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املعاهدات والقرارات الدولية

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س يف املعاهدات 

والقرارات الدولية

د. ريا�س حمودة يا�شني

مقدمة:

ذ�ت  �لدولية  �التفاقيات  بع�ض  يف  �لقد�ض  ملدينة  �لثقايف  �لرت�ث  �لف�صل  هذ�  �صيتناول 

 General جلمعية �لعامة�( United Nations (UN) لطابع �لثقايف وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة�

Assembly of the United Nations وجمل�ض �الأمن Security Council و�ليون�صكو(.

�ل�صلة  ذ�ت  �لدولية  �لقر�ر�ت  ومالحقة  تتبع  على  �لدر��صة  هذه  يف  �لباحث  حر�ض 

بالرت�ث و�ملمتلكات �لثقافية يف مدينة �لقد�ض حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وذلك من خالل 

ر�صد �لقر�ر�ت يف �لهيئات �ملعنية يف �الأمم �ملتحدة منذ �صنة 1947 وحتى 2008، خا�صة 

�ملعاهد�ت  يف  للقد�ض  �لثقافية  باملمتلكات  �ملتعلقة  �لفقر�ت  تتبع  ثم  لليون�صكو،  بالن�صبة 

و�التفاقات �لدولية ذ�ت �ل�صلة.

مع  يتعامل  �لدويل  �لقانون  �أن  �صيالحظ  �إذ  �لثقايف،  �لرت�ث  حتديد  �بتد�ًء  �ملهم  من 

“�ملمتلكات �لثقافية” �أكرث من تعامله مع “تر�ث ثقايف” يف مفاهيمه �لعامة. ويكن �لقول 
باأن “�ملمتلكات �لثقافية” ترتبط بالرت�ث �لثقايف للمجتمعات، وت�صنف غالباً �إىل ممتلكات 

ثقافية منقولة، مثل �لكتب و�ملخطوطات و�لقطع �الأثرية، وممتلكات ثقافية غري منقولة، 

ب�صورة  �لفريدة  �لثابتة  و�ملو�قع  و�الأثرية  �لتاريخية  �ملعمارية  و�الأبنية  �لتماثيل  مثل 

.
1
عامة

�تفاقية  من   )1( فاملادة  �لدولية،  �التفاقيات  يف  �لثقافية”  “�ملمتلكات  تعريف  ويكن 

ي�صمل  �الأول  �ملمتلكات:  �أ�صناف من  تمُعرفها من خالل حتديد ثالثة   1954 �صنة  الهاي 

جميع �ملمتلكات �ملنقولة وغري �ملنقولة �لتي لها �أهمية كبى يف �لرت�ث �لثقايف الأي �صعب، 

�لتي تكت�صب  مبا يف ذلك �ملباين �ملعمارية، و�الأماكن �الأثرية و�لدينية، وجمموعة �ملباين 

بتجمعها قيمة تاريخية �أو فنية، و�إنتاجات �لفن، و�ملخطوطات و�لكتب، و�الأ�صياء �الأخرى 

ذ�ت �لقيمة �لفنية �لتاريخية �أو �الأثرية، وكذلك �ملجموعات �لعلمية و�ملو�د �الأر�صيفية �أو 

و�ملمتلكات  �ملباين  ي�صمل  �ملمتلكات  من  �لثاين  و�ل�صنف  �آنفاً.  �ملذكورة  �ملمتلكات  ن�صخ 
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�لتي ال تتمتع يف حّد ذ�تها باخل�صائ�ض �ملن�صو�ض عليها يف �لفقرة �ل�صابقة. فيما تن�صب 

�إىل �ل�صنف �لثالث �ملر�كز �لتي حتتوي على جمموعة كبرية من �ملمتلكات �لثقافية �ملبينة 

 .
يف �لفقرتني �ل�صابقتني، و�لتي يطلق عليها ��صم “مر�كز �الأبنية �لتذكارية”2

�الأمريكية  �لدول  تبنته  �لذي  روير�ض”،  “�تفاق  من   )1( و�ملادة  �الأوىل  �لديباجة  ويف 

عد�د  يف  لمُ  َتْدخمُ  ،1935/4/15 يف   Washington Agreement و��صنطن  �تفاق  بتوقيعها 

�أول  �التفاق  . ويعّد هذ� 
3
كلها و�لتاريخية  و�الأثرية  �لفنية  �لت�صكيالت  �لثقافية  �ملمتلكات 

يكون  قد  �أنه  على   ،
4
�لثقافية و�ملوؤ�ص�صات  �ملمتلكات  حماية  م�صائل  تنظم  قانونية  وثيقة 

�الأدبية  �مل�صنفات  حلماية   Berne Convention برن  �تفاقية  مثل  قبله  �تفاقيات  هناك 

منها  يتعلق  فيما  و1907   1899 �صنتي  الهاي  �تفاقيتي  وكذلك   ،
51886 �صنة  و�لفنية 

 Treaty of �تفاقية �صان جريمان  �أوقات �حلرب، ومن ثم  �لثقافية يف  �ملمتلكات  بحماية 

�لعاملية  �لويبو وهي �خت�صار للمنظمة  1919، ومعاهدة  Saint-Germain �ملوقعة �صنة 

 The World Intellectual Property Organization (WIPO) �لفكرية  للملكية 

�تفاقية  ، وتعّد 
7
�ل�صوتي �الأد�ء و�لت�صجيل  ، وحّق 

6
�ملوؤلف ومقرها يف جنيف ب�صاأن حّق 

�لقانونية  �لوثيقة  �مل�صلح،  �لنز�ع  حالة  يف  �لثقافية  �ملمتلكات  حلماية   1954 �صنة  الهاي 

.
�ملكملة جلهود “ميثاق روير�ض”8

وعقدت برعاية �ليون�صكو �تفاقيات دولية �أخرى، يكن ت�صنيفها �صمن نطاق �الجتاه 

الآلية �حلماية �لدولية للممتلكات �لثقافية، مثل �تفاقية حظر ومنع ��صتري�د وت�صدير ونقل 

�صيانة  �تفاقية  هي  و�الأهم   ،1970 �صنة  م�رشوعة  غري  بطرق  �لثقافية  �ملمتلكات  ملكية 

، فقد حددت هذه �التفاقية و�جبات �لدول �الأع�صاء 
91972 �لعاملي و�لثقايف �صنة  �لرت�ث 

�لثقافية. وبف�صل  �لعاملي و�ملمتلكات  على نحو منفرد وجماعي ل�صمان �صيانة �لرت�ث 

�لثقايف  �لرت�ث  �صون  جمال  يف  و�لت�صامن  �لتعا�صد  �لدويل  �لتعاون  حقق  �التفاقية  هذه 

. وهناك �التفاقية �لعاملية حلقوق �ملوؤلف �ملعدلة �صنة 1979، �لتي 
10

و�لطبيعي لالإن�صانية

ت�صكل �متد�د�ً التفاقية برن �ملبمة �صنة 1886 ب�صاأن حماية �مل�صنفات �الأدبية و�لفنية، 

و�لتي �أعيد �لنظر فيها �أكرث من مرة، حيث كان �آخرها يف باري�ض �صنة 1979، وغريها من 

 .
11

�التفاقيات ذ�ت �ل�صلة

وعلى �لرغم من �أن �لوثائق و�لتو�صيات ال متلك �لقوة �لقانونية �مللزمة، �إال �أن باإمكانها 

�أن تلعب دور�ً مهماً يف تطوير �لتنظيم �لدويل يف هذ� �ملجال.
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:
12

كما يكن �أن نتذكر �أهم تو�صيات �ليون�صكو بهذ� �خل�صو�ض، و�ملتمثلة يف

�لتو�صية �خلا�صة بتطبيق �ملبادئ �لدولية يف جمال �حلفائر �الأثرية �صنة 1956.   .1

�لتو�صية �ملتعلقة بالتد�بري �لو�جب �تخاذها حلظر ومنع ��صتري�د وت�صدير ونقل   .2

�ملمتلكات �لثقافية بطرق غري م�رشوعة �صنة 1964.

�لتو�صية �خلا�صة بحماية �ملمتلكات �لثقافية �ملنقولة �صنة 1978.  .3

�لتو�صية ب�صاأن �إحدى �لو�صائل لتي�صري دخول �ملتاحف للجميع �صنة 1960.  .4

�لتو�صية ب�صاأن �ملحافظة على جمال �ملناظر �لطبيعية و�ملو��صع على �لطابع �ملميز   .5

بها �صنة 1962.

�لتو�صية ب�صاأن �صون �ملمتلكات �لثقافية �لتي تهددها �الأ�صغال �لعامة و�خلا�صة   .6

�صنة 1968.

�لتو�صية ب�صاأن �لتبادل �لدويل للممتلكات �لثقافية �صنة 1976.  .7

�لتو�صية ب�صاأن �صون �ملناطق �لتاريخية ودورها يف �حلياة �ملعا�رشة �صنة 1976   .8

وغريها. 

تدمري  ماأ�صاة  �أعقاب  �لثقايف  للرت�ث  �ملتعمد  �لتدمري  ب�صاأن  �ليون�صكو  �إعالن  وهناك 

.
13

متاثيل يف �أفغان�صتان �صنة 2003 ليمثل تذكري�ً باأهمية �ملحافظة على �لرت�ث �لعاملي

�أما �تفاقية �ليون�صكو �صنة 1970 ب�صاأن �لتد�بري �لو�جب �تخاذها حلظر ومنع ��صتري�د 

وت�صدير ونقل �ملمتلكات �لثقافية بطرق غري م�رشوعة، فقد ��صتملت على تعريف مف�صل 

ملفهوم �ملمتلكات �لثقافية، �إذ ن�ّصت �ملادة )1( من �التفاقية على �أن �ملمتلكات �لثقافية هي 

�أو ما  �أهميتها لعلم �الآثار،  �أو علمانية،  “�ملمتلكات �لتي تقرر كل دولة، العتبار�ت دينية 
 .

قبل �لتاريخ، �أو �الأدب �أو �لفن �أو �لعلم”14

ويدخل كل ما �صبق يف عد�د �ملمتلكات �لثقافية بغ�ض �لنظر عن م�صدر هذه �ملمتلكات 

وتعّد   .
15

للممتلكات �لفنية  �أو  �لتاريخية  �لقيمة  هو  �الأ�صا�صي  �العتبار  �أن  �أي  مالكها،  �أو 

.
16

�الأماكن �لدينية �ملقد�صة من �أهم �ملمتلكات �لثقافية
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اأواًل: الرتاث الثقايف للقد�س يف االتفاقيات الدولية:

�لقد�ض  باحتالل  قامت  حمتلة،  قوة  �لدويل  �لقانون  الأحكام  وفقاً  “�إ�رش�ئيل”  تعّد 

وباقي �الأر��صي �لعربية �ملحتلة باال�صتناد للقوة، و�الحتالل معرف تعريفاً و��صحاً يف 

، �لتي يفرت�ض �أن تلتزم بها “�إ�رش�ئيل”. 
�ملادة )42( من �تفاقية الهاي �صنة 171907

فاتفاقية الهاي ل�صنة 1907 ال جتيز للدولة �ملحتلة م�صادرة �الأمالك �خلا�صة، ففي 

تعامل  �أن  �ملحتل، وعليها  �لبلد  لالأر��صي يف  �ملحتلة مبثابة مدير  �لدولة  تعّد   )56( �ملادة 

ممتلكات �لبلد معاملة �الأمالك �خلا�صة. وقد جاء �لن�ّض ليحدد هذه �ملوؤ�ص�صات فا�صرتط 

“معاملة ممتلكات �لبلديات، وممتلكات �ملوؤ�ص�صات �ملخ�ص�صة للعبادة و�الأعمال �خلريية 
للدولة،  ملكاً  تكون  عندما  خا�صة  كممتلكات  و�لعلمية  �لفنية  و�ملوؤ�ص�صات  و�لرتبوية، 

ويمُحظر كل حجز �أو تدمري �أو �إتالف عمدي ملثل هذه �ملوؤ�ص�صات و�الآثار �لتاريخية و�لفنية 

 .
و�لعلمية، وتمُتخذ �الإجر�ء�ت �لق�صائية �صد مرتكبي هذه �الأعمال”18

�ملمتلكات  �أن  �الأهمية، وهي  بالغة  باأنها جاءت بعبارة   )56( �ملادة  ويالحظ من ن�ّض 

و�إن  حتى  �خلا�صة،  �ملمتلكات  قبيل  من  تبقى  �لن�ّض  هذ�  يف  ذكرها  �لو�رد  و�ملوؤ�ص�صات 

�أو  �العتد�ء  �لنز�ع  الأطر�ف  يكن  ال  باأنه  �لعبارة  هذه  تفيد  حيث  للدولة.  مملوكة  كانت 

عليها،  �العتد�ء  يجوز  ال  خا�صة  ممتلكات  الأنها  وذلك  �ملمتلكات،  هذه  �إتالف  �أو  تدمري 

فاملمتلكات �خلا�صة حممية من �أي �عتد�ء �أو �أي هجوم عليها �صو�ء �أكان كلياً �أم جزئياً.

كما ��صتملت معاهدة جنيف Geneva Convention يف �التفاقية �لر�بعة منها ب�صاأن 

 )49( �ملادة  وح�صب   ،1949/8/12 يف  �ملوؤرخة  �حلرب،  وقت  �ملدنيني  �الأ�صخا�ض  حماية 

باأي  �لقيام  �أو  �حتلتها،  �لتي  �الأر��صي  �إىل  مو�طنيها  نقل  �الحتالل  ل�صلطة  يحّق  ال  باأنه 

. كما ن�ّصت �ملادة )53( على �أنه ال يحّق لقو�ت 
19

�إجر�ء يوؤدي �إىل �لتغيري �لديوغر�يف فيها

�الحتالل تدمري �مللكية �ل�صخ�صية �لفردية �أو �جلماعية، �أو ملكية �الأفر�د �أو �لدولة �لتابعة 

 .20
الأي �صلطة يف �لبلد �ملحتل

ون�ّصت �ملادة )64( من �تفاقية جنيف ل�صنة 1949على حماية �ملدنني يف زمن �حلرب، 

ما  نافذة،  �ملحتلة  باالأر��صي  �خلا�صة  �جلنائية  �لقو�نني  �إبقاء  �ملحتل  على  يتحتم  و�أنه 

 .
21

�أو يعّد عقبة يف �صبيل تطبيق هذه �التفاقية �أمن دولة �الحتالل،  مل يكن فيها ما يهدد 

1907 على  كما توؤكد �ملادة )43( من الئحة الهاي �مللحقة باتفاقية الهاي �لر�بعة ل�صنة 

 .
22

�رشورة �ملحافظة على �الأنف�ض و�الأمالك
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�الأ�صلية  �ل�صيادة  تنتقل من دولة  �ملحتل ال  �الإقليم  �لد�ئمة على  �لقانونية  فال�صيادة   

�إىل دولة �الحتالل، �إال بطريقة �التفاق و�لتنازل، �أو بطريقة �ل�صم و�الإخ�صاع. وبالتايل، 

�الآثار  على  �لق�صاء  �صمنها  “�إ�رش�ئيل” ومن  قبل  من  �ملتخذة  �الإجر�ء�ت  جميع  ت�صبح 

�لعربية �الإ�صالمية باطلة والغية يف ظّل �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، وال يكنها 

�أية �صيادة على �الإقليم �خلا�صع حتت �صيطرة �الحتالل،  منح �لدولة �لقائمة باالحتالل 

�لع�صكرية  لالأغر��ض  وحمدودة،  موؤقته  �صلطة  ينحها  �إمنا  �الأر��صي  لتلك  فاحتاللها 

فح�صب.

