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املعاهدات والقرارات الدولية

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س يف املعاهدات
والقرارات الدولية
د .ريا�ض حمودة يا�سني

مقدمة:
�سيتناول هذا الف�صل الرتاث الثقايف ملدينة القد�س يف بع�ض االتفاقيات الدولية ذات
الطابع الثقايف وقرارات الأمم املتحدة )( United Nations (UNاجلمعية العامة General
 Assembly of the United Nationsوجمل�س الأمن  Security Councilواليون�سكو).
حر�ص الباحث يف هذه الدرا�سة على تتبع ومالحقة القرارات الدولية ذات ال�صلة
بالرتاث واملمتلكات الثقافية يف مدينة القد�س حتت االحتالل الإ�رسائيلي ،وذلك من خالل
ر�صد القرارات يف الهيئات املعنية يف الأمم املتحدة منذ �سنة  1947وحتى  ،2008خا�صة
بالن�سبة لليون�سكو ،ثم تتبع الفقرات املتعلقة باملمتلكات الثقافية للقد�س يف املعاهدات
واالتفاقات الدولية ذات ال�صلة.
من املهم ابتدا ًء حتديد الرتاث الثقايف� ،إذ �سيالحظ �أن القانون الدويل يتعامل مع
“املمتلكات الثقافية” �أكرث من تعامله مع “تراث ثقايف” يف مفاهيمه العامة .وميكن القول
ب�أن “املمتلكات الثقافية” ترتبط بالرتاث الثقايف للمجتمعات ،وت�صنف غالبا ً �إىل ممتلكات
ثقافية منقولة ،مثل الكتب واملخطوطات والقطع الأثرية ،وممتلكات ثقافية غري منقولة،
مثل التماثيل والأبنية املعمارية التاريخية والأثرية واملواقع الثابتة الفريدة ب�صورة
عامة.1
وميكن تعريف “املمتلكات الثقافية” يف االتفاقيات الدولية ،فاملادة ( )1من اتفاقية
الهاي �سنة ُ 1954تعرفها من خالل حتديد ثالثة �أ�صناف من املمتلكات :الأول ي�شمل
جميع املمتلكات املنقولة وغري املنقولة التي لها �أهمية كربى يف الرتاث الثقايف لأي �شعب،
مبا يف ذلك املباين املعمارية ،والأماكن الأثرية والدينية ،وجمموعة املباين التي تكت�سب
بتجمعها قيمة تاريخية �أو فنية ،و�إنتاجات الفن ،واملخطوطات والكتب ،والأ�شياء الأخرى
ذات القيمة الفنية التاريخية �أو الأثرية ،وكذلك املجموعات العلمية واملواد الأر�شيفية �أو
ن�سخ املمتلكات املذكورة �آنفاً .وال�صنف الثاين من املمتلكات ي�شمل املباين واملمتلكات
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التي ال تتمتع يف ح ّد ذاتها باخل�صائ�ص املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة .فيما تن�سب
�إىل ال�صنف الثالث املراكز التي حتتوي على جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية املبينة
يف الفقرتني ال�سابقتني ،والتي يطلق عليها ا�سم “مراكز الأبنية التذكارية”.2
ويف الديباجة الأوىل واملادة ( )1من “اتفاق روير�ش” ،الذي تبنته الدول الأمريكية
بتوقيعها اتفاق وا�شنطن  Washington Agreementيف َ ،1935/4/15ت ْد ُخ ُل يف عداد
املمتلكات الثقافية الت�شكيالت الفنية والأثرية والتاريخية كلها .3ويع ّد هذا االتفاق �أول
وثيقة قانونية تنظم م�سائل حماية املمتلكات وامل�ؤ�س�سات الثقافية ،4على �أنه قد يكون
هناك اتفاقيات قبله مثل اتفاقية برن  Berne Conventionحلماية امل�صنفات الأدبية
والفنية �سنة  ،51886وكذلك اتفاقيتي الهاي �سنتي  1899و 1907فيما يتعلق منها
بحماية املمتلكات الثقافية يف �أوقات احلرب ،ومن ثم اتفاقية �سان جريمان Treaty of
 Saint-Germainاملوقعة �سنة  ،1919ومعاهدة الويبو وهي اخت�صار للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية )The World Intellectual Property Organization (WIPO
ومقرها يف جنيف ب�ش�أن حقّ امل�ؤلف ،6وحقّ الأداء والت�سجيل ال�صوتي ،7وتع ّد اتفاقية
الهاي �سنة  1954حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع امل�سلح ،الوثيقة القانونية
املكملة جلهود “ميثاق روير�ش”.8
وعقدت برعاية اليون�سكو اتفاقيات دولية �أخرى ،ميكن ت�صنيفها �ضمن نطاق االجتاه
لآلية احلماية الدولية للممتلكات الثقافية ،مثل اتفاقية حظر ومنع ا�سترياد وت�صدير ونقل
ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�رشوعة �سنة  ،1970والأهم هي اتفاقية �صيانة
الرتاث العاملي والثقايف �سنة  ،91972فقد حددت هذه االتفاقية واجبات الدول الأع�ضاء
على نحو منفرد وجماعي ل�ضمان �صيانة الرتاث العاملي واملمتلكات الثقافية .وبف�ضل
هذه االتفاقية حقق التعاون الدويل التعا�ضد والت�ضامن يف جمال �صون الرتاث الثقايف
والطبيعي للإن�سانية .10وهناك االتفاقية العاملية حلقوق امل�ؤلف املعدلة �سنة  ،1979التي
ت�شكل امتدادا ً التفاقية برن املربمة �سنة  1886ب�ش�أن حماية امل�صنفات الأدبية والفنية،
والتي �أعيد النظر فيها �أكرث من مرة ،حيث كان �آخرها يف باري�س �سنة  ،1979وغريها من
االتفاقيات ذات ال�صلة.11
وعلى الرغم من �أن الوثائق والتو�صيات ال متلك القوة القانونية امللزمة� ،إال �أن ب�إمكانها
�أن تلعب دورا ً مهما ً يف تطوير التنظيم الدويل يف هذا املجال.
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كما ميكن �أن نتذكر �أهم تو�صيات اليون�سكو بهذا اخل�صو�ص ،واملتمثلة يف:12
	.1التو�صية اخلا�صة بتطبيق املبادئ الدولية يف جمال احلفائر الأثرية �سنة .1956
	.2التو�صية املتعلقة بالتدابري الواجب اتخاذها حلظر ومنع ا�سترياد وت�صدير ونقل
املمتلكات الثقافية بطرق غري م�رشوعة �سنة .1964
	.3التو�صية اخلا�صة بحماية املمتلكات الثقافية املنقولة �سنة .1978
	.4التو�صية ب�ش�أن �إحدى الو�سائل لتي�سري دخول املتاحف للجميع �سنة .1960
	.5التو�صية ب�ش�أن املحافظة على جمال املناظر الطبيعية واملوا�ضع على الطابع املميز
بها �سنة .1962
	.6التو�صية ب�ش�أن �صون املمتلكات الثقافية التي تهددها الأ�شغال العامة واخلا�صة
�سنة .1968
	.7التو�صية ب�ش�أن التبادل الدويل للممتلكات الثقافية �سنة .1976
	.8التو�صية ب�ش�أن �صون املناطق التاريخية ودورها يف احلياة املعا�رصة �سنة 1976

وغريها.

