة  اآل اخلطيب، مكتبة  الق�شاة(، مكتبة  ال�رسعية )دائرة قا�شى 

مكتبة ح�شن عبد اللطيف احل�شيني، مكتبة اإ�شحق مو�شي احل�شيني، مكتبة الن�شا�شيبي، 

اآل  ومكتبة  املوقت،  اآل  مكتبة  اخلليلية،  املكتبة  الفخرية،  الكتب  دار  بيد�س،  خليل  مكتبة 

قطينة، مكتبة عبد اهلل خمل�س، مكتبة اآل جاراهلل، مكتبة املدر�شة ال�شالحية، مكتبة الكلية 

ال�شلطانية،  االأ�رسفية  املدر�شة  مكتبة  )النق�شبندية(،  البخارية  الزاوية  مكتبة  العربية، 

املكتبات واخلزائن  اإىل غري ذلك من  الن�رسية...  الزاوية  االأمينية، مكتبة  املدر�شة  مكتبة 

التي كانت حتفل بها القد�س يف ذلك الوقت. 

القد�س  مكتبات  كانت   1967 �شنة  القد�س  مدينة  االإ�رسائيلية  القوات  احتلت  وعندما 

اخلا�شة والعامة ت�شم اأكرث من مئة األف كتاب واأكرث من ن�شف مليون وثيقة وخمطوط 

بالغة  الإجراءات  تتعر�س  وهي  املدينة  لهذه  الغا�شب  االحتالل  ذلك  ومنذ  و�شجل، 

جهة  من  االإرث  هذا  على  والق�شاء  جهة  من  القد�س  تهويد  الرئي�س  هدفها  اخلطورة، 

بكل  العامة  القد�س  مكتبة  االحتالل  �شلطات  �شادرت  القد�س،  احتاللها  وعند   .
12

اأخرى

يف  املوجودة  والدوريات  الكتب  من  عدد  مب�شادرة  نف�شه  الوقت  يف  وقامت  حمتوياتها، 

املكتبة، واعتربتها ممنوعة ونقلتها اإىل مكان جمهول، كما حددت نوعية الكتب والدوريات 

امل�شموح باإدخالها اإىل هذه املكتبة. كما ا�شتولت على وثائق واأوراق وم�شتندات و�شجالت 

املحكمة ال�رسعية بالقد�س، وحتتوي هذه املحكمة على وثائق ومعلومات على جانب كبري 

من االأهمية، الأنها تخ�س حياة امل�شلمني يف القد�س منذ �شنة 1517. 
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كما حظرت �شلطات االحتالل ا�شترياد العديد من الكتب وتوزيعها، ومنعت تداولها يف 

اأ�شواق القد�س ومكتباتها، وفر�شت رقابة �شارمة على طباعة الكتب العربية ون�رسها يف 

القد�س. ومنعت املكتبات يف �رسقي القد�س من اقتناء كل ما تقتنيه املكتبات يف غرب القد�س 

الدرا�شات  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة  الكتب  كانت  املثال:  �شبيل  على   ،1948 �شنة  املحتلة 

واملعاهد  اجلامعات  مكتبات  يف  موجودة  الفل�شطيني  االأبحاث  ومركز  الفل�شطينية 

االإ�رسائيلية ولكنها منعت يف مكتبات القد�س العربية. 

يف  الثقافية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  باإغالق  االإ�رسائيلي  االحتالل  �شلطات  قامت  كما 

القد�س العربية، فقد قامت باإغالق جمعية الدرا�شات العربية ملدة اأربع �شنوات وم�شادرة 

العديد من الكتب والوثائق؛ مما اأدى اإىل اإحلاق اأ�رسار بالغة يف مكتبة اجلمعية واأر�شيفها، 

كما مّت اإغالق احتاد الكتاب وغريه من املوؤ�ش�شات الثقافية. 