 ون�ّصت �ملادة )1( من �لباب �الأول “�أحكام عامة” من �تفاقية جنيف �لر�بعة على “�أن 

جميع  يف  �التفاقية  هذه  �حرت�م  و�صمان  باحرت�م  �ملتعاقدون  ون  اممُ �ل�صَّ �الأطر�ف  يتعهد 

. كما �أن �ملادة )27( من �التفاقية تن�ّض �أي�صاً على “حماية حقوق �الأ�صخا�ض 
�الأحو�ل”23

�ملحميني مبوجب �أحكام هذه �التفاقية، وحماية �رشفهم، وحقوقهم �لعائلية، وعقائدهم 

. كما توؤكد �ملادة )29( من 
�إن�صانية”24 �لدينية، وعاد�تهم وتقاليدهم، ومعاملتهم معاملة 

�التفاقية ذ�تها على م�صوؤولية �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل جتاه �الأ�صخا�ض �لذين حتميهم 

�ل�صكان  حلقوق  �نتهاكات  �أية  عن  �مل�صوؤولية  �أن  �ملادة  هذه  من  وي�صتفاد   .
25

�التفاقية

�تفاقيات  �لو�قعني حتت �الحتالل ال تتوقف عند �لطرف �ملحتل ر�صمياً، حيث ت�صمنت 

 .
26

جنيف بنود�ً تتعلق ب�رشورة �صيانة �لبنية �حل�صارية و�لثقافية لالأر��صي �ملحتلة

وجاءت �تفاقية الهاي �صنة 1954، لتخت�ض بحماية �ملمتلكات �لثقافية يف حالة ن�صوب 

�صدر  و�لثاين   ،1954 �صنة  �صدر  �الأول  بروتوكولني؛  على  ��صتملت  وقد  م�صلح،  نز�ع 

�صنة 1999، وقد �صادقت “�إ�رش�ئيل” على �التفاقية وبرتوكولها �الأول يف 1957/10/3، 

.
و�أ�صبحت من�صمة بتاريخ 271958/4/1

وروحية  ثقافية  قيمة  من  �الأعيان  هذه  متثله  ملا  نظر�ً  جاءت  �التفاقية  هذه  وخلفية 

كبرية بالن�صبة لل�صكان �ملدنيني، فقد �أقر �ملوؤمتر �لدبلوما�صي بالهاي �صنة 1954 �تفاقية 

�لع�صكرية  �لعمليات  �صد  وحمايتها  عامة،  ب�صفة  �لثقافية  و�ملمتلكات  �الأعيان  حلماية 

�مللكية  �أهمية  مبينة  �إبر�مها،  دو�فع  �التفاقية  هذه  ديباجة  �أبرزت  حيث  خا�صة،  ب�صفة 

�لثقافية بقولها: “�إن �الأ�رش�ر �لتي تلحق باملمتلكات �لثقافية �لتي يلكها �أي �صعب، كاأن 

مت�ض �لرت�ث �لثقايف �لذي متلكه �الإن�صانية جمعاء، فكل �صعب ي�صاهم بن�صيب يف �لثقافة 

و�أنه  �لعامل،  �صعوب  جلميع  عظمى  فائدة  �لثقايف  �لرت�ث  على  �ملحافظة  فلهذ�،  �لعاملية. 

.
ينبغي �أن يكفل لهذ� �لرت�ث حماية دولية”28
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مبادئها  تعزيز  مّت   1954 �صنة  الهاي  �تفاقية  ديباجة  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

للملكية  �لقانونية  �حلماية  يف  مهماً  دور�ً  لعب  �لذي   ،1999 �صنة  �لثاين  بالبوتوكول 

�لثقافية، وقّوى نقاط �ل�صعف يف �تفاقية الهاي �صنة 1954، ونذكر على �صبيل �ملثال دور 

�لتقوية �لتي �أ�صافها بروتوكول 1999، وذلك ما ن�ّصت عليه �ملادة )10( من �لبوتوكول، 

.
29

�لذي �أبدل نظام �حلماية �خلا�صة يف �تفاقية الهاي �صنة 1954 �إىل نظام �حلماية �ملعززة

وعلى �لرغم من نظام �حلماية �ملعززة للممتلكات �لثقافية و�لدينية، �إال �أن �ملمتلكات 

�لثقافية و�لدينية كانت وما تز�ل تنتهك حمايتها يف �لنز�عات �مل�صلحة؛ دولية كانت �أو غري 

دولية، ويف نز�عات ذ�ت طابع دويل �أو يف حالة �الحتالل �لع�صكري.

الهاي  لو�ئح  من   )56( باملادة  و�ملتمثلة  �لدولية  �التفاقيات  جميع  ��صتقرت  وقد  هذ� 

1949، و�ملادة )47( من �تفاقية الهاي  1907 و�ملادة )53( من �تفاقية جنيف �صنة  �صنة 

لالأعمال  �ملتخ�ص�صة  كاملن�صاآت  �لعامة  �ملمتلكات  من  نوع  وجود  �أن  من  1954؛  �صنة 

�لتي ال  �لتاريخية تدخل يف عد�د �ملمتلكات �خلا�صة،  �خلريية و�لعبادة و�لتعليم و�الآثار 

 .
30

يجوز ل�صلطات �الحتالل �ال�صتيالء عليها �أو �نتهاك حرمتها بطريقة �أو باأخرى

ونذكر من هذه �النتهاكات و�العتد�ء�ت على �ملمتلكات �لثقافية و�لدينية، �لتي تعتب 

من قبيل جر�ئم �حلرب، �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �مل�صتمر �ملتمثل يف �أعمال �حلفر �لو�قعة يف 

�جلهه �لغربية من �مل�صجد �الأق�صى ويف �صاحة �لب�ق ويف �أماكن �أخرى �أثرية من مدينة 

1967 وحتى يومنا  �لق�صم �ملتبقي من �ملدينة �ملقد�صة �صنة  �لقد�ض �ملحتلة منذ �حتاللها 

�لتي  �الآثار  �ملدينة، و�إخفاء  �لعربية و�الإ�صالمية عن  �ملعامل  هذ�؛ يف حماولة منها لطم�ض 

.
31

توؤكد عروبة �ملدينة

�صلطات  عبث  يف  �ملقد�صة،  �ملدينة  على  �لو�قع  و�حلقيقي،  �ملحدق  �خلطر  ويتمثل 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي برت�ث �ملدينة �لثقايف و�حل�صاري و�لهادف �إىل طم�ض معامل �ل�صيادة 

ع�رش�ت  منذ  تهويدها  �إىل  �لهادفة  �الإ�رش�ئيلية  �ملخططات  خالل  من  عنها،  �لفل�صطينية 

 ،1967 �صنة  بعد  �ملدينة  من  تبقى  ما  �حتالل  بعد  خطري�ً  منعطفاً  �أخذت  و�لتي  �ل�صنني، 

�أن يوقع كارثة  �أ�صبحت خطر�ً د�هماً على �ملدينة يو�صك  وتتالت �ملخططات تباعاً حتى 

كبرية باملدينة وبتاريخها وبثقافتها ومبنجزها �حل�صاري؛ حيث تقوم �صيا�صة �صلطات 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف هذ� �ملجال مبحاولة نفي �لو�صع �لقائم، و�إثبات �لو�قع �خلر�يف 

�لز�ئف، من خالل حماولة تهويد كل �الآثار �لفل�صطينية لي�ض يف �لقد�ض �ل�رشيف فح�صب 
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بل يف كامل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. وما ز�لت �أعمال �حلفر �أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى 

�لو�قعة حالياً يف �صاحة  �لعربية �الإ�صالمية  �الآثار  �إز�لة وطم�ض  �ملبارك متو��صلة بهدف 

�لب�ق، وهدم م�صجد �لب�ق، وحفر �الأنفاق، �لتي تعمل على زعزعة وخلخلة �أ�صا�صات 

�مل�صجد �الأق�صى �صعياً لبناء �لهيكل �ملزعوم على �أنقا�صه. 

ثانيًا: تراث القد�س الثقايف يف االأمم املتحدة:

1. قرارات اجلمعية العامة:

متيزت مدينة �لقد�ض من بني مدن �الأر�ض قاطبة مبكانتها �جلليلة يف تاريخ �لعالقات 

�لدولية ب�صفة عامة، وعلى �صعيد �لتنظيم �لدويل ب�صفة خا�صة، فلم حتظ مدينة مبثل 

ما حظيت به �لقد�ض من �هتمام �ملجتمع �لدويل بها، ومل يكن �أ�صا�ض هذ� �الهتمام ثرو�ت 

�قت�صادية تتمتع بها �ملدينة �أو العتبار�ت �لتو�زن �لدويل يف �ملنطقة، بقدر ما كان �الهتمام 

.
32

ب�صبب هويتها �لدينية

وللقد�ض �أهمية دينية بالغة ملعتنقي �الإ�صالم و�مل�صيحية و�ليهودية، مما يك�صبها طابعاً 

حلماية  �لعامة  �جلمعية  خ�ص�صتها  �لتي  �الأ�صا�صية  �لن�صو�ض  يف  هذ�  وينعك�ض  عاملياً، 

�لن�صو�ض  يف  �أي�صاً  �لعاملية  �ل�صفة  هذه  وتنعك�ض  كان.  �أياً  متييز  دون  �ملقد�صة  �الأماكن 

يالحظ  وهنا   .
33

حمددة قومية  ل�صيطرة  يخ�صع  ال  م�صتقالً  كياناً  �لقد�ض  بجعل  �ملتعلقة 

باأن �لقر�ر 181 �ل�صادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة بتاريخ 1947/11/29 قد �أعطى 

“تن�صاأ  بحيث  منه  �الأول  �جلزء  من   )3( �ملادة  يف  ورد  ما  خالل  من  خ�صو�صية  �لقد�ض 

مبدينة  �خلا�ض  �لدويل  و�حلكم  و�ليهودية،  �لعربية  �مل�صتقلتان؛  �لدولتان  فل�صطني  يف 

 Corpus منف�صالً  كياناً  �لقد�ض  ملدينة  يجعل  باأن  �أو�صى  �لتق�صيم  فقر�ر   .
�لقد�ض”34

جمل�ض  ويعني  �إد�رته،  �ملتحدة  �الأمم  وتتوىل  خا�ض،  دويل  لنظام  خا�صعاً   Separatum

�ملتحدة. فالقد�ض تخ�صع ككيان  �الإد�رية نيابة عن �الأمم  �ل�صلطة  و�صاية ليقوم باأعمال 

، �أي �أن تكون �لقد�ض �صمن نظام حكم دويل خا�ض، تقوم على 
35

منف�صل ل�صلطة دولية

�إد�رته �الأمم �ملتحدة. 

للمدينة بحيث  �عتبار  �أكرث من داللة، فهناك  له  �لقد�ض  و�العرت�ف هنا بخ�صو�صية 

و�صيا�صية  دينية  برمزية  حتتفي  كونها  وع�صكري،  �صيا�صي  نز�ع  �أي  �صمن  تكون  ال 



460

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�أبناء  رغبات  ح�صب  �مل�صري  وتقرير  �ال�صتقالل  �إىل  يهدف  ال  تنظيم  فالتدويل  وثقافية. 

�ملنطقة �ملدولة، و�إمنا يهدف �إىل رعاية �مل�صالح �مل�صرتكة بالن�صبة للو�صع �ال�صرت�تيجي 

.
36

�أو �الأهمية �لدولية ذ�ت �لطابع �الإن�صاين �أو �لديني �أو �القت�صادي للمنطقة �ملدولة

ويعّد قر�ر �لتدويل �أول بيان �أعلنت فيه �جلمعية �لعامة مبادئ تتعلق باملركز �لقانوين 

�ملقد�صة  لالأماكن  مفرد�ً  عنو�ناً  �لقر�ر  من  �الأول  �لف�صل  وت�صمن  �لقد�ض.  ملدينة  �لدويل 

و�الأبنية و�ملو�قع �لدينية، �إذ �أكد �لقر�ر على �أهمية �أن “ال تنكر �أو ال مت�ض �حلقوق �لقائمة 

�لو�صول  حرية  ت�صمن  بحيث  �لدينية”،  و�ملو�قع  و�الأبنية  �ملقد�صة  باالأماكن  �ملتعلقة 

و�لزيارة و�ملرور جلميع �ملو�طنني يف �لدولة �الأخرى )�لدولة �لعربية �أو �لدولة �ليهودية( 

. هذه �الأبنية 
37

ويف مدينة �لقد�ض، كذلك �صون �الأماكن �ملقد�صة و�الأبنية و�ملو�قع �لدينية

هي �لرت�ث �لثقايف للم�صلمني و�مل�صيحيني على حّد �صو�ء. كما �أو�صى �لبند )ج( من �لقر�ر 

�لروحية  �مل�صالح  حماية  على  تعمل  حكومية  �إد�رية  �صلطة  تقوم  �أن  �لثالث  �جلزء  يف 

و�لدينية �لفريدة �لو�قعة �صمن مدينة �لعقائد �ل�صماوية �لكبرية �لثالثة �ملنت�رشة يف �أنحاء 

ي�صود  بحيث  �لغاية  لهذه  و�لعمل  و�صيانتها،  و�ليهودية(  و�مل�صيحية  )�الإ�صالم  �لعامل 

.
38

�لنظام و�ل�صالم )�ل�صالم �لديني خا�صة( مدينة �لقد�ض

ومن �ملهم �الإ�صارة �إىل “نظام مدينة �لقد�ض”، �لذي �أقره جمل�ض �لو�صاية يف �جتماعه 

�لـ 81 �لذي �نعقد يف 1950/4/4، م�صتند�ً �إىل قر�ر �لتق�صيم �ملذكور ح�صبما ورد يف مقدمة 

�لنظام، حيث �إن جمل�ض �لو�صاية معني بحماية �مل�صالح �لروحية و�لدينية �لفريدة �لقائمة 

. و�الأهم من ذلك �أن نظام جمل�ض �لو�صاية ت�صمن 
39

يف �ملدينة للديانات �ل�صماوية �لثالثة

�لدينية، كما  �ملادة )38( ن�صو�صاً و��صحة حلماية �الأماكن �ملقد�صة و�ملباين و�ملو�قع  يف 

.
40

ت�صمن يف �ملادة )39( ت�رشيعاً ين�ّض على حفظ �الآثار �لقدية يف مدينة �لقد�ض

�لذي   ،194 �لقر�ر  �لعامة  �جلمعية  �تخذت  �لتق�صيم،  قر�ر  �أحكام  تنفذ  مل  �أن  وبعد 

�جلمعية  �أن  �لثامنة  �لفقرة  يف  �الإعالن  بالعودة،  �ملتعلقة  �الأحكام  �إىل  باالإ�صافة  ت�صمن، 

معاملة  عن  منف�صلة  خا�صة  مبعاملة  تتمتع  �أن  يجب  �لقد�ض  منطقة  �أن  “تقرر  �لعامة: 

 .
�لفعلية”41 �ملتحدة  �الأمم  مر�قبة  حتت  تو�صع  �أن  ويجب  �الأخرى،  فل�صطني  مناطق 

�أن كل منهما ين�ّض على  �لقر�ر وقر�ر تق�صيم فل�صطني هو  �الأ�صا�صي بني هذ�  و�لتو�فق 

مركز م�صتقل للقد�ض وو�صعها حتت مر�قبة �الأمم �ملتحدة.
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ويف �لقر�ر 303 �ملوؤرخ يف 1949/12/9، �أ�صارت �جلمعية �لعامة �إىل كال �لقر�رين 181 

، وتن�ّض �لفقرة �الأوىل من منطوقه على �أن �جلمعية 
42

و194 يف �لفقرة �الأوىل من �لديباجة

�لعامة تقرر فيما يتعلق بالقد�ض:

�أن تعيد، لذلك، �إعالن غايتها يف وجوب و�صع �لقد�ض يف ظّل نظام دويل د�ئم، 

يج�صد �صمانات مالئمة حلماية �الأماكن �ملقد�صة، د�خل �لقد�ض وخارجها، و�أن 

توؤكد بالتحديد �الأحكام �لتالية من قر�ر �جلمعية �لعامة 181 )د-2(:

ين�صاأ يف مدينة �لقد�ض كيان منف�صل حتت حكم دويل خا�ض، تقوم على   .1

�إد�رته �الأمم �ملتحدة.