وهناك �إعالن اليون�سكو ب�ش�أن التدمري املتعمد للرتاث الثقايف �أعقاب م�أ�ساة تدمري
متاثيل يف �أفغان�ستان �سنة  2003ليمثل تذكريا ً ب�أهمية املحافظة على الرتاث العاملي.13
�أما اتفاقية اليون�سكو �سنة  1970ب�ش�أن التدابري الواجب اتخاذها حلظر ومنع ا�سترياد
وت�صدير ونقل املمتلكات الثقافية بطرق غري م�رشوعة ،فقد ا�شتملت على تعريف مف�صل
ن�صت املادة ( )1من االتفاقية على �أن املمتلكات الثقافية هي
ملفهوم املمتلكات الثقافية� ،إذ ّ
“املمتلكات التي تقرر كل دولة ،العتبارات دينية �أو علمانية� ،أهميتها لعلم الآثار� ،أو ما
قبل التاريخ� ،أو الأدب �أو الفن �أو العلم”.14
ويدخل كل ما �سبق يف عداد املمتلكات الثقافية بغ�ض النظر عن م�صدر هذه املمتلكات
�أو مالكها� ،أي �أن االعتبار الأ�سا�سي هو القيمة التاريخية �أو الفنية للممتلكات .15وتع ّد
الأماكن الدينية املقد�سة من �أهم املمتلكات الثقافية.16
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�أو ًال :الرتاث الثقايف للقد�س يف االتفاقيات الدولية:
تع ّد “�إ�رسائيل” وفقا ً لأحكام القانون الدويل قوة حمتلة ،قامت باحتالل القد�س
وباقي الأرا�ضي العربية املحتلة باال�ستناد للقوة ،واالحتالل معرف تعريفا ً وا�ضحا ً يف
املادة ( )42من اتفاقية الهاي �سنة  ،171907التي يفرت�ض �أن تلتزم بها “�إ�رسائيل”.
فاتفاقية الهاي ل�سنة  1907ال جتيز للدولة املحتلة م�صادرة الأمالك اخلا�صة ،ففي
املادة ( )56تع ّد الدولة املحتلة مبثابة مدير للأرا�ضي يف البلد املحتل ،وعليها �أن تعامل
الن�ص ليحدد هذه امل�ؤ�س�سات فا�شرتط
ممتلكات البلد معاملة الأمالك اخلا�صة .وقد جاء
ّ
“معاملة ممتلكات البلديات ،وممتلكات امل�ؤ�س�سات املخ�ص�صة للعبادة والأعمال اخلريية
والرتبوية ،وامل�ؤ�س�سات الفنية والعلمية كممتلكات خا�صة عندما تكون ملكا ً للدولة،
و ُيحظر كل حجز �أو تدمري �أو �إتالف عمدي ملثل هذه امل�ؤ�س�سات والآثار التاريخية والفنية
والعلمية ،و ُتتخذ الإجراءات الق�ضائية �ضد مرتكبي هذه الأعمال”.18
ن�ص املادة ( )56ب�أنها جاءت بعبارة بالغة الأهمية ،وهي �أن املمتلكات
ويالحظ من ّ
الن�ص تبقى من قبيل املمتلكات اخلا�صة ،حتى و�إن
وامل�ؤ�س�سات الوارد ذكرها يف هذا
ّ
كانت مملوكة للدولة .حيث تفيد هذه العبارة ب�أنه ال ميكن لأطراف النزاع االعتداء �أو
تدمري �أو �إتالف هذه املمتلكات ،وذلك لأنها ممتلكات خا�صة ال يجوز االعتداء عليها،
فاملمتلكات اخلا�صة حممية من �أي اعتداء �أو �أي هجوم عليها �سواء �أكان كليا ً �أم جزئياً.
كما ا�شتملت معاهدة جنيف  Geneva Conventionيف االتفاقية الرابعة منها ب�ش�أن
حماية الأ�شخا�ص املدنيني وقت احلرب ،امل�ؤرخة يف  ،1949/8/12وح�سب املادة ()49
ب�أنه ال يحقّ ل�سلطة االحتالل نقل مواطنيها �إىل الأرا�ضي التي احتلتها� ،أو القيام ب�أي
ن�صت املادة ( )53على �أنه ال يحقّ لقوات
�إجراء ي�ؤدي �إىل التغيري الدميوغرايف فيها .19كما ّ
االحتالل تدمري امللكية ال�شخ�صية الفردية �أو اجلماعية� ،أو ملكية الأفراد �أو الدولة التابعة
لأي �سلطة يف البلد املحتل.20
ون�صت املادة ( )64من اتفاقية جنيف ل�سنة 1949على حماية املدنني يف زمن احلرب،
ّ
و�أنه يتحتم على املحتل �إبقاء القوانني اجلنائية اخلا�صة بالأرا�ضي املحتلة نافذة ،ما
مل يكن فيها ما يهدد �أمن دولة االحتالل� ،أو يع ّد عقبة يف �سبيل تطبيق هذه االتفاقية.21
كما ت�ؤكد املادة ( )43من الئحة الهاي امللحقة باتفاقية الهاي الرابعة ل�سنة  1907على
�رضورة املحافظة على الأنف�س والأمالك.22
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فال�سيادة القانونية الدائمة على الإقليم املحتل ال تنتقل من دولة ال�سيادة الأ�صلية
�إىل دولة االحتالل� ،إال بطريقة االتفاق والتنازل� ،أو بطريقة ال�ضم والإخ�ضاع .وبالتايل،
ت�صبح جميع الإجراءات املتخذة من قبل “�إ�رسائيل” ومن �ضمنها الق�ضاء على الآثار
العربية الإ�سالمية باطلة والغية يف ظ ّل القانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة ،وال ميكنها
منح الدولة القائمة باالحتالل �أية �سيادة على الإقليم اخلا�ضع حتت �سيطرة االحتالل،
فاحتاللها لتلك الأرا�ضي �إمنا مينحها �سلطة م�ؤقته وحمدودة ،للأغرا�ض الع�سكرية
فح�سب.
ون�صت املادة ( )1من الباب الأول “�أحكام عامة” من اتفاقية جنيف الرابعة على “�أن
ّ
ال�سا ُمون املتعاقدون باحرتام و�ضمان احرتام هذه االتفاقية يف جميع
يتعهد الأطراف َّ
تن�ص �أي�ضا ً على “حماية حقوق الأ�شخا�ص
الأحوال” .23كما �أن املادة ( )27من االتفاقية ّ
املحميني مبوجب �أحكام هذه االتفاقية ،وحماية �رشفهم ،وحقوقهم العائلية ،وعقائدهم
الدينية ،وعاداتهم وتقاليدهم ،ومعاملتهم معاملة �إن�سانية” .24كما ت�ؤكد املادة ( )29من
االتفاقية ذاتها على م�س�ؤولية ال�سلطة القائمة باالحتالل جتاه الأ�شخا�ص الذين حتميهم
االتفاقية .25وي�ستفاد من هذه املادة �أن امل�س�ؤولية عن �أية انتهاكات حلقوق ال�سكان
الواقعني حتت االحتالل ال تتوقف عند الطرف املحتل ر�سمياً ،حيث ت�ضمنت اتفاقيات
جنيف بنودا ً تتعلق ب�رضورة �صيانة البنية احل�ضارية والثقافية للأرا�ضي املحتلة.26
وجاءت اتفاقية الهاي �سنة  ،1954لتخت�ص بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة ن�شوب
نزاع م�سلح ،وقد ا�شتملت على بروتوكولني؛ الأول �صدر �سنة  ،1954والثاين �صدر
�سنة  ،1999وقد �صادقت “�إ�رسائيل” على االتفاقية وبرتوكولها الأول يف ،1957/10/3
و�أ�صبحت من�ضمة بتاريخ .271958/4/1
وخلفية هذه االتفاقية جاءت نظرا ً ملا متثله هذه الأعيان من قيمة ثقافية وروحية
كبرية بالن�سبة لل�سكان املدنيني ،فقد �أقر امل�ؤمتر الدبلوما�سي بالهاي �سنة  1954اتفاقية
حلماية الأعيان واملمتلكات الثقافية ب�صفة عامة ،وحمايتها �ضد العمليات الع�سكرية
ب�صفة خا�صة ،حيث �أبرزت ديباجة هذه االتفاقية دوافع �إبرامها ،مبينة �أهمية امللكية
الثقافية بقولها�“ :إن الأ�رضار التي تلحق باملمتلكات الثقافية التي ميلكها �أي �شعب ،ك�أن
مت�س الرتاث الثقايف الذي متلكه الإن�سانية جمعاء ،فكل �شعب ي�ساهم بن�صيب يف الثقافة
العاملية .فلهذا ،املحافظة على الرتاث الثقايف فائدة عظمى جلميع �شعوب العامل ،و�أنه
ينبغي �أن يكفل لهذا الرتاث حماية دولية”.28
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ومن اجلدير بالذكر �أن ديباجة اتفاقية الهاي �سنة ّ 1954
مت تعزيز مبادئها
بالربوتوكول الثاين �سنة  ،1999الذي لعب دورا ً مهما ً يف احلماية القانونية للملكية
الثقافية ،وق ّوى نقاط ال�ضعف يف اتفاقية الهاي �سنة  ،1954ونذكر على �سبيل املثال دور
ن�صت عليه املادة ( )10من الربوتوكول،
التقوية التي �أ�ضافها بروتوكول  ،1999وذلك ما ّ
الذي �أبدل نظام احلماية اخلا�صة يف اتفاقية الهاي �سنة � 1954إىل نظام احلماية املعززة.29
وعلى الرغم من نظام احلماية املعززة للممتلكات الثقافية والدينية� ،إال �أن املمتلكات
الثقافية والدينية كانت وما تزال تنتهك حمايتها يف النزاعات امل�سلحة؛ دولية كانت �أو غري
دولية ،ويف نزاعات ذات طابع دويل �أو يف حالة االحتالل الع�سكري.
هذا وقد ا�ستقرت جميع االتفاقيات الدولية واملتمثلة باملادة ( )56من لوائح الهاي
�سنة  1907واملادة ( )53من اتفاقية جنيف �سنة  ،1949واملادة ( )47من اتفاقية الهاي
�سنة 1954؛ من �أن وجود نوع من املمتلكات العامة كاملن�ش�آت املتخ�ص�صة للأعمال
اخلريية والعبادة والتعليم والآثار التاريخية تدخل يف عداد املمتلكات اخلا�صة ،التي ال
يجوز ل�سلطات االحتالل اال�ستيالء عليها �أو انتهاك حرمتها بطريقة �أو ب�أخرى.30
ونذكر من هذه االنتهاكات واالعتداءات على املمتلكات الثقافية والدينية ،التي تعترب
من قبيل جرائم احلرب ،العدوان الإ�رسائيلي امل�ستمر املتمثل يف �أعمال احلفر الواقعة يف
اجلهه الغربية من امل�سجد الأق�صى ويف �ساحة الرباق ويف �أماكن �أخرى �أثرية من مدينة
القد�س املحتلة منذ احتاللها الق�سم املتبقي من املدينة املقد�سة �سنة  1967وحتى يومنا
هذا؛ يف حماولة منها لطم�س املعامل العربية والإ�سالمية عن املدينة ،و�إخفاء الآثار التي
ت�ؤكد عروبة املدينة.31
ويتمثل اخلطر املحدق واحلقيقي ،الواقع على املدينة املقد�سة ،يف عبث �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي برتاث املدينة الثقايف واحل�ضاري والهادف �إىل طم�س معامل ال�سيادة
الفل�سطينية عنها ،من خالل املخططات الإ�رسائيلية الهادفة �إىل تهويدها منذ ع�رشات
ال�سنني ،والتي �أخذت منعطفا ً خطريا ً بعد احتالل ما تبقى من املدينة بعد �سنة ،1967
وتتالت املخططات تباعا ً حتى �أ�صبحت خطرا ً داهما ً على املدينة يو�شك �أن يوقع كارثة
كبرية باملدينة وبتاريخها وبثقافتها ومبنجزها احل�ضاري؛ حيث تقوم �سيا�سة �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي يف هذا املجال مبحاولة نفي الو�ضع القائم ،و�إثبات الواقع اخلرايف
الزائف ،من خالل حماولة تهويد كل الآثار الفل�سطينية لي�س يف القد�س ال�رشيف فح�سب
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بل يف كامل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .وما زالت �أعمال احلفر �أ�سفل امل�سجد الأق�صى
املبارك متوا�صلة بهدف �إزالة وطم�س الآثار العربية الإ�سالمية الواقعة حاليا ً يف �ساحة
الرباق ،وهدم م�سجد الرباق ،وحفر الأنفاق ،التي تعمل على زعزعة وخلخلة �أ�سا�سات
امل�سجد الأق�صى �سعيا ً لبناء الهيكل املزعوم على �أنقا�ضه.