املكتبات  تلك  ومن  الع�شكرية،  العمليات  جراء  كلياً  اأو  جزئياً  دمرت  مكتبات  وهناك 

ن�شف  عندما  فدمرت  القد�س،  يف  القربان  دير  يف  خبّاأها  التي  خمل�س  اهلل  عبد  مكتبة 

قبل  ونهبوها  �رسقوها  اليهود  اأن  ويقال  االأنقا�س،  حتت  و�شاعت  الدير  االإ�رسائيليون 

الن�شف. 

واالأخطر اأن اليهود منعوا اإن�شاء مكتبات عامة جديدة يف القد�س. وقد لعبت هذه القيود 

دوراً مركزياً يف اإعاقة منو املكتبات العامة واملدر�شية، كما األزمت املكتبات على �شحب عدد 

.
13

من الكتب من على رفوفها وت�شليمها اإىل االإدارة الع�شكرية

اأما اأهم املكتبات املوجودة احلديثة حالياً: 

مكتبة جمعية الدرا�شات العربية، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1980.  اأ. 

مكتبة ق�شم اإحياء الرتاث االإ�شالمي، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1983.  ب. 

مكتبة جامعة القد�س، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1984.  ج. 

مكتبة املركز الفل�شطيني لدرا�شات الالعنف، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1985.  د. 

مكتبة مركز االأبحاث االإ�شالمية، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1986.  هـ. 

مكتبة مركز القد�س لالأبحاث، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1986.  و. 

تاأ�ش�شت  وقد  )با�شيا(،  الدولية  لل�شوؤون  االأكادميية  الفل�شطينية  اجلمعية  مكتبة  ز. 

�شنة 1987. 

مكتبة مركز الدرا�شات الن�شوية، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1989. ح. 
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مكتبة مركز العمل التنموي )معاً(، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1989. ط. 

�شنة  تاأ�ش�شت  بانوراما،وقد  البديلة  املعلومات  لتعميم  الفل�شطيني  املركز  مكتبة  ي. 

.1992

.
14

اإ�شافة اإىل مكتبات الكنائ�س واالأديرة العريقة املوجودة يف القد�س

ث�لثً�: جتربة موؤ�س�سة القد�س الدولية يف حم�ية الرتاث 

احل�س�ري والثق�يف للقد�س:

1. الروؤية والأهداف واحلفاظ على اله�ية:

االإ�شالمي  القومي  للموؤمتر  كان   ،2000/9/28 يف  االأق�شى  انتفا�شة  تفجر  اإثر  على 

الثالث، املنعقد يف بريوت بتاريخ 21-2001/1/23، ف�شل ال�شبق بوقفة م�شهودة، فاتخذ 

قراراً بت�شكيل جلنة من بني اأع�شائه لعقد موؤمتر تر�شح عنه خطوات عملية الإنقاذ مدينة 

القد�س، فقرر اإن�شاء موؤ�ش�شة ُتعنى ب�شوؤون القد�س وت�شهم يف اإنقاذ هذه املدينة املقد�شة، 

وحتافظ على طابعها احل�شاري، وتت�شدى ملحاوالت تهويدها وتهجري اأهلها، وتواجه 

التهديدات بب�شط ال�شيادة ال�شهيونية عليها.

ووفق الهوية التي �شاغها املوؤ�ش�شون فاإن موؤ�ش�شة القد�س الدولية هي:

موؤ�ش�شة مدنية م�شتقلة ت�شم �شخ�شيات وهيئات عربية واإ�شالمية وعاملية، 

ومقد�شاتها  العربية  هويتها  على  واملحافظة  القد�س،  اإنقاذ  على  العمل  غايتها 

االإ�شالمية وامل�شيحية، يف اإطار مهمة تاريخية لتوحيد االأمة بكل اأطيافها الدينية 

وهي  فل�شطني.  عا�شمة  القد�س  اإنقاذ  اأجل  من  والعرقية  والثقافية  والفكرية 

مدينة  خلدمة  واال�شرتاتيجي  املرحلي  التخطيط  اإىل  االإغاثية  الربامج  تتعدى 

القد�س وتاأمني حاجات �شكانها.