يعني جمل�ض و�صاية لي�صطلع مب�صوؤوليات �ل�صلطة �الإد�رية.  .2

�إىل �لقرى و�ملر�كز  ت�صم مدينة �لقد�ض بلدية �لقد�ض �حلالية، باالإ�صافة   .3

بها. �ملحيطة 

ويف �لفقرة �لثانية من منطوق هذ� �لقر�ر طلبت �جلمعية �لعامة من جمل�ض �لو�صاية 

�أن يتّم �إعد�د �لنظام �الأ�صا�صي للقد�ض و��صعاً يف �عتباره “�ملبادئ �الأ�صا�صية لنظام �حلكم 

�لدويل للقد�ض �ملبينة يف قر�ر �جلمعية �لعامة 181 )د-2(”، و�أن “ي�صي فور�ً يف تنفيذه”. 

1950/4/4 يف جملة �أمور  ون�ّض �لنظام �الأ�صا�صي �لذي �عتمده جمل�ض �لو�صاية بتاريخ 

على حماية �الأماكن �ملقد�صة وحماية حقوق �الإن�صان و�حلريات �الأ�صا�صية جلميع �لنا�ض 

للقد�ض  توخته  �لذي  �الأ�صا�صي  �لقانوين  �ملركز  على  تغيري  �أي  يطر�أ  ومل   ،
43

�ملدينة يف 

�أكد باأنه تقع على  �لقر�ر  �أن هذ�  قر�ر�ت �جلمعية �لعامة �لثالثة �لتي ذكرت تو�ً. مبعنى 

�إعد�د �لنظام �لدويل ملدينة �لقد�ض وعر�صه على  جمل�ض �لو�صاية م�صوؤولية �النتهاء من 

�جلمعية �لعامة لل�رشوع يف تطبيقه فور�ً ودون �إبطاء، و�أن يقوم جمل�ض �لو�صاية باإد�رة 

�ملدينة مع �رشورة و�صع نظام يكفل �ل�صمانات �ملالئمة حلماية �الأماكن �ملقد�صة د�خل 

�ملدينة وخارجها. 

ون�ّض �لقر�ر رقم 185 بتاريخ 1948/4/26 على �أن �جلمعية �لعامة تعتب حفظ �لنظام 

و�الأمن يف �لقد�ض م�صاألة ملحة تعني �الأمم �ملتحدة ككل، وهي تطلب من جمل�ض �لو�صاية 

�ملدينة  حلماية  �ملالئمة  �الإجر�ء�ت  �ملعنية،  و�الأطر�ف  �النتد�ب  �صلطة  مع  يدر�ض،  �أن 

.
44

و�صكانها

�أنه  على  توؤكد  �لقر�ر  يف  فقرة  ووردت   ،1948/5/6 بتاريخ   187 رقم  �لقر�ر  و�صدر 

.
45

تقرر �تخاذ �إجر�ء�ت �أخرى حلماية مدينة �لقد�ض و�صكانها
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و��صتمل �لقر�ر رقم 194 بتاريخ 1948/12/11 على عدة بنود من بينها “تقرر وجوب 

، كذلك ت�صمن �لقر�ر “وجوب منح �صكان فل�صطني، جميعهم، 
حماية �الأماكن �ملقد�صة”46

�أق�صى حرية ممكنة للو�صول �إىل مدينة �لقد�ض بطريق �لب و�ل�صكك �حلديدية وبطريق 

.
�جلو”47

�لتاأكيد  للمدينة،  �لغربي  �ل�صطر  “�إ�رش�ئيل”  �حتالل  بعد  �لعامة،  �جلمعية  و�أعادت 

بتاريخ   356 رقم  وقر�ر   ،
481949/12/9 بتاريخ   303 رقم  قر�ر  قر�ر�تها،  خالل  من 

�خلا�ض  �لدويل  �لو�صع  على  1950/12/14؛  بتاريخ   468 رقم  وقر�ر   ،
491949/12/10

. مبعنى �أن “�إ�رش�ئيل” باحتاللها �ل�صطر 
50

ملدينة �لقد�ض و�حلفاظ على �الأماكن �ملقد�صة

�لغربي للمدينة �صنة 1948 تكون قد �عتدت على �ملجتمع �لدويل، الأن �لقر�ر �لدويل و�صع 

�لقد�ض �صمن نظام دويل خا�ض. 

وبعد ذلك مل تدرج �جلمعية �لعامة مو�صوع �لقد�ض يف دورتها �ل�صابعة �صنة 1952، 

فقد قّدم �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة تريغفي يل Trygve Lie، �ملعروف بوالئه لل�صهيونية، 

جدول �أعمال �لدورة �ل�صابعة دون �الإ�صارة �إىل بند “ق�صية فل�صطني”. وهكذ� مل تتناول 

�جلمعية �لعامة مو�صوع �لقد�ض منذ �صنة 1952، لتبد�أ مرحلة جديدة لق�صية �لقد�ض يف 

.
�جلمعية �لعامة �صنة 511967

مبوجب  “�إ�رش�ئيل”،  �صمت   1967 يونيو  حزير�ن/  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وبعد 

�صابقاً.  �الأردن  عليه  ت�صيطر  كانت  �لذي  �لقد�ض  من  ذلك �جلزء  �إ�رش�ئيلي،  بلدي  قانون 

ويف 1967/7/4 �تخذت �جلمعية �لعامة �لقر�ر 2253، �لذي ين�ّض على �أن �جلمعية �لعامة:

�إذ ي�صاورها �صديد �لقلق للحالة �ل�صائدة يف �لقد�ض، نتيجة للتد�بري �لتي �تخذتها 

�إ�رش�ئيل لتغيري مركز �ملدينة؛

تعتب �أن تلك �لتد�بري باطلة.  .1

و�المتناع  �تخاذها،  �صار  �لتي  �لتد�بري  جميع  �إلغاء  �إ�رش�ئيل  �إىل  تطلب   .2

فور�ً عن �إتيان باأي عمل من �صاأنه تغيري مركز �لقد�ض.

�إىل  �الإ�صارة  �أعلن، بعد  �لذي   ،2254 �لقر�ر  �لعامة  �أيام �تخذت �جلمعية  وبعد ع�رشة 

�لقر�ر 2253 و�الإحاطة بعدم �اللتز�م به، �أن �جلمعية �لعامة: 
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“تاأ�صف جد�ً لتخلف �إ�رش�ئيل عن تنفيذ قر�ر �جلمعية �لعامة 2253 )د�إط–5(.   .1

تكرر �لطلب �لذي وجهته �إىل �إ�رش�ئيل يف ذلك �لقر�ر باإلغاء جميع �لتد�بري �لتي �صار   .2

.
�تخاذها، و�المتناع فور�ً عن �إتيان باأي عمل من �صاأنه تغيري مركز �لقد�ض”52

وهناك غمو�ض بنّي يف هذين �لقر�رين، فالفقرة �لوحيدة يف ديباجة �لقر�ر 2253 ت�صري 

�إىل  “مركز �ملدينة” بينما ت�صري �لفقرة �لثانية من منطوق كل من �لقر�رين �ل�صابقني  �إىل 

هاتني �لعبارتني على �أنهما ت�صري�ن �إىل �ملركز �لقانوين  تف�صري  ويكن  �لقد�ض”.  “مركز 
للقد�ض، بو�صفها كياناً م�صتقالً �أو ت�صري �إىل مركز �ملدينة.

“جميع �لتد�بري �لتي �صار �تخاذها” �لو�ردة يف �لفقرة  يكن تف�صري �لعبارة �ملطلقة 

�لثانية من منطوق كل من �لقر�رين �صالفي �لذكر على �أنها تعني مطالبة “�إ�رش�ئيل” باإلغاء 

�لتد�بري �لتي �تخذتها، بدون �إ�صارة حمددة �إىل �لوقت �لذي �تخذت فيه هذه �لتد�بري. وبناء 

على هذ� �لتف�صري فاإن من �صاأن �لتد�بري �الإ�رش�ئيلية، �لتي ينبغي �إلغاوؤها، �أن تت�صمن ما 

�تخذ منها عقب غزو �جلزء �لغربي من �لقد�ض يف �أثناء �لعمليات �حلربية �لكثيفة يف �صنتي 

 .1967 �صنة  �ملدينة  �ل�رشقي من  �تخذ منها عقب غزو �جلزء  ما  1947 و1948، وكذلك 

�ملهم �أن �لقر�ر ت�صمن مطالبة “�إ�رش�ئيل” �إلغاء كافة �لتد�بري �ملتخذة لتغيري و�صع مدينة 

.
53

�لقد�ض، وبالتحديد مركز �ملدينة

يف  بالتحقيق  �لطلب  �إىل   1972/12/15 بتاريخ  �ل�صادر   3005 رقم  �لقر�ر  و�أ�صار 

�الأثري  �لرت�ث  بـ“نهب  منها  يتعلق  ما  خا�صة  �الإ�رش�ئيلية،  و�ملمار�صات  �ل�صيا�صات 

يف  �ملوجودة  �ملقد�صة  �الأماكن  يف  �لعبادة  بحرية  و“�مل�صا�ض  �ملحتلة”،  لالأقاليم  و�لثقايف 

�إد�نة  �لفقرة )ج(  1978/12/18 يف  113/33 بتاريخ  �لقر�ر رقم  . و�أكد 
�الأقاليم �ملحتلة”54

�ملمار�صات و�ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية فيما يتعلق بـ“م�صادرة �ملمتلكات �لعربية �خلا�صة 

�ملمتلكات  “نهب  �إد�نة  �إىل  �آخر  بند  و�أ�صار  �ملحتلة ونزع ملكيتها”،  �الأر��صي  و�لعامة يف 

 .
�الأثرية و�لثقافية”55

وت�صمن قر�ر �جلمعية �لعامة رقم د�إط - 2/7 بتاريخ 1980/7/29 ما ي�صري �إىل مطالبة 

�ملتحدة �ملت�صلة بالطابع �لتاريخي  �الأمم  تام جلميع قر�ر�ت  ب�صكل  باالمتثال  “�إ�رش�ئيل 
بتاريخ   122/35 رقم  �لقر�ر  من  )ج(  �لفقرة  وت�صمنت   .

�ل�رشيف”56 �لقد�ض  ملدينة 

�خلا�صة  �لعربية  �ملمتلكات  م�صادرة  يف  ملمار�صاتها  لـ“�إ�رش�ئيل”  �إد�نة   1980/12/11

و�لعامة، يف �الأر��صي �ملحتلة، ونزع ملكيتها. و�أ�صار �لقر�ر �إىل ممار�صات �أخرى من بينها 

 .
57

نهب �ملمتلكات �الأثرية و�لثقافية
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( على مطالبة “�إ�رش�ئيل”  �أ و��صتمل �لقر�ر 169/35 بتاريخ 1980/12/15 يف �لفقرة )

باالمتثال �متثاالً تاماً جلميع قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة �ملتعلقة بالطابع �لتاريخي ملدينة �لقد�ض 

، على �أن �جلمعية �لعامة �إذ ت�صع يف �عتبارها 
59

. و�أكدت �لفقرة )هـ( من �لقر�ر
58

�ل�رشيف

�ملركز �خلا�ض للقد�ض و�حلاجة، بوجه خا�ض، �إىل حماية و�صون �لبعد �لروحي و�لديني 

�لفريد لالأماكن �ملقد�صة يف �ملدينة... و�إذ ت�صجب �إمعان “�إ�رش�ئيل” يف تغيري �لطابع �ملادي 

تقرر  ومركزها...  �ملوؤ�ص�صي  وهيكلها  �لديوغر�يف  وتكوينها  �ل�رشيف  �لقد�ض  ملدينة 

�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”،  �تخذتها  �لتي  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  و�الإجر�ء�ت  �لتد�بري  كل  باأن 

�لقائمة باالحتالل، و�لتي غريت �أو تتوخى تغيري طابع ومركز مدينة �لقد�ض �ل�رشيف، 

وبخا�صة “�لقانون �الأ�صا�صي” �ملتعلق بالقد�ض �لذي �صّن موؤخر�ً، و�إعالن �لقد�ض عا�صمة 

. وهذ� معناه �أن �جلمعية رف�صت �الإجر�ء�ت 
60

لـ“�إ�رش�ئيل”، باطلة �أ�صالً ويتعني �إلغاوؤها

�لتي من �صاأنها تغيري طابع �لقد�ض ومركزها.

قلق  يوؤكد  ما  على   1981/10/28 بتاريخ   15/36 رقم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  و��صتمل 

�جلمعية �لعامة من �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ض �إذ جاء فيه:

�لروحيني  و�لبعد  �لطابع  و�صون  حماية  �إىل  �حلاجة  �عتبارها  يف  ت�صع  و�إذ 

الأن  �لقلق  �أ�صد  عن  تعرب  و�إذ  �ل�رشيف،  �لقد�ض  ملدينة  �لفريدين  و�لدينيني 

�إ�رش�ئيل، �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل، متعن يف �مل�صي يف �أعمال �حلفر يف �ملو�قع 

�لتاريخية و�لثقافية و�لدينية للقد�ض، ويف تغيري معامل هذه �ملو�قع، و�إذ تالحظ 

خطرية  ب�صورة  تهدد  �ملعامل  وتغيري  �حلفر  يف  �جلارية  �الأعمال  �أن  �جلزع  مع 

و�أن  �لعامة،  �صورتها  عن  ف�صالً  للقد�ض،  و�لدينية  و�لثقافية  �لتاريخية  �ملو�قع 

هذه �ملو�قع مل تتعر�ض قط من قبل ملا تتعر�ض له �ليوم من خطر، و�إذ تالحظ مع 

�الرتياح و�ملو�فقة قر�ر جلنة �لرت�ث �لعاملي �لتابعة ملنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية 

�لعاملي،  �لقدية و�صورها يف قائمة �لرت�ث  �لقد�ض  �إدر�ج مدينة  و�لعلم و�لثقافة 

�الأمم  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�ض  عن  �ل�صادرة  �لتو�صية  �لتقدير  مع  تالحظ  و�إذ 

�ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة يف دورته �لثالثة ع�رشة بعد �ملائة باأن تعجل جلنة 

�لرت�ث �لعاملي باإجر�ء�ت �إدر�ج مدينة �لقد�ض �لقدية و�صورها يف قائمة �لرت�ث 

�لعاملي �ملعر�ض للخطر. 
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وقد �تخذت �جلمعية �لقر�ر�ت �لتالية:

و�لثقافية  �لتاريخية  �ملو�قع  ويف  �لعام  �ملنظر  يف  و�لتغيري  �حلفر  �أعمال  باأن  حتكم  �أ. 

و�لدينية للقد�ض ت�صكل �نتهاكاً �صارخاً ملبادئ �لقانون �لدويل، و�الأحكام �ملت�صلة 

يف  �ملعقودة  �حلرب  وقت  �ملدنيني  بحماية  �ملتعلقة  جنيف  �تفاقية  من  باملو�صوع 

.1949/8/12

�صبيل  “�إ�رش�ئيل” ت�صكل عقبة خطرية يف  ترتكبها  �لتي  �النتهاكات  �أن هذه  تقرر  ب. 