ثاني ًا :تراث القد�س الثقايف يف الأمم املتحدة:
 .1قرارات اجلمعية العامة:
متيزت مدينة القد�س من بني مدن الأر�ض قاطبة مبكانتها اجلليلة يف تاريخ العالقات
الدولية ب�صفة عامة ،وعلى �صعيد التنظيم الدويل ب�صفة خا�صة ،فلم حتظ مدينة مبثل
ما حظيت به القد�س من اهتمام املجتمع الدويل بها ،ومل يكن �أ�سا�س هذا االهتمام ثروات
اقت�صادية تتمتع بها املدينة �أو العتبارات التوازن الدويل يف املنطقة ،بقدر ما كان االهتمام
ب�سبب هويتها الدينية.32
وللقد�س �أهمية دينية بالغة ملعتنقي الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية ،مما يك�سبها طابعا ً
عاملياً ،وينعك�س هذا يف الن�صو�ص الأ�سا�سية التي خ�ص�صتها اجلمعية العامة حلماية
الأماكن املقد�سة دون متييز �أيا ً كان .وتنعك�س هذه ال�صفة العاملية �أي�ضا ً يف الن�صو�ص
املتعلقة بجعل القد�س كيانا ً م�ستقالً ال يخ�ضع ل�سيطرة قومية حمددة .33وهنا يالحظ
ب�أن القرار  181ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة بتاريخ  1947/11/29قد �أعطى
القد�س خ�صو�صية من خالل ما ورد يف املادة ( )3من اجلزء الأول منه بحيث “تن�ش�أ
يف فل�سطني الدولتان امل�ستقلتان؛ العربية واليهودية ،واحلكم الدويل اخلا�ص مبدينة
القد�س” .34فقرار التق�سيم �أو�صى ب�أن يجعل ملدينة القد�س كيانا ً منف�صالً Corpus
 Separatumخا�ضعا ً لنظام دويل خا�ص ،وتتوىل الأمم املتحدة �إدارته ،ويعني جمل�س
و�صاية ليقوم ب�أعمال ال�سلطة الإدارية نيابة عن الأمم املتحدة .فالقد�س تخ�ضع ككيان
منف�صل ل�سلطة دولية� ،35أي �أن تكون القد�س �ضمن نظام حكم دويل خا�ص ،تقوم على
�إدارته الأمم املتحدة.

واالعرتاف هنا بخ�صو�صية القد�س له �أكرث من داللة ،فهناك اعتبار للمدينة بحيث
ال تكون �ضمن �أي نزاع �سيا�سي وع�سكري ،كونها حتتفي برمزية دينية و�سيا�سية
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وثقافية .فالتدويل تنظيم ال يهدف �إىل اال�ستقالل وتقرير امل�صري ح�سب رغبات �أبناء
املنطقة املدولة ،و�إمنا يهدف �إىل رعاية امل�صالح امل�شرتكة بالن�سبة للو�ضع اال�سرتاتيجي
�أو الأهمية الدولية ذات الطابع الإن�ساين �أو الديني �أو االقت�صادي للمنطقة املدولة.36
ويع ّد قرار التدويل �أول بيان �أعلنت فيه اجلمعية العامة مبادئ تتعلق باملركز القانوين
الدويل ملدينة القد�س .وت�ضمن الف�صل الأول من القرار عنوانا ً مفردا ً للأماكن املقد�سة
والأبنية واملواقع الدينية� ،إذ �أكد القرار على �أهمية �أن “ال تنكر �أو ال مت�س احلقوق القائمة
املتعلقة بالأماكن املقد�سة والأبنية واملواقع الدينية” ،بحيث ت�ضمن حرية الو�صول
والزيارة واملرور جلميع املواطنني يف الدولة الأخرى (الدولة العربية �أو الدولة اليهودية)
ويف مدينة القد�س ،كذلك �صون الأماكن املقد�سة والأبنية واملواقع الدينية .37هذه الأبنية
هي الرتاث الثقايف للم�سلمني وامل�سيحيني على ح ّد �سواء .كما �أو�صى البند (ج) من القرار
يف اجلزء الثالث �أن تقوم �سلطة �إدارية حكومية تعمل على حماية امل�صالح الروحية
والدينية الفريدة الواقعة �ضمن مدينة العقائد ال�سماوية الكبرية الثالثة املنت�رشة يف �أنحاء
العامل (الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية) و�صيانتها ،والعمل لهذه الغاية بحيث ي�سود
النظام وال�سالم (ال�سالم الديني خا�صة) مدينة القد�س.38
ومن املهم الإ�شارة �إىل “نظام مدينة القد�س” ،الذي �أقره جمل�س الو�صاية يف اجتماعه
الـ  81الذي انعقد يف  ،1950/4/4م�ستندا ً �إىل قرار التق�سيم املذكور ح�سبما ورد يف مقدمة
النظام ،حيث �إن جمل�س الو�صاية معني بحماية امل�صالح الروحية والدينية الفريدة القائمة
يف املدينة للديانات ال�سماوية الثالثة .39والأهم من ذلك �أن نظام جمل�س الو�صاية ت�ضمن
يف املادة ( )38ن�صو�صا ً وا�ضحة حلماية الأماكن املقد�سة واملباين واملواقع الدينية ،كما
ين�ص على حفظ الآثار القدمية يف مدينة القد�س.40
ت�ضمن يف املادة ( )39ت�رشيعا ً ّ
وبعد �أن مل تنفذ �أحكام قرار التق�سيم ،اتخذت اجلمعية العامة القرار  ،194الذي
ت�ضمن ،بالإ�ضافة �إىل الأحكام املتعلقة بالعودة ،الإعالن يف الفقرة الثامنة �أن اجلمعية
العامة“ :تقرر �أن منطقة القد�س يجب �أن تتمتع مبعاملة خا�صة منف�صلة عن معاملة
مناطق فل�سطني الأخرى ،ويجب �أن تو�ضع حتت مراقبة الأمم املتحدة الفعلية”.41
ين�ص على
والتوافق الأ�سا�سي بني هذا القرار وقرار تق�سيم فل�سطني هو �أن كل منهما ّ
مركز م�ستقل للقد�س وو�ضعها حتت مراقبة الأمم املتحدة.
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ويف القرار  303امل�ؤرخ يف � ،1949/12/9أ�شارت اجلمعية العامة �إىل كال القرارين 181