عربي  مدين  اإطار  واأو�شع  اأكرب  تكون  اأن  اإىل  الدولية  القد�س  موؤ�ش�شة  وت�شعى 

وال�شيا�شي  والفكري  واملذهبي  الديني  الطيف  األوان  وميثل  يجمع  وعاملي،  واإ�شالمي 

الهوية  على  للحفاظ  جهودها  وينظم  واالإ�شالمية،  العربية  لالأمة  والثقايف  والعرقي 

احل�شارية للقد�س واإنقاذها ودعم اأهلها يف الداخل واخلارج، يف اإطار مهمة تاريخية هي 

العمل لتوحيد االأمة على حترير فل�شطني.
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اإقامة  القد�س،  هوية  على  للحفاظ  املوؤ�ش�شة  تعتمدها  التي  الثقافية  الو�شائل  ومن 

احلديثة  االت�شال  و�شائل  كافة  وا�شتخدام  الربامج،  وتنظيم  والندوات،  املوؤمترات 

للتعريف بق�شية القد�س تاريخاً وحا�رساً وم�شتقبالً.

وتعمل اإدارة االإعالم واملعلومات يف موؤ�ش�شة القد�س الدولية على خدمة ق�شية القد�س 

وتنظيم  والدرا�شات،  االأبحاث  واإعداد  املعلومات،  ون�رس  االإعالمي،  االإنتاج  خالل  من 

 .
15ً

احلمالت االإعالمية. كما تقوم بخدمة موؤ�ش�شة القد�س اإعالمياً واإخباريا

2. امل�ؤمترات ال�شن�ية واإعالن اإ�شطنب�ل: 

منذ انطالقتها وحتى اليوم، تعقد موؤ�ش�شة القد�س الدولية موؤمترات �شنوية للقد�س، 

حتّولت مع الوقت اإىل منا�شبات ملراجعة حال القد�س، واإحياء ق�شيتها يف النفو�س عموماً، 

:
16

ويف البلد الذي ينعقد فيه املوؤمتر خ�شو�شاً، وقد جاءت املوؤمترات على ال�شكل االآتي

املوؤمتر ال�شنوي االأول - لبنان يف 2001/1/28. اأ. 

املوؤمتر ال�شنوي الثاين - لبنان يف 2002/2/16. ب. 

املوؤمتر ال�شنوي الثالث - لبنان يف 2004/5/5. ج. 

املوؤمتر ال�شنوي الرابع - اليمن يف 2005/12/4. د. 

املوؤمتر ال�شنوي اخلام�س - اجلزائر يف 2007/3/25. هـ. 

املوؤمتر ال�شنوي ال�شاد�س - قطر يف 2008/10/12.  و. 

املوؤمتر ال�شنوي ال�شابع - بريوت يف 2010/1/13. ز. 

غري اأن الن�شاط االأهم متثل يف عقد ملتقى القد�س الدويل - اإ�شطنبول يف 2007/11/15، 

اآالف �شخ�شية عربية  التاريخي، بح�شور نحو خم�شة  اإ�شطنبول  اإعالن  اأ�شدر  والذي 

وغري عربية، وقد �شكل هذا احلدث، نقطة م�شيئة على الدرب الطويل ال�شتعادة القد�س 

واحلقوق ال�شليبة.