تهديد�ً  ت�صكل  �أنها  عن  ف�صالً  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  وعادل  �صامل  �صالم  حتقيق 

لل�صلم و�الأمن �لدوليني.

تطالب باأن تكّف “�إ�رش�ئيل” فور�ً عن جميع �أعمال �حلفر وتغيري �ملعامل �لتي تقوم  ج. 

�لتاريخية و�لثقافية و�لدينية للقد�ض، وخا�صة حتت وحول �حلرم  بها يف �ملو�قع 

تتعر�ض مبانيه خلطر  �لذي  �مل�رشفة(  �ل�صخرة  �الأق�صى وقبة  )�مل�صجد  �ل�رشيف 

.
61

�النهيار

1981/12/10 يف �لفقرة )د( من  120/36 بتاريخ  وت�صمن قر�ر �جلمعية �لعامة رقم 

�ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  جلميع  تاماً  �متثاالً  متتثل  “�إ�رش�ئيل” باأن  مطالبة  �خلام�ض  �لبند 

�الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �صّن  وترف�ض  �ل�رشيف،  �لقد�ض  ملدينة  �لتاريخي  بالطابع  �ملتعلقة 

�لفقرة  يف  �ملطلب  هذ�  وكررت   ،
لـ“�إ�رش�ئيل”62 عا�صمة  �لقد�ض  يعلن  �أ�صا�صياً”  “قانوناً 

بتاريخ   147/36 رقم  �لقر�ر  من  )ج(  �لفقرة  يف  بو�صوح  جاء  كما   .
63

�لقر�ر من  )هـ( 

عمليات  فيها  مبا  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  ب�صدة  تدين  �لعامة  �جلمعية  �أن   1981/12/16

�حلفر، وتغيري معامل �الأر��صي �لطبيعية، و�الأماكن �لتاريخية و�لثقافية و�لدينية، خا�صة 

.
64

يف �لقد�ض، و�عتبتها مبثابة جر�ئم حرب

�إجر�ء�ت   1982/12/10 بتاريخ   88/37 رقم  �لقر�ر  من  )ج(  �لفقرة  �أد�نت  كما 

معامل  وتغيري  �حلفر  وعمليات  �لعربية،  �ملمتلكات  م�صادرة  �إىل  �لهادفة  “�إ�رش�ئيل” 
�الأر��صي �لطبيعية و�الأماكن �لتاريخية و�لثقافية و�لدينية، وبخا�صة يف �لقد�ض، و�أد�نت 

. وجاء كذلك �مل�صمون نف�صه يف �لقر�ر�ت رقم 180/38 
65

نهب �ملمتلكات �الأثرية و�لثقافية

، و�لفقرة )د( من قر�ر �جلمعية �لعامة رقم 79/38 
يف �لفقرة )ج( بتاريخ 661983/12/19

بتاريخ   95/39 رقم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  من  )د(  و�لفقرة   ،
671983/12/15 بتاريخ 

و�لفقرة   ،
691984/12/14 بتاريخ  )ج(  �لفقرة  يف   146/39 رقم  وقر�ر   ،

681984/12/14



466

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

من  )د(  و�لفقرة   ،
701985/12/16 بتاريخ   161/40 رقم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  من  )د( 

، و�لفقرة )د( من قر�ر �جلمعية 
711986/12/3 63/41 بتاريخ  قر�ر �جلمعية �لعامة رقم 

بتاريخ  )د(  �لفقرة   209/42 رقم  و�لقر�ر   ،
721986/12/8 بتاريخ   160/42 رقم  �لعامة 

 ،
( من قر�ر �جلمعية �لعامة رقم 58/43 بتاريخ 741988/12/6 ، و�لفقرة )�أ

731987/12/11

، وقر�ر �جلمعية �لعامة 
( من قر�ر �جلمعية رقم 48/44 بتاريخ 751989/12/8 و�لفقرة )�أ

( رقم  �أ . وكذلك جاءت �إد�نة قر�ر �جلمعية يف �لفقرة )
رقم 74/45 بتاريخ 761990/12/11

.
47/46 بتاريخ 771991/12/9

و�أكدت عّدة قر�ر�ت للجمعية �لعامة على �صمان حرية �لو�صول �إىل �الأماكن �ملقد�صة 

 ،
781988/12/15 بتاريخ   176/43 رقم  �لقر�ر  يف  ذلك  وكان  �لدينية،  و�ملو�قع  و�ملباين 

.
، و�لقر�ر رقم 68/45 بتاريخ 801990/12/6

و�لقر�ر رقم 42/44 بتاريخ 791989/12/6

و�لقر�ر   ،
81

)د( �لفقرة  يف   1992/12/11 بتاريخ   64/47 رقم  �لقر�رين  من  كل  ون�ّض 

رقم 158/48 بتاريخ 1993/12/20 يف �لفقرة )د(، على �صمان حرية �لو�صول �إىل �الأماكن 

.
82

�ملقد�صة و�ملباين و�ملو�قع �لدينية

�لتي  �لتد�بري  �أن  على   ) �أ ( �لفقرة  يف   1994/12/16 بتاريخ   87/49 رقم  �لقر�ر  ون�ّض 

�تخذتها �ل�صلطات �لقائمة باالحتالل، و�لتي غريت �أو توخت تغيري طابع ومركز مدينة 

و�إعالن  بالقد�ض  �ملتعلق  �الأ�صا�صي”  “�لقانون  ي�صمى  ما  وبخا�صة  �ل�رشيف،  �لقد�ض 

.
83ً

�لقد�ض عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”؛ الغية وباطلة ويجب �إلغاوؤها فور�

رقم  و�لقر�ر   ،
841994/12/16 بتاريخ  و)ب(   ) �أ ( �لفقرة   78/49 رقم  �لقر�رن  ون�ّض 

( و)ب( بتاريخ 1995/12/4 على �إد�نة �صيا�صة “�إ�رش�ئيل” يف فر�ض  �أ 22/50 يف �لفقرة )

  .
85

قو�نينها على �لقد�ض و�جلوالن �ل�صوري

ون�ّض �لقر�ر رقم 29/50 بتاريخ 1995/12/6، ويف عّدة فقر�ت، على �إد�نة �ملمار�صات 

�الإ�رش�ئيلية �لتي مت�ض حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة، و�لرجاء من �الأمني �لعام �أن 

�مللكية لالجئني  �ملمتلكات و�ملوجود�ت وحقوق  �ملنا�صبة حلماية و�إد�رة  يتخذ �خلطو�ت 

.
86

�لعرب

بتاريخ   37/53 رقم  و�لقر�ر   ،
871996/12/4 بتاريخ   27/51 رقم  �لقر�ر  ون�ّض 

50/55 بتاريخ  ، و�لقر�ر رقم 
891999/12/1 37/54 بتاريخ  ، و�لقر�ر رقم 

881998/12/2

 111/57 ، و�لقر�ر رقم 
912001/12/3 بتاريخ   31/56 �لقر�ر رقم  ، وكذلك 

902000/12/1
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 32/59 ، و�لقر�ر رقم 
932003/12/3 22/58 بتاريخ  ، و�لقر�ر رقم 

922002/12/3 بتاريخ 

مدينة  على  قو�نينها  بفر�ض  “�إ�رش�ئيل”  قر�ر  �أن  �إعالن  على  ؛ 
942004/12/1 بتاريخ 

�لقد�ض باطٌل والٍغ.

�الإجر�ء�ت  جميع  �أن  على   1997/7/15 بتاريخ   3/10  - د�إط  رقم  �لقر�ر  و�أكد 

�الإ�رش�ئيلية غري �لقانونية يف �لقد�ض �ل�رشقية �ملحتلة وبقية �الأر�ض �لفل�صطينية �ملحتلة ال 

 .
95

يكن �العرت�ف بها

�الإجر�ء�ت  جميع  �أن  على   1997/11/13 بتاريخ   4/10  - د�إط  رقم  �لقر�ر  و�أكد 

�الإ�رش�ئيلية غري �لقانونية يف �لقد�ض �ل�رشقية �ملحتلة وبقية �الأر�ض �لفل�صطينية �ملحتلة ال 

يكن �العرت�ف بها، و�أد�ن “�إ�رش�ئيل” ال�صتمر�رها يف بناء م�صتوطنة جديدة يف جبل �أبو 

 .
96

غنيم جنوبي �لقد�ض �ل�رشقية �ملحتلة

ون�ّض �لقر�ر رقم د�إط - 5/10 بتاريخ 1998/3/17 على �إعادة تاأكيد مطالبة “�إ�رش�ئيل” 

�الأر��صي  �ملحتلة وبقية  �ل�رشقية  �لقد�ض  �لقانونية يف  �لقيام باالأعمال غري  بالتوقف عن 

.
97

�لعربية �ملحتلة

�لوقف  “�إ�رش�ئيل”  من  �لطلب  على   1999/2/9 بتاريخ   6/10  - د�إط  �لقر�ر  ون�ّض 

�لفوري و�لكامل الأعمال �لبناء يف م�صتوطنة جبل �أبو غنيم، و�لطلب من �لدول �الأع�صاء 

وقف �مل�صاعدة و�لدعم لالأن�صطة �الإ�رش�ئيلية غري �لقانونية يف �الأر�ض �لفل�صطينية �ملحتلة 

.
98

مبا فيها �لقد�ض

�مل�صتوطنات  �أن  جديد  من  ليوؤكد   1999/12/6 بتاريخ   78/54 رقم  �لقر�ر  وجاء 

�ملحتل،  �ل�صوري  �لقد�ض و�جلوالن  فيها  �ملحتلة مبا  �لفل�صطينية  �الأر�ض  يف  �الإ�رش�ئيلية 

.
99

غري قانونية

بوقف  “�إ�رش�ئيل”  مطالبة  على   2003/10/21 بتاريخ   13/10  - د�إط  �لقر�ر  ون�ّض 

�ل�رشقية  �لقد�ض  يف  ذلك  يف  مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ض  يف  �جلد�ر  ت�صييد  و�إلغاء 

للم�صهد  �لتاريخي  �لتكوين  جممل  على  يوؤثر  �لعن�رشي  �لف�صل  فجد�ر   .
100

وحولها

وعيون  �لتاريخية  و�لطرق  �لزر�عية  �حلقول  مثل  �أثرية،  ومعامل  مو�قع  من  �حل�صاري 

�لقرى  �إىل  �إ�صافة  �ملفتوحة،  و�ملقابر  �ملغلقة  و�ملد�فن  �لقدية  �حلجارة  ومقالع  �ملياه 

�لتقليدية �لفل�صطينية و�ملدن �لتاريخية، و�لت�صكيل �لتاريخي ال�صتخد�م �الأر��صي.
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�ملو�قع  من  �لعديد  تدمري  يف  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  لبناء  �ملبا�رشة  �لنتيجة  وتظهر 

ما  �لبارز  و�ملثال  �ملنت�رشة،  �ملياه  و�آبار  �ل�صيد  م�صانع  مثل  و�لتقليدية،  �الأثرية  و�ملعامل 

مّت  بيزنطي  دير  عن  �لك�صف  مّت  عندما  �لقد�ض،  يف  �ل�رشقية  �ل�صو�حرة  منطقة  يف  ح�صل 

�إىل م�صتودعات د�ئرة  �لف�صيف�صائية ونقلها  �الأر�صيات  بفّك  �لتعاطي معه ب�صكل �رشيع 

�الآثار �الإ�رش�ئيلية. كما �أن عملية بناء �جلد�ر �صوف ت�صهم يف تدمري �الآالف من �حلقول 

�ملنت�رشة  �الأر�ض  ال�صتخد�مات  تاريخي  نظام  تدمري  يعني  مما  �لتاريخية،  �لزر�عية 

.
101

مبحاذ�ة �جلد�ر

منذ �صنة 1967 �أتى �ال�صتيطان ب�صكل مبا�رش على ما يزيد على 924 موقعاً ومعلماً 

يف  �ملبا�رشة  بعد  و�ليوم  �لغربية،  �ل�صفة  يف  للم�صتوطنات  �لهيكلي  �ملخطط  �صمن  �أثرياً 

بناء �جلد�ر، وبعد �النتهاء منه من �ملفرت�ض �أن ي�صل عدد �ملو�قع و�ملعامل �الأثرية، ح�صب 

 4,264 حو�يل  �جلد�ر  خلف  �لو�قعة   ،1944 �صنة  �ملن�صورة  �لبيطانية  �خلر�ئط  نتائج 

من   %47 ن�صبته  ما  �أي  وتالل،  ِخْربات  ت�صمل  موقعاً،   466 منها  �أثرياً؛  ومعلماً  موقعاً 

.
102

جممل �ملو�قع �الأ�صا�صية يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ض �ل�رشقية

�لفل�صطيني يف تقرير  2004/5/6 على حّق �ل�صعب  292/58 بتاريخ  و�أكد �لقر�ر رقم 

�صنة  منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ض  يف  �لو�صع  و�أن  �أر�صه،  على  و�ل�صيادة  م�صريه 

.
103

1967، مبا فيها �لقد�ض �ل�رشقية، ما يز�ل و�صع �الحتالل �لع�صكري

ونوه �لقر�ر رقم 59/32 ل�صنة 2005 بخ�صو�ض �لقد�ض �إىل �أن �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

�الأحادية لتغيري هوية �لقد�ض و�الأماكن �ملقد�صة تعتب باطلة وغري �رشعية. كما �أن �إعالن 

ن�ّض  �إ�رش�ئيل” ح�صبما  لـ“دولة  موحدة  عا�صمة  هي  ب�صطريها  �لقد�ض  �أن  “�إ�رش�ئيل” 
 ،

104
�لقانون �الأ�صا�صي �ل�صادر عن �لكني�صت �صنة 1980 هو �أمر غري قانوين ومرفو�ض

60/70 فاأكد  �لقر�ر  �أما   .
105

2006 بامل�صمون نف�صه 60/41 ل�صنة  �لقر�ر رقم  وجاء ن�ّض 

قانوين،  غري  �ل�رشقية،  �لقد�ض  فيها  مبا  �لفل�صطينية،  �الأر�ض  يف  �لف�صل  جد�ر  �أن  على 

و�أ�رش�ره �الجتماعية و�القت�صادية تتعار�ض مع حقوق �الإن�صان وفقاً ملا جاء يف �تفاقية 

.
106

جنيف �لر�بعة

وجاء �لقر�ر رقم 61/26 ل�صنة 2007 ليوؤكد بطالن �إجر�ء�ت “�إ�رش�ئيل” كدولة �حتالل 

يف تغيري و�صعية مدينة �لقد�ض وهويتها، ويفند �الدعاء �الإ�رش�ئيلي باأن �لقد�ض �ملوحدة 

�الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  عن  �ل�صادر  �الأ�صا�صي  �لقانون  وفق  “�إ�رش�ئيل”  عا�صمة  هي 
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�لثقافية  �لفريدة  روحها  وحماية  �لقد�ض  م�صاألة  �أن  على  �لقر�ر  �أكد  كما   .1980 �صنة 

84/62 ل�صنة  �لقر�ر رقم  �أكد  ، وقد 
107

و�لدينية مكفول وم�صان يف قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة

2008 �أي�صاً على ذلك، مع �الإ�صارة �إىل بطالن �رشعية جد�ر �لف�صل يف �الأر�ض �لفل�صطينية 

.
108

مبا فيها �لقد�ض

2. تعليق على قرارات اجلمعية العامة:

�لدورة  �أعمال  �أدرج على جدول  �لذي  �لوحيد  �لبند  �لفل�صطينية هو  �لق�صية  كان بند 

�ال�صتثنائية �الأوىل للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �لتي عقدت يف ني�صان/ �أبريل 1947 بناء 

على طلب �لوفد �لبيطاين باعتباره ممثالً للدولة �ملنتدبة، ومبوجب ن�ّض �ملادة )10( من 

ميثاق �الأمم �ملتحدة، و��صتمر �إدر�ج هذ� �لبند مع �لق�صايا �لتي تفرعت عنه، ومنها ق�صية 

خم�ض  خالل  �لعامة  �جلمعية  �أعمال  جدول  يف  �لقد�ض  ملدينة  �لدويل  �لو�صع  �أو  �لقد�ض 

وخا�صة  �ملتحدة،  �الأمم  عليه  درجت  �لعرف  من  نوعاً  �أ�صبحت  حتى  متعاقبة،  دور�ت 

.
109

جمعيتها �لعامة

تاريخ  قر�ءة  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  ��صتعر��ض  خالل  من  يكن 

�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية لالأماكن �لتاريخية و�الأثرية و�لدينية وم�صادرة �الأمالك �لثقافية 

مع  للتعامل  مرحلتني  هناك  �أن  مالحظة  وينبغي  �ملحتلة.  �لدولة  “�إ�رش�ئيل”  قبل  من 

ق�صية �لقد�ض، �الأوىل منذ �صنة 1948 وحتى 1967، �إذ كان �حلديث مركز�ً على ما قامت 

181 �لذي �عتب �لقد�ض  “�إ�رش�ئيل” من �عتد�ء�ت على �لنظام �لدويل و�مل�صا�ض بقر�ر  به 

كياناً دولياً غري خا�صع الأي قومية. فالقر�ر�ت قبل �صنة 1967 بهذ� �ملعنى كانت تخ�ض 

�جلزء �لذي مّت �حتالله من قبل “�إ�رش�ئيل”، و�أعني ما ي�صمى �ل�صطر �لغربي من �لقد�ض. 