وتن�ص الفقرة الأوىل من منطوقه على �أن اجلمعية
و 194يف الفقرة الأوىل من الديباجة،42
ّ
العامة تقرر فيما يتعلق بالقد�س:
�أن تعيد ،لذلك� ،إعالن غايتها يف وجوب و�ضع القد�س يف ظ ّل نظام دويل دائم،
يج�سد �ضمانات مالئمة حلماية الأماكن املقد�سة ،داخل القد�س وخارجها ،و�أن
ت�ؤكد بالتحديد الأحكام التالية من قرار اجلمعية العامة ( 181د:)2-
 .1ين�ش�أ يف مدينة القد�س كيان منف�صل حتت حكم دويل خا�ص ،تقوم على
�إدارته الأمم املتحدة.
 .2يعني جمل�س و�صاية لي�ضطلع مب�س�ؤوليات ال�سلطة الإدارية.
 .3ت�ضم مدينة القد�س بلدية القد�س احلالية ،بالإ�ضافة �إىل القرى واملراكز
املحيطة بها.

ويف الفقرة الثانية من منطوق هذا القرار طلبت اجلمعية العامة من جمل�س الو�صاية
�أن يت ّم �إعداد النظام الأ�سا�سي للقد�س وا�ضعا ً يف اعتباره “املبادئ الأ�سا�سية لنظام احلكم
الدويل للقد�س املبينة يف قرار اجلمعية العامة ( 181د ،”)2-و�أن “مي�ضي فورا ً يف تنفيذه”.
ون�ص النظام الأ�سا�سي الذي اعتمده جمل�س الو�صاية بتاريخ  1950/4/4يف جملة �أمور
ّ
على حماية الأماكن املقد�سة وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية جلميع النا�س
يف املدينة ،43ومل يطر�أ �أي تغيري على املركز القانوين الأ�سا�سي الذي توخته للقد�س
قرارات اجلمعية العامة الثالثة التي ذكرت تواً .مبعنى �أن هذا القرار �أكد ب�أنه تقع على
جمل�س الو�صاية م�س�ؤولية االنتهاء من �إعداد النظام الدويل ملدينة القد�س وعر�ضه على
اجلمعية العامة لل�رشوع يف تطبيقه فورا ً ودون �إبطاء ،و�أن يقوم جمل�س الو�صاية ب�إدارة
املدينة مع �رضورة و�ضع نظام يكفل ال�ضمانات املالئمة حلماية الأماكن املقد�سة داخل
املدينة وخارجها.
ون�ص القرار رقم  185بتاريخ  1948/4/26على �أن اجلمعية العامة تعترب حفظ النظام
ّ
والأمن يف القد�س م�س�ألة ملحة تعني الأمم املتحدة ككل ،وهي تطلب من جمل�س الو�صاية
�أن يدر�س ،مع �سلطة االنتداب والأطراف املعنية ،الإجراءات املالئمة حلماية املدينة
و�سكانها.44
و�صدر القرار رقم  187بتاريخ  ،1948/5/6ووردت فقرة يف القرار ت�ؤكد على �أنه
تقرر اتخاذ �إجراءات �أخرى حلماية مدينة القد�س و�سكانها.45
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وا�شتمل القرار رقم  194بتاريخ  1948/12/11على عدة بنود من بينها “تقرر وجوب
حماية الأماكن املقد�سة” ،46كذلك ت�ضمن القرار “وجوب منح �سكان فل�سطني ،جميعهم،
�أق�صى حرية ممكنة للو�صول �إىل مدينة القد�س بطريق الرب وال�سكك احلديدية وبطريق
اجلو”.47
و�أعادت اجلمعية العامة ،بعد احتالل “�إ�رسائيل” ال�شطر الغربي للمدينة ،الت�أكيد
من خالل قراراتها ،قرار رقم  303بتاريخ  ،481949/12/9وقرار رقم  356بتاريخ
 ،491949/12/10وقرار رقم  468بتاريخ 1950/12/14؛ على الو�ضع الدويل اخلا�ص
ملدينة القد�س واحلفاظ على الأماكن املقد�سة .50مبعنى �أن “�إ�رسائيل” باحتاللها ال�شطر
الغربي للمدينة �سنة  1948تكون قد اعتدت على املجتمع الدويل ،لأن القرار الدويل و�ضع
القد�س �ضمن نظام دويل خا�ص.
وبعد ذلك مل تدرج اجلمعية العامة مو�ضوع القد�س يف دورتها ال�سابعة �سنة ،1952
فقد ق ّدم الأمني العام للأمم املتحدة تريغفي يل  ،Trygve Lieاملعروف بوالئه لل�صهيونية،
جدول �أعمال الدورة ال�سابعة دون الإ�شارة �إىل بند “ق�ضية فل�سطني” .وهكذا مل تتناول
اجلمعية العامة مو�ضوع القد�س منذ �سنة  ،1952لتبد�أ مرحلة جديدة لق�ضية القد�س يف
اجلمعية العامة �سنة .511967
وبعد العدوان الإ�رسائيلي يف حزيران /يونيو � 1967ضمت “�إ�رسائيل” ،مبوجب
قانون بلدي �إ�رسائيلي ،ذلك اجلزء من القد�س الذي كانت ت�سيطر عليه الأردن �سابقاً.
ين�ص على �أن اجلمعية العامة:
ويف  1967/7/4اتخذت اجلمعية العامة القرار  ،2253الذي ّ
�إذ ي�ساورها �شديد القلق للحالة ال�سائدة يف القد�س ،نتيجة للتدابري التي اتخذتها
�إ�رسائيل لتغيري مركز املدينة؛
 .1تعترب �أن تلك التدابري باطلة.
 .2تطلب �إىل �إ�رسائيل �إلغاء جميع التدابري التي �صار اتخاذها ،واالمتناع
فورا ً عن �إتيان ب�أي عمل من �ش�أنه تغيري مركز القد�س.