3. ال�شبكة العاملية للم�ؤ�ش�شات العاملة للقد�س والروابط ال�شعبية: 

يف  للقد�س  العاملة  للموؤ�ش�شات  العاملية  ال�شبكة  الدولية  القد�س  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

وجمعية  ومنظمة  موؤ�ش�شة  اأربعني  حوايل  من  ت�شكلت  حيث  بريوت،  يف   2004/6/23

من  كبرٍي  عدٍد  من  وذلك  وق�شيتها،  بالقد�س  تهتم  وعاملية،  عربية  وم�شيحية،  اإ�شالمية 

ت�شمل  وموؤ�ش�شة  جمعية  مئة  من  اأكرث  ت�شم  باتت  حتى  تتو�شع  بعدها  واأخذت  الدول. 
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موؤ�ش�شات من: القد�س وغزة وال�شفة الغربية، وال�شعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، 

واجلزائر،  وال�شودان،  وم�رس،  ولبنان،  و�شورية،  واالأردن،  واليمن،  واالإمارات، 

وفرن�شا،  واإيران،  وباك�شتان،  واإندوني�شيا،  وماليزيا،  وتركيا،  واملغرب،  وتون�س، 

وجنوب  وهولندا،  والدامنارك،  واإيرلندا،  وبريطانيا،  والنم�شا،  وال�شويد،  واإيطاليا، 

اإفريقيا، وكندا، ورو�شيا.

ومتثل ال�شبكة اليوم منوذجاً لل�رساكة والت�شبيك من اأجل القد�س، وهي تعمل من اأجل 

واالهتمام  احل�شاري،  واالإرث  وامل�شيحية،  االإ�شالمية  الدينية  املقد�شات  على  احلفاظ 

بال�شاأن املقد�شي عموماً. 

4. احلملة الأهلية لحتفالية القد�س عا�شمة الثقافة العربية: 

مع اإعالن القد�س عا�شمة للثقافة العربية ل�شنة 2009، وجدت موؤ�ش�شة القد�س الدولية 

ت�شتثني  ال  اأهلية  بحملة  غزة،  اأم  اهلل  رام  يف  �شواء  الر�شمي،  اجلهد  بدعم  معنية  نف�شها 

واإ�شالمياً  فل�شطينياً وعربياً  القد�س،  الثقافية ملدينة  الهوية  اإبراز  اأجل  اأحداً، وتعمل من 

وم�شيحياً واإن�شانياً، والتعريف بها وبهويتها ومقد�شاتها وتراثها من خالل ا�شتعرا�س 

ون�رس املخزون الثقايف لهذه املدينة املقد�شة املغيبة يف ليل االحتالل. وتكري�س رمزية هذه 

املدينة، وترجمتها اإىل واقع ي�شعها يف �شدارة الوعي والثقافة والفكر يف العامل العربي، 

من خالل اإطالق حركة ثقافية فكرية خلدمة املدينة يف كل مناحي الثقافة والفكر واملعرفة. 

والتعريف مبا تعانيه هذه املدينة واأهلها يف ظّل االحتالل ال�شهيوين العن�رسي، وبواقع 

�شمودها و�شمود اأهلها الذين جعلوا مدينتهم مدينة ع�شية على االقتالع. 

على هذا االأ�شا�س عقدت املوؤ�ش�شة اللقاء التح�شريي للحملة االأهلية الحتفالية القد�س 

الرئي�شية  االأجهزة  ت�شكلت  وهناك   ،2008/7/3 يف  دم�شق  يف  العربية  الثقافة  عا�شمة 

للحملة، وقد باتت اليوم واقعاً فاعالً ميتلك اأدوات عمل يف عدد كبري من االأقطار العربية 

واالإ�شالمية، ويقيم الفعاليات املختلفة، وله موقع مميز على �شبكة االإنرتنت. 
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5. العمل من اأجل القد�س: نتائج جيدة واآمال اأكرب: 

م�شاريع  باإطالق  الدولية،  القد�س  موؤ�ش�شة  قامت  ن�شبياً  الق�شرية  جتربتها  خالل 

كبرية وهادفة، نذكرها باخت�شار �شديد، وهي على �شبيل املثال ال احل�رس: 

املرجعية  املواقع  اأهم  من  واحداً  اأ�شبح  وقد  بالقد�س،  اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع  اأ. 