�أما �ملرحلة �لثانية فت�صم قر�ر�ت �جلمعية �لعامة بعد 1967، �إذ كانت تخت�ض باالإجر�ء�ت 

1967، ومن هنا  “�إ�رش�ئيل” �صنة  �الإ�رش�ئيلية يف �جلزء �لغربي من �لقد�ض �لذي �حتلته 

كان هناك حَتّوٌل يف تعامل �جلمعية �لعامة مع ق�صية �لقد�ض.

ولقد �صكل �لقر�ر 181 ل�صنة 1947 �أ�صا�صاً لكل قر�ر�ت �جلمعية �لعامة �لتي �صدرت 

�ملدينة،  �الأ�صا�ض جاء من فكرة تدويل  للقد�ض يف  �لقانوين  �ملركز  باأن  بعده، كما يالحظ 

و�عتبارها كياناً دولياً منف�صالً. 

�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية  مطولة  قر�ر�ت  من  �لفقر�ت  هذه  باأن  يالحظ  كما 

قبل  من  �هتمام  هناك  يعد  مل   ،1993 �أو�صلو  وبعد  �أنه،  و�صيتبني  �لقد�ض.  بخ�صو�ض 
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�لتع�صفية  �الإجر�ء�ت  بخ�صو�ض  و�صوح  فيها  قر�ر�ت  باإ�صد�ر  �لعامة  �جلمعية 

�لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  �أن  يالحظ  كما  �لقد�ض.  فيها  مبا  �ملحتلة  �الأر�ض  يف  �الإ�رش�ئيلية 

كان  �حلديث  �أن  �أي  �لقد�ض،  فيها  مبا  فل�صطني  يف  �ملحتلة  �الأر��صي  عن  تتحدث  ظلت 

خم�ص�صاً ومعتب�ً للقد�ض، الأن �ملدينة وفق قر�ر�ت �جلمعية �لعامة، ومنذ قر�ر �لتق�صيم، 

ما ز�لت كياناً منف�صالً مّت �حتالله بعدو�ن �إ�رش�ئيلي، وكانت �أو�صاف “�إ�رش�ئيل” يف هذه 

�لقر�ر�ت باأنها �صلطة �حتالل، يفرت�ض �أن تر�عي ما جاء يف �التفاقات �لدولية، خا�صة ما 

جاء يف �تفاقية الهاي 1907 و�تفاقية جنيف 1949.

ركزت قر�ر�ت �جلمعية �لعامة على م�صوؤولية �صلطات �الحتالل جتاه �ملو�قع و�الأماكن 

على  ركزت  كما  بها،  �مل�صا�ض  وعدم  عليها  �ملحافظة  يف  منها،  �لدينية  خا�صة  �لرت�ثية، 

لهم. ويالحظ  مكفوالً  �لديانات مبمار�صة �صعائرهم بو�صفه حّقاً طبيعياً  �ل�صماح الأهل 

�ملمتلكات  م�صادرة  ��صتنكرت  عندما  ذلك  من  �أبعد  ذهبت  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  باأن 

�لثقافية، و�أد�نت �حلفريات �الإ�رش�ئيلية �لتي على ما يبدو مل يكن �لهدف منها �لبحث عن 

�الآثار، و�إمنا تخريب �ملعامل وهدمها مبا يوؤثر على �صالمة �ملوقع، ويهدد �أ�صالة �ملدينة 

وخ�صو�صيتها. كما ركزت �لقر�ر�ت على �أن �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية حاولت تغيري مركز 

�ملدينة وطابعها، و�أكرث من ذلك؛ فقد �عتبت �لقر�ر�ت �صّن “�إ�رش�ئيل” للقانون �الأ�صا�صي 

من خالل �لكني�صت على �أنه باطل والغ ٍ من حيث �الأ�صا�ض.

ومبا �أن �لقد�ض جزء من �الأر��صي �ملحتلة، فاإنه ي�رشي عليها كل �لقر�ر�ت �لتي طالبت 

ب�رشورة تطبيق �تفاقات جنيف على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة مبا فيها �لقد�ض، كذلك 

حّق  بخ�صو�ض  �لعامة  �جلمعية  �أ�صدرتها  �لتي  �لقر�ر�ت  من  للعديد  بالن�صبة  �الأمر  هو 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري.

3. قرارات جمل�س الأمن:

�لناحية  على  تركزت  و�لقد�ض  فل�صطني  ب�صاأن  �الأمن  جمل�ض  قر�ر�ت  باأن  يالحظ 

بالنو�حي  �ل�صلة  �أن بع�صها �خت�ض باحلديث عن بع�ض �جلو�نب ذ�ت  �ل�صيا�صية، غري 

�لثقافية.

فهناك، ومنذ فرتة مبكرة، �لقر�ر رقم 50 �ل�صادر بتاريخ 1948/5/29 حتت عنو�ن 

. لكن 
“�لدعوة �إىل حماية �الأماكن �ملقد�صة ووقف �لعمليات �لع�صكرية الأربعة �أ�صابيع”110

�إال بعد  �لقد�ض  �لرئي�صية ب�صاأن  �الأمن مل يتخذ قر�ر�ته  باأن جمل�ض  �لقول عموماً  يكن 
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�صنة 1967، �إذ ي�صري قر�ر جمل�ض �الأمن 252 �ملوؤرخ يف 1968/5/21 �إىل قر�ري �جلمعية 

 :
111

�لعامة 2253 و2254 وين�ّض يف �لفقر�ت �لثالثة �الأوىل من منطوقه على �أن جمل�ض �الأمن

ياأ�صف المتناع �إ�رش�ئيل عن �المتثال لقر�ري �جلمعية �لعامة �ملذكورين   .1

�أعاله. 

يعتب �أن جميع �لتد�بري و�الإجر�ء�ت �لت�رشيعية و�الإد�رية �لتي �تخذتها   .2

عليها،  �ملوجودة  و�ملمتلكات  �الأر��صي  ملكية  نزع  ذلك  يف  مبا  �إ�رش�ئيل، 

�أن  �لقانوين للقد�ض، باطلة والغية وال يكن  �إىل تغيري �ملركز  �لتي تنزع 

تغري ذلك �ملركز. 

�لتد�بري �لتي �تخذتها بالفعل،  �أن تلغي جميع  �إىل  �إ�رش�ئيل باإحلاح  يدعو   .3

و�أن متتنع فور�ً عن �لقيام باأي عمل �آخر من �صاأنه �أن يغري مركز �لقد�ض.

�لعبار�ت  مع  �الأمن  جمل�ض  قر�ر  باتفاق  �أعاله  ن�ّصها  �ملنقول  �الأوىل  �لفقرة  وتبني 

�ملنقول  �لثانية،  �لفقرة  2253 و2254 وت�صري  �لعامة  �لو�ردة يف قر�ري �جلمعية  �ملطلقة 

�تخذتها  �لتي  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  و�الإجر�ء�ت  �لتد�بري  جميع  بطالن  �إىل  �أعاله  ن�ّصها 

�أنها تتخذ  �لثانية هي  �لفقرة  و�أبرز �صمات  �تخاذها.  �أي دون حتديد وقت  “�إ�رش�ئيل”، 
تغيريه  �إىل  ترمي  �لتي  �لرتتيبات  �أن  على  وتن�ّض  كقاعدة،  للقد�ض”  �لقانوين  “�ملركز 
باطلة والغية. و�ملركز �لقانوين �لوحيد �ملن�صو�ض عليه للقد�ض هو و�صفها باأنها كيان 

.
112

م�صتقل

فهذ� �لقر�ر دعا “�إ�رش�ئيل” �إىل �إلغاء جميع �إجر�ء�تها لتغيري و�صع �لقد�ض، مبا يف ذلك 

.
113

م�صادرة �الأر��صي و�الأمالك

�تخذ جمل�ض   1969/7/3 252، ويف  �لقر�ر  باأحكام  �اللتز�م  “�إ�رش�ئيل” عن  و�متنعت 

، �لذي ي�صري �إىل قر�ره 252 وقر�ري �جلمعية �لعامة 2253 و2254، 
�الأمن �لقر�ر 114267

وتن�ّض �لفقر�ت �خلم�صة �الأوىل من منطوقه على �أن �ملجل�ض:

يوؤكد من جديد قر�ره 252 ل�صنة 1968.  .1

�لعامة  �جلمعية  لقر�ر�ت  �عتبار  �أي  �إظهار  عن  �إ�رش�ئيل  المتناع  ياأ�صف   .2

وجمل�ض �الأمن �ملذكورة �أعاله.

ي�صجب باأ�صد �لعبار�ت جميع �لتد�بري �ملتخذة لتغيري مركز مدينة �لقد�ض.  .3

�الإ�رش�ئيلية  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  و�الإجر�ء�ت  �لتد�بري  كل  �أن  يوؤكد   .4
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�لتي ترمي �إىل تغيري مركز مدينة �لقد�ض، مبا فيها نزع ملكية �الأر��صي 

و�ملمتلكات �ملوجودة عليها، باطلة والغية وال يكن �أن تغري ذلك �ملركز.

يطلب باإحلاح مرة �أخرى من �إ�رش�ئيل �أن تلغي فور�ً جميع ما �تخذته من   .5

تد�بري قد ترمي �إىل تغيري مركز �ملدينة، و�أن متتنع يف �مل�صتقبل عن �الإتيان 

باأية �أعمال يحتمل �أن يكون لها مثل هذ� �الأثر.

وتوؤكد �لفقرة �الأوىل �ملنقول ن�ّصها �أعاله من جديد �لقر�ر 252، �لذي يت�صمن قاعدة 

.
115

للقد�ض” �لذي هو �لكيان �مل�صتقل �لقانوين  “�ملركز 

�لعاملي  1969/9/15 ليبدي مالحظة �ملجل�ض للغ�صب  271 بتاريخ  �لقر�ر رقم  وجاء 

�لذي �صببه �إحر�ق �مل�صجد �الأق�صى، ودعوة “�إ�رش�ئيل” �إىل �إلغاء جميع �الإجر�ء�ت �لتي 

، وي�ض برت�ث �الإن�صانية. ولذلك، يقر�أ هذ� �العتد�ء على 
116

من �صاأنها تغيري و�صع �لقد�ض

هي  �الأمن  جمل�ض  �خت�صا�صات  �أهم  �أن  عرف  وقد  �لدوليني،  و�الأمن  لل�صالم  تهديد  �أنه 

.
117

حفظ �ل�صلم و�الأمن �لدوليني

�حرت�م  لعدم  �الأ�صف   1971/9/25 بتاريخ   298 رقم  قر�ره  يف  �الأمن  جمل�ض  و�أبدى   

. ففي هذ� 
118

لتغيري و�صع �لقد�ض باإجر�ء�تها  �ملتحدة �خلا�صة  �الأمم  “�إ�رش�ئيل” قر�ر�ت 
�لقر�ر بلورة �رشورة �للجوء �إىل فكرة �الإن�صانية مبا تعنيه من �أن تلك �ملقد�صات لي�صت 

�الأجيال  حل�صاب  �إد�رتها  وعن  عنها،  م�صوؤوالً  يعّد  جيل  كل  و�إمنا  بعينه،  جليل  مملوكة 

�ملقبلة. ولعل من �أهم �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية و�أخطرها هو �نتهاك حرمة �الأماكن �لدينية 

 .
119

�ملقد�صة

. وت�صري �لفقرة �الأوىل من 
و�تخذ جمل�ض �الأمن �لقر�ر رقم 298 بتاريخ 1201971/9/25

ديباجته �إىل قر�ري جمل�ض �الأمن 252 و267، كما ت�صري �إىل قر�ري �جلمعية �لعامة 2253 

بهدف  “�إ�رش�ئيل”  �تخذتها  �لتي  و�الإجر�ء�ت  بالتد�بري  تتعلق  باأنها  وت�صفها  و2254، 

“�إ�رش�ئيل” من �لقد�ض. وتن�ّض �لفقر�ت �الأربعة �الأوىل  تغيري مركز �لقطاع �لذي حتتله 

من منطوق �لقر�ر 298 على �أن جمل�ض �الأمن:

يوؤكد من جديد قر�ريه 252 �صنة 1968 و267 �صنة 1969. �أ. 

�الأمم  �تخذتها  �لتي  �ل�صابقة  �لقر�ر�ت  �حرت�م  عن  “�إ�رش�ئيل”  المتناع  ياأ�صف  ب. 

“�إ�رش�ئيل”، و�لتي ترمي  �ملتحدة فيما يتعلق بالتد�بري و�الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها 

�إىل تغيري مركز مدينة �لقد�ض. 
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�لتي  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  �الإجر�ء�ت  جميع  �أن  �ملمكنة  �لعبار�ت  باأو�صح  يوؤكد  ج. 

�تخذتها “�إ�رش�ئيل”، لتغيري مركز مدينة �لقد�ض، مبا يف ذلك نزع ملكية �الأر��صي 

�لقطاع �ملحتل؛ الغية  �إىل �صم  �لذي يهدف  �ل�صكان، و�لت�رشيع  و�ملمتلكات، ونقل 

كلياً وال يكن �أن تغري ذلك �ملركز.

يطلب باإحلاح من “�إ�رش�ئيل” �أن تلغي جميع �لتد�بري و�الإجر�ء�ت �ل�صابقة، و�أن ال  د. 

تتخذ تد�بري جديدة يف �لقطاع �ملحتل من �لقد�ض قد ترمي �إىل تغيري مركز �ملدينة �أو 

تخل بحقوق �ل�صكان وم�صالح �ملجتمع �لدويل باإقامة �صالم عادل ود�ئم.