وبعد ع�رشة �أيام اتخذت اجلمعية العامة القرار  ،2254الذي �أعلن ،بعد الإ�شارة �إىل
القرار  2253والإحاطة بعدم االلتزام به� ،أن اجلمعية العامة:
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“ .1ت�أ�سف جدا ً لتخلف �إ�رسائيل عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة ( 2253د�إط–.)5
 .2تكرر الطلب الذي وجهته �إىل �إ�رسائيل يف ذلك القرار ب�إلغاء جميع التدابري التي �صار
اتخاذها ،واالمتناع فورا ً عن �إتيان ب�أي عمل من �ش�أنه تغيري مركز القد�س”.52
وهناك غمو�ض بينّ يف هذين القرارين ،فالفقرة الوحيدة يف ديباجة القرار  2253ت�شري
�إىل “مركز املدينة” بينما ت�شري الفقرة الثانية من منطوق كل من القرارين ال�سابقني �إىل
“مركز القد�س” .وميكن تف�سري هاتني العبارتني على �أنهما ت�شريان �إىل املركز القانوين
للقد�س ،بو�صفها كيانا ً م�ستقالً �أو ت�شري �إىل مركز املدينة.
ميكن تف�سري العبارة املطلقة “جميع التدابري التي �صار اتخاذها” الواردة يف الفقرة
الثانية من منطوق كل من القرارين �سالفي الذكر على �أنها تعني مطالبة “�إ�رسائيل” ب�إلغاء
التدابري التي اتخذتها ،بدون �إ�شارة حمددة �إىل الوقت الذي اتخذت فيه هذه التدابري .وبناء
على هذا التف�سري ف�إن من �ش�أن التدابري الإ�رسائيلية ،التي ينبغي �إلغا�ؤها� ،أن تت�ضمن ما
اتخذ منها عقب غزو اجلزء الغربي من القد�س يف �أثناء العمليات احلربية الكثيفة يف �سنتي
 1947و ،1948وكذلك ما اتخذ منها عقب غزو اجلزء ال�رشقي من املدينة �سنة .1967
املهم �أن القرار ت�ضمن مطالبة “�إ�رسائيل” �إلغاء كافة التدابري املتخذة لتغيري و�ضع مدينة
القد�س ،وبالتحديد مركز املدينة.53
و�أ�شار القرار رقم  3005ال�صادر بتاريخ � 1972/12/15إىل الطلب بالتحقيق يف
ال�سيا�سات واملمار�سات الإ�رسائيلية ،خا�صة ما يتعلق منها بـ“نهب الرتاث الأثري
والثقايف للأقاليم املحتلة” ،و“امل�سا�س بحرية العبادة يف الأماكن املقد�سة املوجودة يف
الأقاليم املحتلة” .54و�أكد القرار رقم  113/33بتاريخ  1978/12/18يف الفقرة (ج) �إدانة
املمار�سات وال�سيا�سات الإ�رسائيلية فيما يتعلق بـ“م�صادرة املمتلكات العربية اخلا�صة
والعامة يف الأرا�ضي املحتلة ونزع ملكيتها” ،و�أ�شار بند �آخر �إىل �إدانة “نهب املمتلكات
الأثرية والثقافية”.55
وت�ضمن قرار اجلمعية العامة رقم د�إط  2/7 -بتاريخ  1980/7/29ما ي�شري �إىل مطالبة
“�إ�رسائيل باالمتثال ب�شكل تام جلميع قرارات الأمم املتحدة املت�صلة بالطابع التاريخي
ملدينة القد�س ال�رشيف” .56وت�ضمنت الفقرة (ج) من القرار رقم  122/35بتاريخ
� 1980/12/11إدانة لـ“�إ�رسائيل” ملمار�ساتها يف م�صادرة املمتلكات العربية اخلا�صة
والعامة ،يف الأرا�ضي املحتلة ،ونزع ملكيتها .و�أ�شار القرار �إىل ممار�سات �أخرى من بينها
نهب املمتلكات الأثرية والثقافية.57
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وا�شتمل القرار  169/35بتاريخ  1980/12/15يف الفقرة ( �أ) على مطالبة “�إ�رسائيل”
باالمتثال امتثاالً تاما ً جلميع قرارات الأمم املتحدة املتعلقة بالطابع التاريخي ملدينة القد�س
ال�رشيف .58و�أكدت الفقرة (هـ) من القرار ،59على �أن اجلمعية العامة �إذ ت�ضع يف اعتبارها
املركز اخلا�ص للقد�س واحلاجة ،بوجه خا�ص� ،إىل حماية و�صون البعد الروحي والديني
الفريد للأماكن املقد�سة يف املدينة ...و�إذ ت�شجب �إمعان “�إ�رسائيل” يف تغيري الطابع املادي
ملدينة القد�س ال�رشيف وتكوينها الدميوغرايف وهيكلها امل�ؤ�س�سي ومركزها ...تقرر
ب�أن كل التدابري والإجراءات الت�رشيعية والإدارية التي اتخذتها “�إ�رسائيل” ،ال�سلطة
القائمة باالحتالل ،والتي غريت �أو تتوخى تغيري طابع ومركز مدينة القد�س ال�رشيف،
وبخا�صة “القانون الأ�سا�سي” املتعلق بالقد�س الذي �س ّن م�ؤخراً ،و�إعالن القد�س عا�صمة
لـ“�إ�رسائيل” ،باطلة �أ�صالً ويتعني �إلغا�ؤها .60وهذا معناه �أن اجلمعية رف�ضت الإجراءات
التي من �ش�أنها تغيري طابع القد�س ومركزها.
وا�شتمل قرار اجلمعية العامة رقم  15/36بتاريخ  1981/10/28على ما ي�ؤكد قلق
اجلمعية العامة من الإجراءات الإ�رسائيلية يف القد�س �إذ جاء فيه:
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها احلاجة �إىل حماية و�صون الطابع والبعد الروحيني
والدينيني الفريدين ملدينة القد�س ال�رشيف ،و�إذ تعرب عن �أ�شد القلق لأن
�إ�رسائيل ،ال�سلطة القائمة باالحتالل ،متعن يف امل�ضي يف �أعمال احلفر يف املواقع
التاريخية والثقافية والدينية للقد�س ،ويف تغيري معامل هذه املواقع ،و�إذ تالحظ
مع اجلزع �أن الأعمال اجلارية يف احلفر وتغيري املعامل تهدد ب�صورة خطرية
املواقع التاريخية والثقافية والدينية للقد�س ،ف�ضالً عن �صورتها العامة ،و�أن
هذه املواقع مل تتعر�ض قط من قبل ملا تتعر�ض له اليوم من خطر ،و�إذ تالحظ مع
االرتياح واملوافقة قرار جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة �إدراج مدينة القد�س القدمية و�سورها يف قائمة الرتاث العاملي،
و�إذ تالحظ مع التقدير التو�صية ال�صادرة عن املجل�س التنفيذي ملنظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف دورته الثالثة ع�رشة بعد املائة ب�أن تعجل جلنة
الرتاث العاملي ب�إجراءات �إدراج مدينة القد�س القدمية و�سورها يف قائمة الرتاث
العاملي املعر�ض للخطر.
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وقد اتخذت اجلمعية القرارات التالية:
�أ .حتكم ب�أن �أعمال احلفر والتغيري يف املنظر العام ويف املواقع التاريخية والثقافية
والدينية للقد�س ت�شكل انتهاكا ً �صارخا ً ملبادئ القانون الدويل ،والأحكام املت�صلة
باملو�ضوع من اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب املعقودة يف
.1949/8/12
ب .تقرر �أن هذه االنتهاكات التي ترتكبها “�إ�رسائيل” ت�شكل عقبة خطرية يف �سبيل
حتقيق �سالم �شامل وعادل يف ال�رشق الأو�سط ،ف�ضالً عن �أنها ت�شكل تهديدا ً
لل�سلم والأمن الدوليني.
ج .تطالب ب�أن ّ
تكف “�إ�رسائيل” فورا ً عن جميع �أعمال احلفر وتغيري املعامل التي تقوم
بها يف املواقع التاريخية والثقافية والدينية للقد�س ،وخا�صة حتت وحول احلرم
ال�رشيف (امل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة امل�رشفة) الذي تتعر�ض مبانيه خلطر
االنهيار.61
وت�ضمن قرار اجلمعية العامة رقم  120/36بتاريخ  1981/12/10يف الفقرة (د) من
البند اخلام�س مطالبة “�إ�رسائيل” ب�أن متتثل امتثاالً تاما ً جلميع قرارات الأمم املتحدة
املتعلقة بالطابع التاريخي ملدينة القد�س ال�رشيف ،وترف�ض �س ّن الكني�ست الإ�رسائيلي
“قانونا ً �أ�سا�سيا ً” يعلن القد�س عا�صمة لـ“�إ�رسائيل” ،62وكررت هذا املطلب يف الفقرة
(هـ) من القرار .63كما جاء بو�ضوح يف الفقرة (ج) من القرار رقم  147/36بتاريخ
� 1981/12/16أن اجلمعية العامة تدين ب�شدة الإجراءات الإ�رسائيلية مبا فيها عمليات
احلفر ،وتغيري معامل الأرا�ضي الطبيعية ،والأماكن التاريخية والثقافية والدينية ،خا�صة
يف القد�س ،واعتربتها مبثابة جرائم حرب.64
كما �أدانت الفقرة (ج) من القرار رقم  88/37بتاريخ � 1982/12/10إجراءات
“�إ�رسائيل” الهادفة �إىل م�صادرة املمتلكات العربية ،وعمليات احلفر وتغيري معامل
الأرا�ضي الطبيعية والأماكن التاريخية والثقافية والدينية ،وبخا�صة يف القد�س ،و�أدانت
نهب املمتلكات الأثرية والثقافية .65وجاء كذلك امل�ضمون نف�سه يف القرارات رقم 180/38
يف الفقرة (ج) بتاريخ  ،661983/12/19والفقرة (د) من قرار اجلمعية العامة رقم 79/38
بتاريخ  ،671983/12/15والفقرة (د) من قرار اجلمعية العامة رقم  95/39بتاريخ
 ،681984/12/14وقرار رقم  146/39يف الفقرة (ج) بتاريخ  ،691984/12/14والفقرة
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(د) من قرار اجلمعية العامة رقم  161/40بتاريخ  ،701985/12/16والفقرة (د) من
قرار اجلمعية العامة رقم  63/41بتاريخ  ،711986/12/3والفقرة (د) من قرار اجلمعية
العامة رقم  160/42بتاريخ  ،721986/12/8والقرار رقم  209/42الفقرة (د) بتاريخ
 ،731987/12/11والفقرة ( �أ) من قرار اجلمعية العامة رقم  58/43بتاريخ ،741988/12/6
والفقرة ( �أ) من قرار اجلمعية رقم  48/44بتاريخ  ،751989/12/8وقرار اجلمعية العامة
رقم  74/45بتاريخ  .761990/12/11وكذلك جاءت �إدانة قرار اجلمعية يف الفقرة ( �أ) رقم
 47/46بتاريخ .771991/12/9
و�أكدت ع ّدة قرارات للجمعية العامة على �ضمان حرية الو�صول �إىل الأماكن املقد�سة
واملباين واملواقع الدينية ،وكان ذلك يف القرار رقم  176/43بتاريخ ،781988/12/15
والقرار رقم  42/44بتاريخ  ،791989/12/6والقرار رقم  68/45بتاريخ .801990/12/6
ون�ص كل من القرارين رقم  64/47بتاريخ  1992/12/11يف الفقرة (د) ،81والقرار
ّ
رقم  158/48بتاريخ  1993/12/20يف الفقرة (د) ،على �ضمان حرية الو�صول �إىل الأماكن
املقد�سة واملباين واملواقع الدينية.82
ون�ص القرار رقم  87/49بتاريخ  1994/12/16يف الفقرة ( �أ) على �أن التدابري التي
ّ
اتخذتها ال�سلطات القائمة باالحتالل ،والتي غريت �أو توخت تغيري طابع ومركز مدينة
القد�س ال�رشيف ،وبخا�صة ما ي�سمى “القانون الأ�سا�سي” املتعلق بالقد�س و�إعالن
القد�س عا�صمة لـ“�إ�رسائيل”؛ الغية وباطلة ويجب �إلغا�ؤها فورا ً.83
ون�ص القرارن رقم  78/49الفقرة ( �أ) و(ب) بتاريخ  ،841994/12/16والقرار رقم
ّ
 22/50يف الفقرة ( �أ) و(ب) بتاريخ  1995/12/4على �إدانة �سيا�سة “�إ�رسائيل” يف فر�ض
قوانينها على القد�س واجلوالن ال�سوري.85
ون�ص القرار رقم  29/50بتاريخ  ،1995/12/6ويف ع ّدة فقرات ،على �إدانة املمار�سات
ّ
الإ�رسائيلية التي مت�س حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي املحتلة ،والرجاء من الأمني العام �أن
يتخذ اخلطوات املنا�سبة حلماية و�إدارة املمتلكات واملوجودات وحقوق امللكية لالجئني
العرب.86
ون�ص القرار رقم  27/51بتاريخ  ،871996/12/4والقرار رقم  37/53بتاريخ
ّ
89
88
 ، 1998/12/2والقرار رقم  37/54بتاريخ  ، 1999/12/1والقرار رقم  50/55بتاريخ
 ،902000/12/1وكذلك القرار رقم  31/56بتاريخ  ،912001/12/3والقرار رقم 111/57
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بتاريخ  ،922002/12/3والقرار رقم  22/58بتاريخ  ،932003/12/3والقرار رقم 32/59