.www.alquds-online.org للقد�س

ب.  اأطلقت املوؤ�ش�شة م�رسوع �شفراء القد�س، و�شوالً اإىل اإن�شاء اأكادميية القد�س. 

حالياً:  اأن�شطتها  ومن  االأقطار،  يف  ال�شعبية  الروابط  من  العديد  املوؤ�ش�شة  اأطلقت  ج.  

رابطة �شباب الأجل القد�س، التي لها بنيتها ون�شاطاتها وموؤمتراتها ال�شنوية. 

اأطلقت املوؤ�ش�شة م�رسوع وقف االأمة لبيت املقد�س، ومبوجبه اأ�شبح للقد�س اليوم  د. 

اأوقاف �شخمة، ال �شيّما يف: البحرين وقطر واليمن وال�شودان واجلزائر.

هـ.  اأطلقت املوؤ�ش�شة م�رسوع ال�شناديق الوقفية الأجل القد�س، وفيها �شندوق خا�س 

للحفاظ على املقد�شات.

 :
17

وقد كان لذلك نتائج حتققت، وميكن تلم�شها ب�شهولة

باتت  اإنها  القول  االأمة، حتى ميكن  اإىل مرتبات عالية يف وعي  القد�س  رفع ق�شية  اأ. 

يف �شدارة الق�شايا اجلامعة، بعدما كادت امل�شاكل القْطرية، وال�رساعات الطائفية 

واملذهبية، وق�شايا ال�رساع العربي - االإ�رسائيلي االأخرى تطم�س عليها.

درجة  اإىل  املوؤ�ش�شة  جنحت  وقد  التاريخية،  املقد�شية  احلقائق  ا�شتح�شار  اإعادة  ب. 

امل�شجد  �شيّما فيما يخ�س  ال�شلة، ال  املفاهيم ذات  العديد من  مقبولة يف ت�شحيح 

االأق�شى، وتعريب الكني�شة االأرثوذك�شية واحلفاظ على اأوقافها، وت�شليط ال�شوء 

على واقع احلفريات.

اإحياء  اأ�شهمت يف  اإطالق م�شاريع ثقافية ذات �شلة،  اإىل  الهادفة  اأدت هذه احلركة  ج. 

الطبيعة الوحدوية لق�شية القد�س. 

هل يكفي ذلك كله؟ طبعاً ال، فموؤ�ش�شة القد�س هي واحدة من جملة موؤ�ش�شات خارجية 

كبرية تعمل للقد�س، لكن جهد هذه املوؤ�ش�شات جمتمعاً ال يكفي، نظراً اإىل حجم امل�رسوع 

الذي نواجه. وعليه، فلي�س اأمامنا �شوى املزيد من العمل والت�شبيك واإحياء الهمم، و�شوالً 

اإىل جمع االأمة كلها، بحكوماتها و�شعوبها يف م�رسوع ا�شتعادة القد�س اإن �شاء اهلل. 
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هوام�س املبحث الثالث

 تقرير حال القد�س خالل الفرتة من كانون الثاين/ يناير وحتى اآذار/ مار�س 2009، �س 8. 
1

 املرجع نف�شه، �س 9. 
2

 ال يعني هذا العر�س اأن ال وجود ملوؤ�ش�شات اأخرى غري املذكورة، واإمنا ذكرنا املوؤ�ش�شات املعروفة، اأو التي متكنا 
3

من احل�شول عن بيانات وافية عنها. 
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على  قا�رس  احلديث  ولكن  وحدها،  املوؤ�ش�شة  ولي�س  كلها،  للقد�س  العاملة  اجلهات  بجهد  حتققت  نتائج  وهي   
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املوؤ�ش�شة التزاماً مبقت�شيات البحث الذي يقدم موؤ�ش�شة القد�س منوذجاً.