“�إ�رش�ئيل” �أن  �إن على  “مركز �ملدينة” بحيث  �أن �لقر�ر�ت تتحدث عن  وهكذ� يتبني 

ال تتخذ �أية �إجر�ء�ت من �صاأنها تغيري مركز �ملدينة، وعدم �تخاذ تد�بري جديدة يف �لقطاع 

�حتلته  �لذي  �لقد�ض  من  �لقطاع  �إىل  بو�صوح  ي�صري  �ملحتل  فالقطاع  �ملدينة،  من  �ملحتل 

. فهذ� 
�ملكثفة يف حزير�ن/ يونيو 1211967 �لع�صكرية �حلربية  �لعمليات  “�إ�رش�ئيل” عقب 

جميع  و�صجب  �إد�نة  على  تن�ّض  كانت  �لتي  �ل�صابقة  �لقر�ر�ت  عن  خمتلفاً  جاء  �لقر�ر 

�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي من �صاأنها �الإخالل مبركز �ملدينة، �أو مبا يوؤدي �إىل تغيري يف 

ذلك، �أي �الإبقاء على �لو�صع �لقانوين للمدينة ع�صية �صدور قر�ر �لتق�صيم وهو �لتدويل، 

ولكنه يوؤكد يف هذ� �لقر�ر على �أن �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية و�إد�نتها من قبل �الأمم �ملتحدة 

“�إ�رش�ئيل” يف  �لذي �حتلته  �لقطاع  �ملدينة، وهو  “�لقطاع �ملحتل” من  ت�رشي فقط على 

حرب 1967، وكاأن ما ح�صل ويح�صل يف �جلزء �ملحتل من �لقد�ض �صنة 1948، �أي �لقد�ض 

�لتي  �ل�صيادة  مقت�صيات  كل  عليه  متار�ض  لـ“�إ�رش�ئيل”  مكت�صباً  حّقاً  �أ�صبح  �لغربية، 

.
122

متار�صها �لدول على �إقليمها

وجاء �لقر�ر رقم 476 بتاريخ 1980/6/30 لين�ّض على �إعالن بطالن �الإجر�ء�ت �لتي 

“�إ�رش�ئيل” يف تغيري �ملعامل  “�إ�رش�ئيل” لتغيري طابع �لقد�ض، و�صجب ��صتمر�ر  �تخذتها 

.
123

�ملادية للقد�ض

 ون�ّض �لقر�ر رقم 478 بتاريخ 1980/8/20 على عدم �العرت�ف بـ“�لقانون �الأ�صا�صي” 

ب�صاأن �لقد�ض، ودعوة �لدول �إىل �صحب بعثاتها �لدبلوما�صية منها، ولوم “�إ�رش�ئيل” �أ�صد 

 .
124

�للوم مل�صادقتها على “�لقانون �الأ�صا�صي” يف �لكني�صت

�لعربية  �الأر��صي  “�حلالة يف  �لقلق من  1990/10/12 عن  672 بتاريخ  �لقر�ر  ون�ّض 

�ملحتلة و�الإعر�ب عن �جلزع الأعمال �لعنف يف �حلرم �ل�رشيف وغريه من �الأماكن �ملقد�صة 

.
يف �لقد�ض، ومقتل �أكرث من 20 فل�صطينياً وجرح 150 من �مل�صلني و�ملدنيني”125
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ون�ّض �لقر�ر رقم 1073 بتاريخ 1996/9/28 على دعوة “�إ�رش�ئيل” للوقف و�لرت�جع 

.
126

عن جميع �الأعمال �لتي �أدت �إىل تفاقم �لو�صع بعد فتح �لنفق يف مدينة �لقد�ض

ون�ّض �لقر�ر رقم 1322 بتاريخ 2000/10/7 على �صجب �لت�رشف �ال�صتفز�زي �لذي 

�لتي وقعت فيه بعد  �لعنف  2000/9/28، و�أعمال  �لقد�ض يف  �ل�رشيف يف  حدث يف �حلرم 

.
127

ذلك ويف غريه من �الأماكن �ملقد�صة

 ويالحظ باأن جميع �لق�صايا �ملتفرعة عن ق�صية فل�صطني بال ��صتثناء، وبالذ�ت ق�صية 

 ،1947 �صنة  من  �بتد�ء  بها،  �لدويل  �لنظام  و�إقر�ر  فيها،  �ملقد�صة  �الأماكن  وحفظ  �لقد�ض 

وجميع �صكاوى �حلكومات �لعربية �صد “�إ�رش�ئيل”، و�لتي نظر فيها جمل�ض �الأمن منذ 

درجت جميعها حتت بند “ق�صية فل�صطني”، يف �لوقت 
مُ
�صنة 1949 و�إىل �صنة 1966؛ قد �أ

نف�صه �لذي طوت به �جلمعية �لعامة هذ� �لبند منذ �صنة 1952.

 وعلى �لرغم من ��صتمر�ر جمل�ض �الأمن مبناق�صة بند “ق�صية فل�صطني” على جدول 

�أعماله حتت هذ� �لبند طو�ل هذه �لفرتة؛ فاإن هذ� �لبند بد�أ يختفي من جدول �أعمال �ملجل�ض 

بالذ�ت،  �لقد�ض  عنها،  �ملتفرعة  �لق�صايا  تناق�ض  بد�أت  حيث   1967 يونيو  حزير�ن/  منذ 

، وال يدل هذ� �الأمر على �لتخبط �لذي تعمل 
حتت عنو�ن “�لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط”128

فيه �الأمم �ملتحدة فح�صب، بل يدل داللة و��صحة على �أ�صابع �لتاآمر د�خل �ملنظمة، �لتي 

. وهكذ� 
129

تالحق ق�صية فل�صطني و�لقد�ض بالذ�ت، ولغاية و�حدة هي طم�ض هذه �لق�صية

طم�صت ق�صية �لقد�ض يف �جلمعية �لعامة يف وقت مبكر قبل �أن ت�صطب يف جمل�ض �الأمن، 

وزيادة على ذلك فقد �صدر قر�ر جمل�ض �الأمن �لتاريخي رقم 242 بتاريخ 1967/11/22 

حتت عنو�ن “�لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط” وما كانت �لغاية �إال �إبعاد �أي حديث عن �لقد�ض 

�أو حتى عن ق�صية فل�صطني، وكل ما ذكر ب�صاأن �لق�صية “�أن جمل�ض �الأمن يوؤكد �رشورة 

�أن ق�صية  �أعاله( وهذ� معناه  �لقر�ر  �لالجئني” )ر�جع هذ�  لق�صية  ت�صوية عادلة  �إيجاد 

فل�صطني و�لقد�ض �ختزلت يف �إطار �الأمم �ملتحدة بو�صفها ق�صية لالجئني، بحيث �إن هذ� 

�لقر�ر ر�صخ �ملنحى �لذي �صارت فيه �الأمم �ملتحدة و�ت�صح بخلو جدول �أعمال �جلمعية 

فل�صطني  ق�صية  تغييب  ور�صخ   ،1952 �صنة  منذ  وفل�صطني  �لقد�ض  ق�صية  من  �لعامة 

و�لقد�ض من جدول �أعمال جمل�ض �الأمن منذ �صنة 1967.
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4. قرارات اليون�شكو:

و�لثقافة(  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  )�الأمم  �ليون�صكو  ملنظمة  �لتاأ�صي�صي  �مليثاق  يف  جاء 

�أن �ملنظمة تهدف �إىل �الإ�صهام يف �صون �ل�صلم و�الأمن بالعمل، عن طريق �لرتبية و�لعلم 

على  �أخذت  �ملنظمة  فاإن  �لغاية  ولهذه  �الأمم...  بني  �لتعاون  عرى  توثيق  على  و�لثقافة 

و�الت�صال،  �لرتبية  بتن�صيط  �الأمم  بني  و�لتفاهم  �لتعارف  تعزيز  �أجل  من  �لعمل  عاتقها 

 .
130

�لعاملي �لرت�ث  وحماية  �صون  على  بال�صهر  �صيّما  وال  و�نت�صارها،  �ملعرفة  وحفظ 

 ،
131

ولذلك، ينتظر من �ملنظمة �أن تكون ذ�ت ر�صالة �أخالقية حيادية وبعيدة عن �لت�صيي�ض

منظمة  يف  باالأولوية  للقد�ض  و�لدينية  �لثقافية  �لروحية  �الأهمية  حتظى  �أن  �ملتوقع  ومن 

.
132

�ليون�صكو، باعتبارها معنية بالرت�ث �لثقايف و�الإن�صاين �لعاملي

ومنظمة  �لقد�ض،  ملدينة  �لثقايف  �لرت�ث  عن  تعبري�ً  �الأكرث  هي  �ليون�صكو  وقر�ر�ت 

هيئة  �أهم  يعّد  �لعام”،  “�ملوؤمتر  ي�صمى  عامني  كل  مهم  �جتماع  لديها  عادة  �ليون�صكو 

 ،
133

ت�صلكه �لذي  �لعام  و�لنهج  �ملنظمة  �صيا�صة  خطوط  ير�صد  الأنه  �لدولية،  �ملنظمة  يف 

وي�صدر عنه قر�ر�ت مهمة، وعادة ت�صمل �لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض، ويكن تلخي�ض 

�لقر�ر�ت على �لنحو �لتايل:

، و�لقر�ر 15م/3.342 ل�صنة 1968 
ن�ّض �لقر�ر�ن رقم 7.91 بتاريخ 1341956/11/30

 .
135

على �لتو�صية بحماية �ملمتلكات �لثقافية يف حالة �لنز�ع �مل�صلح

وجاء يف �لقر�ر 15م/3.343 ل�صنة 1968 ن�ّض على “دعوة �إ�رش�ئيل �إىل �ملحافظة على 

.
�ملمتلكات �لثقافية خ�صو�صاً يف �لقد�ض �لقدية”136

�إ�رش�ئيل  “دعوة  على   1972 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  بتاريخ  17م/3.422  وقر�ر   

 .
ب�صورة م�صتعجلة �إىل �لكّف عن تغيري معامل �لقد�ض وعن �حلفريات �الأثرية”137

وقد جاء هذ� �لقر�ر بناء على قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف قر�رها رقم 2253 

بتاريخ متوز/ يوليو 1967، وهناك �لقر�ر رقم 18م/3.427 بتاريخ 1974/11/20 و�لذي 

�ملوؤمتر  قر�ر�ت  وتنفيذ  �ليون�صكو،  الأهد�ف  �ملناق�ض  ملوقفها  �إ�رش�ئيل  “�إد�نة  على  ن�ّض 

.
�لعام و�ملجل�ض �لتنفيذي ب�صاأن حماية �ملمتلكات �لثقافية يف �لقد�ض”138

 وقر�ر رقم 19م/4.129 ل�صنة 1976 �لذي ن�ّض على “توجيه ند�ء ر�صمي الإ�رش�ئيل 

 .
باالمتناع فور�ً عن �حلفائر �الأثرية و�لتد�بري �لتي تغري طابع مدينة �لقد�ض”139
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وقر�ر رقم 20م/14.1 بتاريخ 1978/11/27 و�لذي ن�ّض على “دعوة �ملدير �لعام �إىل 

�تخاذ جميع �لتد�بري �لالزمة لتطبيق �لقر�رين 18م/13.1 و19م/15.1 ب�صاأن �ملوؤ�ص�صات 

.
�لتعليمية و�لثقافية يف �الأر��صي �لعربية �ملحتلة”140

�لقد�ض  معامل  لتغيري  �إ�رش�ئيل  “�إد�نة  على   1978/11/28 بتاريخ  20م/7.6  وقر�ر   

.
�لتاريخية و�لثقافية وتهويدها”141

وجاء �لقر�ر 21م/4.14 بتاريخ 1980/10/27 لين�ّض على “�الإعر�ب عن �لقلق ب�صاأن 

�لتغيري�ت يف طابع �لقد�ض �لثقايف و�لديني ودعوة �لدول �الأع�صاء �إىل رف�ض �أي �عرت�ف 

.
بالتغيري�ت �لتي تدخلها �إ�رش�ئيل على طابع �لقد�ض وو�صعها”142

و�لقر�ر 22م/11.8 ل�صنة 1983 �لذي ن�ّض “على دعوة �لدول �إىل �تخاذ جميع �لتد�بري 

الإنهاء �إجر�ء�ت �إ�رش�ئيل بتهويد �لقد�ض، وي�صكر جلنة �لرت�ث �لعاملي على �إدر�ج مدينة 

.
�لقد�ض �لقدية و�أ�صو�رها يف قائمة �لرت�ث �لعاملي �ملعر�ض للخطر”143

�لثقايف  �لرت�ث  �صون  على  ن�ّض  �لذي   1983/11/25 بتاريخ  22م/11.16  و�لقر�ر 

.
144

و�لذ�تية �لثقافية لل�صعب �لفل�صطيني

وقر�ر 23م/11.3 ل�صنة 1985 �لذي “لفت �نتباه �لدول �الأع�صاء �إىل حالة �لتدهور �لتي 

مت�ض جزء�ً كبري�ً من �لرت�ث �الإ�صالمي، ويحث �لدول �الأع�صاء على م�صاندة جهود هيئة 

�الأوقاف بامل�صاهمة طوعاً يف متويل �أعمال �ل�صون يف مدينة �لقد�ض و��صتنكار �العتد�ء�ت 

.
على �الأماكن �الإ�صالمية �ملقد�صة يف �لقد�ض”145

و�لقر�ر 23م/11.6 بتاريخ 1985/11/8 �لذي ن�ّض على �صون �لرت�ث �لثقايف و�لذ�تية 

 .
146

�لثقافية لل�صعب �لفل�صطيني

وقر�ر 24م/11.6 ل�صنة 1987 �لذي ن�ّض على دعوة �ملدير �لعام �إىل مو��صلة �صمان 

د�مت  ما  للقد�ض،  �لثقايف  �لرت�ث  ب�صون  �ملتعلقة  �ليون�صكو  لقر�ر�ت  �ل�صارم  �لتطبيق 

 .
147

�ملدينة حتت �الحتالل، و�صجب �العتد�ء�ت على �الأماكن �الإ�صالمية �ملقد�صة يف �لقد�ض

وقر�ر رقم 25م/3.6 ل�صنة 1989 و�لذي ن�ّض على:

�لثقايف  �لرت�ث  منها  يعاين  �لتي  و�لتغيري  و�لتدمري  �العتد�ء  �أعمال  �عتبار 

للقد�ض �إ�صاءة �إىل �لذ�كرة �جلماعية لل�صعوب، ودعوة �ملدير �لعام �إىل تكليف 

بالقد�ض  و�لديني  �لثقايف  �لرت�ث  حالة  عن  تقرير  تقدمي  �ل�صخ�صي  ممثله 
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�لثقافية  للمو�قع  �الإ�رش�ئيلية  �لتغيري�ت  �صجب  �إىل  ودعا  جمموعة،  يف 

 .
148

و�لتاريخية يف �لقد�ض، و�لدعوة �إىل تقدمي �لدعم �ملايل لالأوقاف

وقر�ر رقم 26م/3.12 بتاريخ 1991/11/6 و�لذي ن�ّض على “دعوة �صلطات �الأوقاف 

�الإ�صالمية يف �لقد�ض �إىل ت�صكيل جمل�ض موؤلف من �صخ�صيات عاملية م�صهود لها بالكفاءة 

على �ل�صعيد �لدويل لتقدمي �مل�صورة فيما يتعلق باأعمال �حلفريات، و�صجب �لتغيري�ت يف 

.
�لقد�ض وال �صيّما تلك �لتي تهدد �الأبنية �لتاريخة و�لدينية”149

جامعية  در��صة  “�إعد�د  على  ن�ّض  و�لذي   1993/11/13 بتاريخ  27م/3.8  وقر�ر 

للتخ�ص�صات عن م�رشوع حل�رش �ملمتلكات �لثقافية وترميمها يف مدينة �لقد�ض، و�حلفاظ 

�لدورة جاءت  �أن هذه  . و�الأهم 
�ملفاو�صات �جلارية”150 �نتظار  �ل�صكاين يف  على طابعها 

بقر�ر�ت �أهم على �صعيد تاأكيد دور �ليون�صكو بعد �نطالقة عملية �ل�صالم و�ملفاو�صات، 