بتاريخ 942004/12/1؛ على �إعالن �أن قرار “�إ�رسائيل” بفر�ض قوانينها على مدينة
والغ.
القد�س باط ٌل ٍ
و�أكد القرار رقم د�إط  3/10 -بتاريخ  1997/7/15على �أن جميع الإجراءات
الإ�رسائيلية غري القانونية يف القد�س ال�رشقية املحتلة وبقية الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ال
ميكن االعرتاف بها.95
و�أكد القرار رقم د�إط  4/10 -بتاريخ  1997/11/13على �أن جميع الإجراءات
الإ�رسائيلية غري القانونية يف القد�س ال�رشقية املحتلة وبقية الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ال
ميكن االعرتاف بها ،و�أدان “�إ�رسائيل” ال�ستمرارها يف بناء م�ستوطنة جديدة يف جبل �أبو
غنيم جنوبي القد�س ال�رشقية املحتلة.96

ون�ص القرار رقم د�إط  5/10 -بتاريخ  1998/3/17على �إعادة ت�أكيد مطالبة “�إ�رسائيل”
ّ
بالتوقف عن القيام بالأعمال غري القانونية يف القد�س ال�رشقية املحتلة وبقية الأرا�ضي
العربية املحتلة.97
ون�ص القرار د�إط  6/10 -بتاريخ  1999/2/9على الطلب من “�إ�رسائيل” الوقف
ّ
الفوري والكامل لأعمال البناء يف م�ستوطنة جبل �أبو غنيم ،والطلب من الدول الأع�ضاء
وقف امل�ساعدة والدعم للأن�شطة الإ�رسائيلية غري القانونية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة
مبا فيها القد�س.98
وجاء القرار رقم  78/54بتاريخ  1999/12/6لي�ؤكد من جديد �أن امل�ستوطنات
الإ�رسائيلية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة مبا فيها القد�س واجلوالن ال�سوري املحتل،
غري قانونية.99
ون�ص القرار د�إط  13/10 -بتاريخ  2003/10/21على مطالبة “�إ�رسائيل” بوقف
ّ
و�إلغاء ت�شييد اجلدار يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،مبا يف ذلك يف القد�س ال�رشقية
وحولها .100فجدار الف�صل العن�رصي ي�ؤثر على جممل التكوين التاريخي للم�شهد
احل�ضاري من مواقع ومعامل �أثرية ،مثل احلقول الزراعية والطرق التاريخية وعيون
املياه ومقالع احلجارة القدمية واملدافن املغلقة واملقابر املفتوحة� ،إ�ضافة �إىل القرى
التقليدية الفل�سطينية واملدن التاريخية ،والت�شكيل التاريخي ال�ستخدام الأرا�ضي.
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وتظهر النتيجة املبا�رشة لبناء جدار الف�صل العن�رصي يف تدمري العديد من املواقع
واملعامل الأثرية والتقليدية ،مثل م�صانع ال�شيد و�آبار املياه املنت�رشة ،واملثال البارز ما
مت الك�شف عن دير بيزنطي ّ
ح�صل يف منطقة ال�سواحرة ال�رشقية يف القد�س ،عندما ّ
مت
التعاطي معه ب�شكل �رسيع بف ّك الأر�ضيات الف�سيف�سائية ونقلها �إىل م�ستودعات دائرة
الآثار الإ�رسائيلية .كما �أن عملية بناء اجلدار �سوف ت�سهم يف تدمري الآالف من احلقول
الزراعية التاريخية ،مما يعني تدمري نظام تاريخي ال�ستخدامات الأر�ض املنت�رشة
مبحاذاة اجلدار.101
منذ �سنة � 1967أتى اال�ستيطان ب�شكل مبا�رش على ما يزيد على  924موقعا ً ومعلما ً
�أثريا ً �ضمن املخطط الهيكلي للم�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية ،واليوم بعد املبا�رشة يف

بناء اجلدار ،وبعد االنتهاء منه من املفرت�ض �أن ي�صل عدد املواقع واملعامل الأثرية ،ح�سب
نتائج اخلرائط الربيطانية املن�شورة �سنة  ،1944الواقعة خلف اجلدار حوايل 4,264
موقعا ً ومعلما ً �أثرياً؛ منها  466موقعاً ،ت�شمل ِخ ْربات وتالل� ،أي ما ن�سبته  %47من
جممل املواقع الأ�سا�سية يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�رشقية.102
و�أكد القرار رقم  292/58بتاريخ  2004/5/6على حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير
م�صريه وال�سيادة على �أر�ضه ،و�أن الو�ضع يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة منذ �سنة
 ،1967مبا فيها القد�س ال�رشقية ،ما يزال و�ضع االحتالل الع�سكري.103

ونوه القرار رقم  59/32ل�سنة  2005بخ�صو�ص القد�س �إىل �أن الإجراءات الإ�رسائيلية
الأحادية لتغيري هوية القد�س والأماكن املقد�سة تعترب باطلة وغري �رشعية .كما �أن �إعالن
ن�ص
“�إ�رسائيل” �أن القد�س ب�شطريها هي عا�صمة موحدة لـ“دولة �إ�رسائيل” ح�سبما ّ
القانون الأ�سا�سي ال�صادر عن الكني�ست �سنة  1980هو �أمر غري قانوين ومرفو�ض،104
ن�ص القرار رقم  60/41ل�سنة  2006بامل�ضمون نف�سه� .105أما القرار  60/70ف�أكد
وجاء ّ
على �أن جدار الف�صل يف الأر�ض الفل�سطينية ،مبا فيها القد�س ال�رشقية ،غري قانوين،
و�أ�رضاره االجتماعية واالقت�صادية تتعار�ض مع حقوق الإن�سان وفقا ً ملا جاء يف اتفاقية
جنيف الرابعة.106
وجاء القرار رقم  61/26ل�سنة  2007لي�ؤكد بطالن �إجراءات “�إ�رسائيل” كدولة احتالل
يف تغيري و�ضعية مدينة القد�س وهويتها ،ويفند االدعاء الإ�رسائيلي ب�أن القد�س املوحدة
هي عا�صمة “�إ�رسائيل” وفق القانون الأ�سا�سي ال�صادر عن الكني�ست الإ�رسائيلي
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�سنة  .1980كما �أكد القرار على �أن م�س�ألة القد�س وحماية روحها الفريدة الثقافية
والدينية مكفول وم�صان يف قرارات الأمم املتحدة ،107وقد �أكد القرار رقم  84/62ل�سنة
� 2008أي�ضا ً على ذلك ،مع الإ�شارة �إىل بطالن �رشعية جدار الف�صل يف الأر�ض الفل�سطينية
مبا فيها القد�س.108