خالل  من  �لقد�ض،  ملدينة  و�لتاريخي  �حل�صاري  �لرت�ث  على  �حلفاظ  جمال  يف  خا�صة 

مو��صلة �جلهود لتطبيق قر�ر�ت �ليون�صكو �خلا�صة بالقد�ض، و�حرت�م �مليثاق �لتاأ�صي�صي 

 .
للمنظمة، و�تفاقية حماية �لرت�ث �لطبيعي و�لثقايف �صنة 1511972

وت�صمن �لقر�ر رقم 28م/3.14 بتاريخ 1995/11/15 ما ي�صري �إىل عمليات �لتنقيب يف 

�ملنطقة �ملجاورة للحرم �ل�رشيف، و�لتغيري�ت �لتاريخية و�ملعمارية حلرم �ملدينة �لقدية، 

.
152

ودعوة �ملدير �لعام �إىل �إعد�د خطة �صاملة الإنقاذ �ملمتلكات �لثقافية يف مدينة �لقد�ض

، و�لقر�ر رقم 30م/28 بتاريخ 
وت�صمن �لقر�ر رقم 29م/22 بتاريخ 1531997/11/12

، و�لقر�ر رقم 32م/39 بتاريخ 2003/10/17 �لتذكري بقر�ر�ت �ليون�صكو 
1541999/11/16

.
155

�ل�صابقة ب�صاأن �صون �لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض �ل�رشقية

وت�صمن �لقر�ر رقم 31م/31 بتاريخ 2001/11/2 �صكر �ملدير �لعام ملنظمة �ليون�صكو 

.
156

على �جلهود �لتي يبذلها ل�صون �ملمتلكات �لثقافية و�لتاريخية ملدينة �لقد�ض �لقدية

2005 تذكري بقر�ر�ت �صابقة تتعلق بت�صجيل �لقد�ض على  33 ل�صنة  وجاء يف �لدورة 

الئحة �لرت�ث �لعاملي �ملهدد باخلطر، و�إجر�ء�ت �صون تر�ثها وقيمتها �لثقافية �ال�صتثنائية، 

وكل �جلهود �لر�مية �إىل �ملحافظة على تر�ثها، وي�صري �إىل �لعقبات �لتي حتول دون �صون 

تر�ثها جر�ء �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، كما دعا �إىل تكثيف �جلهود �لر�مية �إىل �إن�صاء مركز 

، وقد 
157

�ل�رشيف �لقد�صي  �الأ�رشفية باحلرم  �ملدر�صة  �الإ�صالمية يف  ل�صون �ملخطوطات 

.
158

�أكدت �لدورة 34 للموؤمتر �لعام ل�صنة 2007 ذلك مرة �أخرى
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5. قرارات املجل�س التنفيذي لليون�شكو:

�أن هناك قر�ر�ت يتخذها �ملوؤمتر  �إىل  �الإ�صارة  �ليون�صكو ال بّد من  وعند �حلديث عن 

�لعام �لذي يعقد مرة كل �صنتني، وهناك جل�صة �ملجل�ض �لتنفيذي وهو مبثابة جمل�ض �إد�رة 

، وتعقد له ثالث دور�ت �صنوياً يف حال �نعقاد �ملوؤمتر �لعام، ودورتان يف حال 
159

للمنظمة

�لقد�ض،  ب�صاأن  �لتنفيذي قر�ر�ت مهمة  �ملجل�ض  ، وي�صدر عن 
160

عدم وجود موؤمتر عام

منها:

�لقر�ر رقم 82 م ت/4.4.2 ل�صنة 1969 �لذي ت�صمن �لطلب من �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

.
161

�ملحتلة �ملحافظة على �الأمالك �لثقافية

وت�صمن �لقر�ر رقم 83 م ت/4.3.1 ل�صنة 1970 �الإعر�ب عن �لقلق �ل�صديد النتهاكات 

 .
162

باملحافظة على �ملمتلكات �لثقافية يف حالة �لنز�ع �مل�صلح �ملتعلق  “�إ�رش�ئيل” للميثاق 
.

163
وت�صمن �لقر�ر رقم 83 م ت/4.3.1.1 ل�صنة 1970 �إد�نة حريق �مل�صجد �الأق�صى

وت�صمن �لقر�ر رقم 88 م ت/4.3.1 ل�صنة 1971 دعوة “�إ�رش�ئيل” �إىل �ملحافظة على 

 .
164

�ملمتلكات �لثقافية، خ�صو�صاً �الأماكن �لدينية �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف �لقد�ض �لقدية

وهذ� معناه �أن “�إ�رش�ئيل” تنتهك �ملقد�صات �مل�صيحية �أي�صاً، فقد جرت �لعادة يف �لقر�ر�ت 

�أو  �ل�رشيف  للحرم  تخ�صي�ض  يتّم  و�أحياناً  �الإ�صالمية،  �ملقد�صات  �إىل  �الإ�صارة  تتّم  �أن 

�ملقد�صات  “�إ�رش�ئيل” تنتهك  �أن  �لقر�ر فيوؤ�رش بو�صوح على  �أما هذ�  �الأق�صى،  �مل�صجد 

�مل�صيحية �أي�صاً.

على  �الأ�صف   1972 يونيو  حزير�ن/  بتاريخ  ت/4.4.1  م   89 رقم  �لقر�ر  يف  وجاء 

.
165

��صتمر�ر �حلفريات �الأثرية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ض

و�أو�صى �لقر�ر رقم 90 م ت/4.3.1 بتاريخ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1972 رفع م�صكلة 

.
166

�حلفريات �الأثرية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ض �إىل �ملوؤمتر �لعام

حترتم  “�إ�رش�ئيل” �أن  من  �لطلب   1973 ل�صنة  ت/4.5.1  م   92 رقم  �لقر�ر  و�أو�صى 

.
167

بدقة معامل �لقد�ض �لتاريخية

وت�صمن �لقر�ر 94 م ت/4.4.1 بتاريخ 1974/6/24 �إد�نة “�إ�رش�ئيل” خلرقها �مل�صتمر 

.
168

لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و�ليون�صكو ب�صاأن مدينة �لقد�ض



479

املعاهدات والقرارات الدولية

ملنظمة  �لعام  �ملدير  دعوة  ت�صمن  و�لذي   1979 ل�صنة  ت/4.5.7  م   107 رقم  قر�ر 

 .
169

�ليون�صكو �إىل مو��صلة جهوده ملنع “�إ�رش�ئيل” من تغيري و�صع مدينة �لقد�ض

 ون�ّض �لقر�ر رقم 113 م ت/19 بتاريخ 1981/9/15 �إىل 1981/10/7 �لدعوة �إىل �صيانة 

.
170

�ملمتلكات �لثقافية يف مدينة �لقد�ض

تنفيذ  �ملتكرر  “�إ�رش�ئيل” لرف�صها   1982 ل�صنة  ت/5.4.2  م   114 رقم  �لقر�ر  و�أد�ن 

.
171

قر�ر�ت �ليون�صكو �ملعنية بالقد�ض

ل�صنة  120 م ت/5.3.1  ، ورقم 
1721983 ل�صنة  116 م ت/5.4.1  �لقر�ر�ن رقم  ون�ّض 

�لثقايف  بالطابع  �ل�رشر  تلحق  �لتي  �ل�صم  ل�صيا�صات  “�إ�رش�ئيل”  �إد�نة  على   ،
1731984

و�لديني ملدينة �لقد�ض.

تنفيذ  “�إ�رش�ئيل”  من  �لطلب  على   1985 ل�صنة  ت/5.4.1  م   121 رقم  �لقر�ر  ون�ّض 

.
174

تو�صيات �ملجل�ض �لتنفيذي لليون�صكو �خلا�صة بالقد�ض

و��صتنكر �لقر�ر�ن رقم 125 م ت/5.4.1 ل�صنة 1986، و�لقر�ر رقم 127 م ت/5.4.1 

.
176

 �العتد�ء�ت على �الأماكن �الإ�صالمية �ملقد�صة يف �لقد�ض
بتاريخ 1751987/10/15

�لذي ت�صمن �صجب   1988/11/8 بتاريخ  ت/5.4.1  130 م  �لقر�ر رقم  هناك  و�أي�صاً 

�إىل  �لعام  �ملدير  ودعوة  �ملحتلة،  �لقدية  �لقد�ض  مدينة  يف  وقعت  �لتي  �الأخرية  �حلو�دث 

.
177

�إيفاد ممثلني لو�صع تقرير ب�صاأن �صون �ملو�قع �لتاريخية هناك

�إجر�ء�ت  �صجب  �لذي   1989/6/21 بتاريخ  ت/5.4.1  م   131 رقم  �لقر�ر  وكذلك 

.
178

يف مدينة �لقد�ض �لقدية �لثقايف  �لرت�ث  “�إ�رش�ئيل” لتغيري 

و�صجب �لقر�ر رقم 135 م ت/5.3.1 بتاريخ 1990/10/25 �لتغيري�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

.
179

�لرت�ث �لثقايف للقد�ض ويف �ملدينة �لقدية

و�صجب �لقر�ر رقم 140 م ت/5.5.1 بتاريخ 1992/10/29 �لتغيري�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

.
180

�لقد�ض، و�لدعوة �إىل تقدمي �لدعم �ملايل ل�صون �ملو�قع �الأثرية �الإ�صالمية

“�إ�رش�ئيل”  دعا  �لذي   1993/10/22 بتاريخ  ت/5.5.1  م   142 رقم  �لقر�ر  وهناك 

�حلرم  حتت  �لنفق  حفر  ب�صبب  �الإ�صالمية  �الآثار  �أ�صابت  �لتي  �الأ�رش�ر  �إ�صالح  �إىل 

.
181

�ل�رشيف
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وهناك �لقر�ر رقم 145 م ت/5.5.1 بتاريخ 1994/11/4 �لذي دعا �ملدير �لعام ملنظمة 

طابعها  على  و�حلفاظ  للقد�ض،  و�لتاريخي  و�لثقايف  �لديني  �لرت�ث  �صون  �إىل  �ليون�صكو 

.
182

�ل�صكاين

ونوه �لقر�ر رقم 147 م ت/3.6.1 بتاريخ 1995/10/20 �إىل قر�ر�ت �صابقة لليون�صكو 

�لتنقيب  �إىل عمليات  متعلقة بالرت�ث �لديني و�لثقايف و�لتاريخي ملدينة �لقد�ض، و�النتباه 

.
183

�جلديدة يف �ملنطقة �ملجاورة للحرم �ل�رشيف

بفتح  “�إ�رش�ئيل”  قيام   1996/10/31 بتاريخ  ت/3.4.3  م   150 رقم  �لقر�ر  و�صجب 

. ويعّد هذ� �لقر�ر مهماً الأنه يت�صل 
184

نفق يتد مبحاذ�ة �حلائط �لغربي للحرم �ل�رشيف

.
185

بتغيري �لطابع �لديني �أو �لثقايف �أو �لتاريخي �أو �ل�صكاين للمدينة �أو يخل بتو�زن �ملوقع

وهناك �لقر�ر رقم 152 م ت/3.3.1 بتاريخ 1997/6/4 ب�صاأن قر�ر�ت �صابقة لليون�صكو 

.
186

متعلقة ب�صون �لرت�ث �لديني و�لثقايف و�لتاريخي ملدينة �لقد�ض

�لعام  �ملوؤمتر  تو�صية   1997/10/17 بتاريخ  ت/3.7.1  م   152 رقم  �لقر�ر  وتبنى 

باعتماد م�رشوع قر�ر يذكر بقر�ر�ت �ليون�صكو �ل�صابقة، �ملتعلقة ب�صون �لرت�ث �لثقايف 

ملدينة �لقد�ض �ل�رشقية، ودعوة �ملدير �لعام �إىل تنفيذ �أعمال ترميم قبة �ل�صخرة بالتعاون 

.
187

مع د�ئرة �أوقاف �لقد�ض

ب�صاأن   1998 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  بتاريخ  ت/3.5.1  م   155 رقم  �لقر�ر  وهناك 

و�لتاريخي  و�لثقايف  �لديني  �لرت�ث  ب�صون  متعلقة  لليون�صكو،  �صابقة  قر�ر�ت  تنفيذ 

ملدينة �لقد�ض، ودعوة �ملدير �لعام �إىل �تخاذ �لتد�بري �لالزمة ل�صون معامل �لقد�ض �لقدية 

.
188

و�صماتها وممتلكاتها �لثقافية

ونوه �لقر�ر رقم 156 م ت/3.5.1 بتاريخ حزير�ن/ يونيو 1999 ب�صاأن تنفيذ قر�ر�ت 

.
189

�صابقة لليون�صكو، متعلقة ب�صون �لرت�ث �لديني و�لثقايف و�لتاريخي ملدينة �لقد�ض

ونوه �لقر�ر رقم 159 م ت/3.4.1 بتاريخ �أيار/ مايو 2000 ب�صاأن تنفيذ قر�ر �صابق 

.
190

لليون�صكو متعلق ب�صون �لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض

، ورقم 
و�صجب �لقر�ر�ن رقم 160 م ت/3.5.1 بتاريخ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1912000

161 م ت/3.4.2 بتاريخ حزير�ن/ يونيو 2001، �ال�صتعمال �ملفرط للقوة و�أعمال �لعنف 

�لتي بد�أت منذ 2000/9/28 يف �صاحة �حلرم �ل�رشيف، وجّدد �لطلب من “�إ�رش�ئيل” تنفيذ 

.
192

قر�ر�ت �ليون�صكو بخ�صو�ض �لقد�ض
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�إىل قر�ر�ت   2001 �أكتوبر  �الأول/  بتاريخ ت�رشين  162 م ت/3.5.3  �لقر�ر رقم  ونوه 

�لتي يبذلها ل�صون  �لعام على �جلهود  �ملدير  بالقد�ض، و�صكر  لليون�صكو متعلقة  �صابقة 

.
193

�ملمتلكات �لثقافية و�لتاريخية ملدينة �لقد�ض �لقدية

ون�ّض �لقر�ر رقم 164 م ت/3.5.3 بتاريخ �أيار/ مايو 2002 على �لطلب من �ملدير �لعام 

.
194

لليون�صكو �أن يو��صل جهوده من �أجل تنفيذ جميع �لقر�ر�ت �ل�صابقة �ملتعلقة بالقد�ض

وجاء �لقر�ر رقم 165 م ت/3.5.1 بتاريخ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2002 ب�صاأن تنفيذ 

على  �ليون�صكو  ملنظمة  �لعام  �ملدير  و�صكر  بالقد�ض،  متعلقة  لليون�صكو،  �صابقة  قر�ر�ت 

.
195

�جلهود �لتي يبذلها ل�صون �ملمتلكات �لثقافية و�لتاريخية ملدينة �لقد�ض �لقدية

ونوه �لقر�ر رقم 166 م ت/3.4.1 بتاريخ ني�صان/ �أبريل 2003 ب�صاأن قر�ر�ت �صابقة 

للمنظمة  �لعام  �ملدير  مبادرة  ودعم  �لقدية،  �لقد�ض  مدينة  ب�صون  متعلقة  لليون�صكو، 

.
196

�ملتعلقة باإعد�د خطة عمل �صاملة ل�صون �ملدينة

ب�صاأن   2003 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  بتاريخ  ت/3.6.1  م   167 رقم  �لقر�ر  ون�ّض 

�ملدير  مبادرة  ودعم  �لقدية،  �لقد�ض  مدينة  ب�صون  متعلقة  لليون�صكو،  �صابقة  قر�ر�ت 

.
197

�لعام �ملتعلقة باإعد�د خطة عمل �صاملة ل�صون �ملدينة

و�لقر�ر رقم   ،
1982004 �أبريل  ني�صان/  بتاريخ  ت/3.7.1  169 م  �لقر�ر�ن رقم  وجاء 

�صابقة  قر�ر�ت  تنفيذ  ب�صاأن   ،2004 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  بتاريخ  ت/3.6.1  م   170

.
199

لليون�صكو متعلقة ب�صون مدينة �لقد�ض �لقدية

يالحظ باأن قر�ر�ت �ملجل�ض �لتنفيذي �تخذت من �التفاقيات �لدولية مرجعاً لقر�ر�تها، 

خا�صة �أحكام �تفاقية وبروتوكول الهاي ل�صنة 1954 ب�صاأن حماية �ملمتلكات �لثقافية يف 

حالة وقوع نز�ع م�صلح، وباالأحكام ذ�ت �ل�صلة من �تفاقية جنيف 1949، لكن �الأهم �أن 

�إليها مرجعيات �أخرى بعد �ل�صبعينيات، �أهمها؛ �تفاقية حماية  مرجعية قر�ر�ته �أ�صيف 

�ملرجعية  ولعل   .1972 �صنة  �ليون�صكو  �أ�صدرتها  �لتي  و�لطبيعي  �لثقايف  �لعاملي  �لرت�ث 

�الأهم يف مطلع �لثمانينيات هي �أن تر�ث �لبلدة �لقدية يف �لقد�ض �أ�صبح مدرجاً وم�صجالً 

1981، ويف قائمة �لرت�ث �لعاملي �ملهدد باخلطر منذ  على الئحة �لرت�ث �لعاملي منذ �صنة 

�صنة 1982؛ مبعنى �أن مرجعية قر�ر�ت �ليون�صكو ب�صورة عامة �أ�صبحت �أكرث غنى فيما 

يخ�ض تر�ث مدينة �لقد�ض �لثقايف. كما يالحظ على قر�ر�ت �ملجل�ض �لتنفيذي باأن �لعديد 
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منها جاء ليذكر �ملنظمة �لدولية باأهمية تنفيذ قر�ر�ت �صابقة لها، مبا يوؤ�رش على �أمرين؛ 

�الأول: �أهمية �لقر�ر�ت �ل�صابقة لليون�صكو بو�صفها مرجعية �أ�صا�صية وثابتة وم�صتمرة. 