 .2تعليق على قرارات اجلمعية العامة:
كان بند الق�ضية الفل�سطينية هو البند الوحيد الذي �أدرج على جدول �أعمال الدورة
اال�ستثنائية الأوىل للجمعية العامة للأمم املتحدة التي عقدت يف ني�سان� /أبريل  1947بناء
ن�ص املادة ( )10من
على طلب الوفد الربيطاين باعتباره ممثالً للدولة املنتدبة ،ومبوجب ّ
ميثاق الأمم املتحدة ،وا�ستمر �إدراج هذا البند مع الق�ضايا التي تفرعت عنه ،ومنها ق�ضية
القد�س �أو الو�ضع الدويل ملدينة القد�س يف جدول �أعمال اجلمعية العامة خالل خم�س
دورات متعاقبة ،حتى �أ�صبحت نوعا ً من العرف درجت عليه الأمم املتحدة ،وخا�صة
جمعيتها العامة.109
ميكن من خالل ا�ستعرا�ض قرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة قراءة تاريخ
االنتهاكات الإ�رسائيلية للأماكن التاريخية والأثرية والدينية وم�صادرة الأمالك الثقافية
من قبل “�إ�رسائيل” الدولة املحتلة .وينبغي مالحظة �أن هناك مرحلتني للتعامل مع
ق�ضية القد�س ،الأوىل منذ �سنة  1948وحتى � ،1967إذ كان احلديث مركزا ً على ما قامت
به “�إ�رسائيل” من اعتداءات على النظام الدويل وامل�سا�س بقرار  181الذي اعترب القد�س
كيانا ً دوليا ً غري خا�ضع لأي قومية .فالقرارات قبل �سنة  1967بهذا املعنى كانت تخ�ص
اجلزء الذي ّ
مت احتالله من قبل “�إ�رسائيل” ،و�أعني ما ي�سمى ال�شطر الغربي من القد�س.
�أما املرحلة الثانية فت�ضم قرارات اجلمعية العامة بعد � ،1967إذ كانت تخت�ص بالإجراءات
الإ�رسائيلية يف اجلزء الغربي من القد�س الذي احتلته “�إ�رسائيل” �سنة  ،1967ومن هنا
كان هناك تحَ ّو ٌل يف تعامل اجلمعية العامة مع ق�ضية القد�س.
ولقد �شكل القرار  181ل�سنة � 1947أ�سا�سا ً لكل قرارات اجلمعية العامة التي �صدرت
بعده ،كما يالحظ ب�أن املركز القانوين للقد�س يف الأ�سا�س جاء من فكرة تدويل املدينة،
واعتبارها كيانا ً دوليا ً منف�صالً.
كما يالحظ ب�أن هذه الفقرات من قرارات مطولة للجمعية العامة للأمم املتحدة
بخ�صو�ص القد�س .و�سيتبني �أنه ،وبعد �أو�سلو  ،1993مل يعد هناك اهتمام من قبل
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اجلمعية العامة ب�إ�صدار قرارات فيها و�ضوح بخ�صو�ص الإجراءات التع�سفية
الإ�رسائيلية يف الأر�ض املحتلة مبا فيها القد�س .كما يالحظ �أن قرارات اجلمعية العامة
ظلت تتحدث عن الأرا�ضي املحتلة يف فل�سطني مبا فيها القد�س� ،أي �أن احلديث كان
خم�ص�صا ً ومعتربا ً للقد�س ،لأن املدينة وفق قرارات اجلمعية العامة ،ومنذ قرار التق�سيم،
ما زالت كيانا ً منف�صالً ّ
مت احتالله بعدوان �إ�رسائيلي ،وكانت �أو�صاف “�إ�رسائيل” يف هذه
القرارات ب�أنها �سلطة احتالل ،يفرت�ض �أن تراعي ما جاء يف االتفاقات الدولية ،خا�صة ما
جاء يف اتفاقية الهاي  1907واتفاقية جنيف .1949
ركزت قرارات اجلمعية العامة على م�س�ؤولية �سلطات االحتالل جتاه املواقع والأماكن
الرتاثية ،خا�صة الدينية منها ،يف املحافظة عليها وعدم امل�سا�س بها ،كما ركزت على
ال�سماح لأهل الديانات مبمار�سة �شعائرهم بو�صفه ح ّقا ً طبيعيا ً مكفوالً لهم .ويالحظ
ب�أن قرارات اجلمعية العامة ذهبت �أبعد من ذلك عندما ا�ستنكرت م�صادرة املمتلكات
الثقافية ،و�أدانت احلفريات الإ�رسائيلية التي على ما يبدو مل يكن الهدف منها البحث عن
الآثار ،و�إمنا تخريب املعامل وهدمها مبا ي�ؤثر على �سالمة املوقع ،ويهدد �أ�صالة املدينة
وخ�صو�صيتها .كما ركزت القرارات على �أن الإجراءات الإ�رسائيلية حاولت تغيري مركز
املدينة وطابعها ،و�أكرث من ذلك؛ فقد اعتربت القرارات �س ّن “�إ�رسائيل” للقانون الأ�سا�سي
من خالل الكني�ست على �أنه باطل والغ ٍ من حيث الأ�سا�س.
ومبا �أن القد�س جزء من الأرا�ضي املحتلة ،ف�إنه ي�رسي عليها كل القرارات التي طالبت
ب�رضورة تطبيق اتفاقات جنيف على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة مبا فيها القد�س ،كذلك
هو الأمر بالن�سبة للعديد من القرارات التي �أ�صدرتها اجلمعية العامة بخ�صو�ص حقّ
ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير امل�صري.

 .3قرارات جمل�س الأمن:
يالحظ ب�أن قرارات جمل�س الأمن ب�ش�أن فل�سطني والقد�س تركزت على الناحية
ال�سيا�سية ،غري �أن بع�ضها اخت�ص باحلديث عن بع�ض اجلوانب ذات ال�صلة بالنواحي
الثقافية.
فهناك ،ومنذ فرتة مبكرة ،القرار رقم  50ال�صادر بتاريخ  1948/5/29حتت عنوان
“الدعوة �إىل حماية الأماكن املقد�سة ووقف العمليات الع�سكرية لأربعة �أ�سابيع” .110لكن
ميكن القول عموما ً ب�أن جمل�س الأمن مل يتخذ قراراته الرئي�سية ب�ش�أن القد�س �إال بعد
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�سنة � ،1967إذ ي�شري قرار جمل�س الأمن  252امل�ؤرخ يف � 1968/5/21إىل قراري اجلمعية
وين�ص يف الفقرات الثالثة الأوىل من منطوقه على �أن جمل�س الأمن:111
العامة  2253و2254
ّ
 .1ي�أ�سف المتناع �إ�رسائيل عن االمتثال لقراري اجلمعية العامة املذكورين
�أعاله.
 .2يعترب �أن جميع التدابري والإجراءات الت�رشيعية والإدارية التي اتخذتها
�إ�رسائيل ،مبا يف ذلك نزع ملكية الأرا�ضي واملمتلكات املوجودة عليها،
التي تنزع �إىل تغيري املركز القانوين للقد�س ،باطلة والغية وال ميكن �أن
تغري ذلك املركز.
 .3يدعو �إ�رسائيل ب�إحلاح �إىل �أن تلغي جميع التدابري التي اتخذتها بالفعل،
و�أن متتنع فورا ً عن القيام ب�أي عمل �آخر من �ش�أنه �أن يغري مركز القد�س.