�لثاين: �أن “�إ�رش�ئيل” مل تكن لتمتثل لقر�ر�ت �ليون�صكو ب�صاأن �ملحافظة على تر�ث �ملدينة 

�لقدية.

وجاء قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم 171 م ت/64 ل�صنة 2005 ليذكر بقر�ر�ت ت�صجيل 

وقيمتها  تر�ثها  �صون  و�إجر�ء�ت  باخلطر،  �ملهدد  �لعاملي  �لرت�ث  الئحة  على  �لقد�ض 

�لثقافية �ال�صتثنائية، وي�صري �إىل �لعقبات �لتي حتول دون �صون تر�ثها جر�ء �الإجر�ء�ت 

�ملخطوطات  ل�صون  مركز  �إن�صاء  �إىل  �لر�مية  �جلهود  تكثيف  �إىل  دعا  كما  �الإ�رش�ئيلية. 

�لقر�ر  كد  �أ وقد   ،
200

�ل�رشيف �لقد�صي  باحلرم  �الأ�رشفية  �ملدر�صة  يف  �الإ�صالمية 

.
201ً

172 م ت/19 ل�صنة 2005 على ذلك �أي�صا

وجاء قر�ر رقم 174 م ت/14 و174 م ت/48 ل�صنة 2006 ليوؤكد ما جاء يف �لقر�رين 

 .
202

�ل�صابقني مع �الإ�صارة �إىل �لتقدم �ملحرز يف �صون مركز �ملخطوطات باملدر�صة �الأ�رشفية

و�أ�صار كذلك �لقر�ر رقم 15/175 ل�صنة 2006 �إىل �أهمية �ملحافظة على تر�ث مدينة �لقد�ض، 

على  �لعام  �ملدير  و�صكر  �ملدينة،  طابع  من  تنال  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  و��صتنكار 

�لقر�ر�ن  جاء  وكذلك   ،
203

�الأ�رشفية باملدر�صة  �ملخطوطات  ملركز  بالن�صبة  جهوده 

175 م ت/14 ورقم 176 م ت/20 ل�صنة 2007 بامل�صمون نف�صه. رقم 

�أما �لقر�ر رقم 177 م ت/20 جاء ليوؤكد على ما جاء بالقر�ر�ت �ل�صابقة، مع �الإ�صارة 

�إىل �أهمية �أن ال تتخذ “�إ�رش�ئيل” �أي �إجر�ء �أحادي بالن�صبة لت�صميم طريق باب �ملغاربة �إال 

.
204

بالتن�صيق مع �الأطر�ف �ملعنية، و�أن تقت�رش على عملية �لتدعيم و�لتثبيت فقط

مع  �ل�صابقة،  بالقر�ر�ت  يذكر  ما   2008 ل�صنة  ت/59  م   179 رقم  �لقر�ر  يف  وجاء 

�الإ�صارة �إىل �صكر موؤ�ص�صة ليفنت�ض Leventis Foundation على �إ�صهاماتها �ل�صخية يف 

ترميم كني�صة يوحنا �ملعمد�ن للروم �الأرثوذك�ض. كما �أكد على �أهمية �لتن�صيق و�للقاء�ت 

.
205

بني �الأطر�ف �ملعنية بت�صميم طريق باب �ملغاربة

وجاء يف �لقر�ر رقم 181 م ت/10 ل�صنة 2009 ليوؤكد حالة �صون �لرت�ث �لثقايف ملدينة 

�ملحافظة  �لتي حتول دون  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  �لقلق جمدد�ً من  �لقد�ض، ويعرب عن 

.
206

على تر�ث �ملدينة �لثقايف و�لطبيعي
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ثالثًا: الرتاث الثقايف ملدينة القد�س يف جلنة الرتاث 

العاملي يف اليون�شكو:

على  �عتماد�ً  مرحلتني؛  على  �لعاملي  �لرت�ث  الئحة  على  وتر�ثها  �لقد�ض  ت�صجيل  مّت 

و�لطبيعي،  �لثقايف  �لعاملي  �لرت�ث  حلماية  �ليون�صكو  �أطلقتها  �لتي   1972 �صنة  �تفاقية 

فاإنه ي�صمح للدول �مل�صادقة على �التفاقية تقدمي ملفات لرت�صيحات ملو�قع تر�ثية ثقافية 

�أن هذه �ملو�قع لها  �إدر�جها على ما ي�صمى الئحة �لرت�ث �لعاملي، باعتبار  وطبيعية ليتّم 

فر�دة وخ�صو�صية تاريخية ملجتمع ما، فهي بهذ� �ملعنى ت�صبح عاملية �ل�صمة. ومن هنا، 

قدمت �ململكة �الأردنية �لها�صمية ملفاً كامالً م�صور�ً عن �لقد�ض )�لبلدة �لقدية باأ�صو�رها 

باللغات �لعربية و�الإجنليزية و�لفرن�صية( �إىل �ليون�صكو بتاريخ 1980/12/16، وقد بذلت 

�أثمرت عن ت�صجيل تر�ث �ملدينة على الئحة  �الأردن يف حينها جهود�ً دبلوما�صية مكثفة 

بذلك  �لعاملي قر�ر�ً  �لرت�ث  �تخذت جلنة  1981، حيث  �أيار/ مايو  �لعاملي يف �صهر  �لرت�ث 

مبو�فقة ثلثي �الأ�صو�ت.

وجر�ء �ملخاطر �لتي تهدد تر�ث مدينة �لقد�ض ب�صبب �الحتالل، قدمت �ململكة �الأردنية 

�إدر�ج تر�ث �لقد�ض على الئحة �لرت�ث �لعاملي �ملهدد باخلطر،  �آخر يطلب  �لها�صمية ملفاً 

وو�فقت جلنة �لرت�ث �لعاملي على �ملطلب �الأردين، مبوجب قر�ر ثلثي �أع�صاء جلنة �لرت�ث 

.
�لعاملي �صنة 2071982

يوليو  متوز/  يف  بال�صني  بكني  يف  عقد  �لذي   28 �لـ  �لعاملي  �لرت�ث  جلنة  �جتماع  ويف 

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

باخلطر، وتقدمت بطلب لت�صجيل �لنقب �صمن قائمة �لرت�ث �لعاملي. لكن جهود �ملجموعة 

وكررت   .
208

باخلطر �ملهدد  �لرت�ث  الئحة  على  �لقد�ض  وبقيت  ذلك،  دون  حالت  �لعربية 

Durban �صنة  “�إ�رش�ئيل” �ملحاوالت تباعاً يف �جتماعات جلنة �لرت�ث �لعاملي يف ديربان 
�لعاملي  �لرت�ث  ، وقد ن�ّض قر�ر جلنة 

210
بلتو�نيا  2006 ، و�صنة 

209
�إفريقيا 2005 بجنوب 

�لتي عقدت يف كر�ي�صت �صري�ض Christ Church بنيوزيلند� �صيف 2007 على �لطلب من 

“�إ�رش�ئيل” وقف �حلفريات يف طريق باب �ملغاربة، و�إبقاء �لقد�ض على الئحة �لرت�ث �ملهدد 
2007. ويف  �ملغاربة يف �صباط/ فب�ير  لباب  �ملوؤدية  �لتلة  �أن قامت بهدم  ، بعد 

211
باخلطر

دورة جلنة �لرت�ث �لعاملي �لتي عقدت يف كيبيك Quebec – كند� �صيف 2008 مّت رف�ض 

طلب “�إ�رش�ئيل” بت�صجيل �لقد�ض على الئحتها �لتمهيدية يف جلنة �لرت�ث �لعاملي، كما ورد 
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“�إ�رش�ئيل” لي�صت مبفردها خمولة بعمل ت�صميم لطريق باب �ملغاربة،  يف قر�ر�تها باأن 

.
212

وعليها �أن تر�جع �صلطات �لوقف و�ململكة �الأردنية �لها�صمية بهذ� �خل�صو�ض

خال�شات:

�لثقافية  �ملمتلكات  على  �جلر�ئم  من  �لعديد  باقرت�ف  قامت  �الحتالل  �صلطات  �إن   •

و�لتاريخية و�لدينية، خمرتقة بذلك �حلماية �خلا�صة �ملكر�صة لهذه �الأماكن مبوجب 

و�ملو�ثيق  �لقر�ر�ت  بتعريف  حمتلة  مدينة  فالقد�ض  �لدولية.  و�التفاقيات  �الأحكام 

�صخ�صيتها  تكمل  �لثقافية  �ملمتلكات  على  باعتد�ء�تها  و“�إ�رش�ئيل”  �لدولية، 

�الحتاللية ومروقها على �لقانون �لدويل و�ملو�ثيق �الإن�صانية.

من  �أكرث  يف  وتاريخية  و�أثرية  دينية  �أماكن  من  �لثقافية  �الأمالك  على  �العتد�ء  �إّن   •

�ملادة )147( من  �أحكام  مو�صع و�أكرث من قر�ر مبثابة جر�ئم حرب، فقد �عتبت 

و�لتاريخية  و�لثقافية  �لدينية  �ملمتلكات  و�غت�صاب  تدمري  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية 

ب�صورة ال تقت�صيها �ل�رشور�ت �حلربية �الأكيدة من قبيل �ملخالفات �جل�صيمة، �لتي 

يَِّفت بن�ّض �ملادة )85( من �لبوتوكول �الإ�صايف �الأول باأنها جر�ئم حرب. وهذ� ما  كمُ

 1981/12/16 بتاريخ   147/36 �لقر�ر رقم  �ملتحدة يف  لالأمم  �لعامة  �أكدته �جلمعية 

من  هي  و�لدينية  و�لثقافية  �لتاريخية  �الأماكن  على  �العتد�ء  باأن  �ل�صاد�صة  �لفقرة 

قبيل جر�ئم �حلرب، حيث ن�ّصت على �أن “حاالت �خلرق �خلطري من قبل �إ�رش�ئيل 

الأحكام �تفاقية جنيف هي جر�ئم حرب و�إهانة لالإن�صانية”.

وتغيري  �لعرب،  لل�صكان  �لثقافية  �ملعامل  طم�ض  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  �أدركت   •

هوية �الأر�ض، و�لعبث ب�صخ�صية �ملدن و�لقرى �لفل�صطينية وتزييفها ل�صالح تر�ث 

�آخر؛ مهم يف ��صتكمال حلقات م�رشوعها �لتهويدي ال�صتبد�ل روح �ملكان و�أ�صالته 

بزيفها  وحتاول  �الأمكنة،  �أ�صماء  غرّيت  مثالً  فـ“�إ�رش�ئيل”  �أخرى.  هوية  ل�صالح 

�لعربية،  �الأر�ض  على  موهومة  بديلة  ثقافية  ممتلكات  �إيجاد  �مليثولوجي  �لدعائي 

ويتطلب ذلك �رشقة �ملمتلكات �لعربية �لثقافية. و�الأكرث من ذلك هو �أن “�إ�رش�ئيل” 

�إ�رش�ئيلية بعد تغيري  �أنها  تعمل يف �أكرث من حمفل على ت�صجيل مو�قع عربية على 

مالحمها، و�ملثال بالن�صبة ملدينة �لقد�ض �لقدية �مل�صجلة على الئحة �لرت�ث �لعاملي 
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�ملهدد باخلطر، �لتي حتاول “�إ�رش�ئيل” �صطبها عن الئحة �لرت�ث بو�صفها موقعاً 

عربياً فريد�ً وتقديها على �أ�صا�ض �أنها مدينة �إ�رش�ئيلية و�أن تر�ثها يهودي.

على �لرغم من تاأجيل �لبحث يف ق�صية �لقد�ض للمفاو�صات �لنهائية، �إال �أن �حلكومة   •

يف  �صيّما  وال  �لر�بعة،  جنيف  �تفاقية  �أحكام  بتطبيق  ملزمة  ز�لت  ما  �الإ�رش�ئيلية 

�الأر��صي �ملحتلة.

 ،1972 �تفاقية �صنة  تتمتع باحلماية مبوجب  و�أ�صو�رها  �لقدية  �لقد�ض  �إن مدينة   •

قائمة  على  يرد  ��صمها  وباأن  �لعامل،  يف  و�لطبيعي  �لثقايف  �لرت�ث  بحماية  �ملتعلقة 

�لرت�ث �لعاملي �ملعر�ض للخطر على لو�ئح �لرت�ث �لعاملي لدى �ليون�صكو. و�أن تغيري 

�أي معامل �صي�رش باملحافظة على �ملمتلكات �لثقافية، وخ�صو�صاً يف �لقد�ض �لقدية، 

�ملمتلكات  فحماية  هنا  ومن  دولية.  م�صوؤولية  عليها  �ملحافظة  مهمة  باتت  �لتي 

طابع  تغري  �لتي  و�لتد�بري  �الأثرية  �حلفائر  �إجر�ء  ومنع  �لقد�ض  مدينة  يف  �لثقافية 

1967؛ �صيحافظ على �لطابع �ملميز ملدينة �لقد�ض �لقدية،  مدينة �لقد�ض منذ �صنة 

“�إ�رش�ئيل” من حفر �صي�رش باالآثار �الإ�صالمية، ومنها �أعمال �حلفر  وما تقوم به 

ب�صكل  مناق�صة  تعّد  �لتي  �ملغاربة،  وباب  �الأق�صى  �مل�صجد  من  �لغربية  �ملنطقة  يف 

�رشيح للقانون �لدويل و�ل�رشعية �لدولية.

�إن م�صكلة �صون �لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض �ل�رشيف ال يكن ف�صلها عن طابعها   •

�ل�صيا�صي وخلفيتها �لتاريخية.
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