ن�صها �أعاله باتفاق قرار جمل�س الأمن مع العبارات
وتبني الفقرة الأوىل املنقول ّ
املطلقة الواردة يف قراري اجلمعية العامة  2253و 2254وت�شري الفقرة الثانية ،املنقول
ن�صها �أعاله �إىل بطالن جميع التدابري والإجراءات الت�رشيعية والإدارية التي اتخذتها
ّ
“�إ�رسائيل”� ،أي دون حتديد وقت اتخاذها .و�أبرز �سمات الفقرة الثانية هي �أنها تتخذ
وتن�ص على �أن الرتتيبات التي ترمي �إىل تغيريه
“املركز القانوين للقد�س” كقاعدة،
ّ
باطلة والغية .واملركز القانوين الوحيد املن�صو�ص عليه للقد�س هو و�صفها ب�أنها كيان
م�ستقل.112
فهذا القرار دعا “�إ�رسائيل” �إىل �إلغاء جميع �إجراءاتها لتغيري و�ضع القد�س ،مبا يف ذلك
م�صادرة الأرا�ضي والأمالك.113
وامتنعت “�إ�رسائيل” عن االلتزام ب�أحكام القرار  ،252ويف  1969/7/3اتخذ جمل�س
الأمن القرار  ،114267الذي ي�شري �إىل قراره  252وقراري اجلمعية العامة  2253و،2254
وتن�ص الفقرات اخلم�سة الأوىل من منطوقه على �أن املجل�س:
ّ
 .1ي�ؤكد من جديد قراره  252ل�سنة .1968
 .2ي�أ�سف المتناع �إ�رسائيل عن �إظهار �أي اعتبار لقرارات اجلمعية العامة
وجمل�س الأمن املذكورة �أعاله.
 .3ي�شجب ب�أ�شد العبارات جميع التدابري املتخذة لتغيري مركز مدينة القد�س.
 .4ي�ؤكد �أن كل التدابري والإجراءات الت�رشيعية والإدارية الإ�رسائيلية
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التي ترمي �إىل تغيري مركز مدينة القد�س ،مبا فيها نزع ملكية الأرا�ضي
واملمتلكات املوجودة عليها ،باطلة والغية وال ميكن �أن تغري ذلك املركز.
 .5يطلب ب�إحلاح مرة �أخرى من �إ�رسائيل �أن تلغي فورا ً جميع ما اتخذته من
تدابري قد ترمي �إىل تغيري مركز املدينة ،و�أن متتنع يف امل�ستقبل عن الإتيان
ب�أية �أعمال يحتمل �أن يكون لها مثل هذا الأثر.

ن�صها �أعاله من جديد القرار  ،252الذي يت�ضمن قاعدة
وت�ؤكد الفقرة الأوىل املنقول ّ
“املركز القانوين للقد�س” الذي هو الكيان امل�ستقل.115
وجاء القرار رقم  271بتاريخ  1969/9/15ليبدي مالحظة املجل�س للغ�ضب العاملي
الذي �سببه �إحراق امل�سجد الأق�صى ،ودعوة “�إ�رسائيل” �إىل �إلغاء جميع الإجراءات التي
من �ش�أنها تغيري و�ضع القد�س ،116ومي�س برتاث الإن�سانية .ولذلك ،يقر�أ هذا االعتداء على
�أنه تهديد لل�سالم والأمن الدوليني ،وقد عرف �أن �أهم اخت�صا�صات جمل�س الأمن هي
حفظ ال�سلم والأمن الدوليني.117
و�أبدى جمل�س الأمن يف قراره رقم  298بتاريخ  1971/9/25الأ�سف لعدم احرتام
“�إ�رسائيل” قرارات الأمم املتحدة اخلا�صة ب�إجراءاتها لتغيري و�ضع القد�س .118ففي هذا
القرار بلورة �رضورة اللجوء �إىل فكرة الإن�سانية مبا تعنيه من �أن تلك املقد�سات لي�ست
مملوكة جليل بعينه ،و�إمنا كل جيل يع ّد م�س�ؤوالً عنها ،وعن �إدارتها حل�ساب الأجيال
املقبلة .ولعل من �أهم اجلرائم �ض ّد الإن�سانية و�أخطرها هو انتهاك حرمة الأماكن الدينية
املقد�سة.119
واتخذ جمل�س الأمن القرار رقم  298بتاريخ  .1201971/9/25وت�شري الفقرة الأوىل من
ديباجته �إىل قراري جمل�س الأمن  252و ،267كما ت�شري �إىل قراري اجلمعية العامة 2253
و ،2254وت�صفها ب�أنها تتعلق بالتدابري والإجراءات التي اتخذتها “�إ�رسائيل” بهدف
وتن�ص الفقرات الأربعة الأوىل
تغيري مركز القطاع الذي حتتله “�إ�رسائيل” من القد�س.
ّ
من منطوق القرار  298على �أن جمل�س الأمن:
�أ .ي�ؤكد من جديد قراريه � 252سنة  1968و� 267سنة .1969
ب .ي�أ�سف المتناع “�إ�رسائيل” عن احرتام القرارات ال�سابقة التي اتخذتها الأمم
املتحدة فيما يتعلق بالتدابري والإجراءات التي اتخذتها “�إ�رسائيل” ،والتي ترمي
�إىل تغيري مركز مدينة القد�س.
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ج .ي�ؤكد ب�أو�ضح العبارات املمكنة �أن جميع الإجراءات الت�رشيعية والإدارية التي
اتخذتها “�إ�رسائيل” ،لتغيري مركز مدينة القد�س ،مبا يف ذلك نزع ملكية الأرا�ضي
واملمتلكات ،ونقل ال�سكان ،والت�رشيع الذي يهدف �إىل �ضم القطاع املحتل؛ الغية
كليا ً وال ميكن �أن تغري ذلك املركز.
د .يطلب ب�إحلاح من “�إ�رسائيل” �أن تلغي جميع التدابري والإجراءات ال�سابقة ،و�أن ال
تتخذ تدابري جديدة يف القطاع املحتل من القد�س قد ترمي �إىل تغيري مركز املدينة �أو
تخل بحقوق ال�سكان وم�صالح املجتمع الدويل ب�إقامة �سالم عادل ودائم.
وهكذا يتبني �أن القرارات تتحدث عن “مركز املدينة” بحيث �إن على “�إ�رسائيل” �أن
ال تتخذ �أية �إجراءات من �ش�أنها تغيري مركز املدينة ،وعدم اتخاذ تدابري جديدة يف القطاع
املحتل من املدينة ،فالقطاع املحتل ي�شري بو�ضوح �إىل القطاع من القد�س الذي احتلته
“�إ�رسائيل” عقب العمليات الع�سكرية احلربية املكثفة يف حزيران /يونيو  .1211967فهذا
تن�ص على �إدانة و�شجب جميع
القرار جاء خمتلفا ً عن القرارات ال�سابقة التي كانت
ّ
الإجراءات الإ�رسائيلية التي من �ش�أنها الإخالل مبركز املدينة� ،أو مبا ي�ؤدي �إىل تغيري يف
ذلك� ،أي الإبقاء على الو�ضع القانوين للمدينة ع�شية �صدور قرار التق�سيم وهو التدويل،
ولكنه ي�ؤكد يف هذا القرار على �أن املمار�سات الإ�رسائيلية و�إدانتها من قبل الأمم املتحدة
ت�رسي فقط على “القطاع املحتل” من املدينة ،وهو القطاع الذي احتلته “�إ�رسائيل” يف
حرب  ،1967وك�أن ما ح�صل ويح�صل يف اجلزء املحتل من القد�س �سنة � ،1948أي القد�س
الغربية� ،أ�صبح ح ّقا ً مكت�سبا ً لـ“�إ�رسائيل” متار�س عليه كل مقت�ضيات ال�سيادة التي
متار�سها الدول على �إقليمها.122
لين�ص على �إعالن بطالن الإجراءات التي
وجاء القرار رقم  476بتاريخ 1980/6/30
ّ
اتخذتها “�إ�رسائيل” لتغيري طابع القد�س ،و�شجب ا�ستمرار “�إ�رسائيل” يف تغيري املعامل
املادية للقد�س.123
ون�ص القرار رقم  478بتاريخ  1980/8/20على عدم االعرتاف بـ“القانون الأ�سا�سي”
ّ
ب�ش�أن القد�س ،ودعوة الدول �إىل �سحب بعثاتها الدبلوما�سية منها ،ولوم “�إ�رسائيل” �أ�شد
اللوم مل�صادقتها على “القانون الأ�سا�سي” يف الكني�ست.124
ون�ص القرار  672بتاريخ  1990/10/12عن القلق من “احلالة يف الأرا�ضي العربية
ّ
املحتلة والإعراب عن اجلزع لأعمال العنف يف احلرم ال�رشيف وغريه من الأماكن املقد�سة
يف القد�س ،ومقتل �أكرث من  20فل�سطينيا ً وجرح  150من امل�صلني واملدنيني”.125
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ون�ص القرار رقم  1073بتاريخ  1996/9/28على دعوة “�إ�رسائيل” للوقف والرتاجع
ّ
عن جميع الأعمال التي �أدت �إىل تفاقم الو�ضع بعد فتح النفق يف مدينة القد�س.126
ون�ص القرار رقم  1322بتاريخ  2000/10/7على �شجب الت�رصف اال�ستفزازي الذي
ّ
حدث يف احلرم ال�رشيف يف القد�س يف  ،2000/9/28و�أعمال العنف التي وقعت فيه بعد
ذلك ويف غريه من الأماكن املقد�سة.127
ويالحظ ب�أن جميع الق�ضايا املتفرعة عن ق�ضية فل�سطني بال ا�ستثناء ،وبالذات ق�ضية
القد�س وحفظ الأماكن املقد�سة فيها ،و�إقرار النظام الدويل بها ،ابتداء من �سنة ،1947
وجميع �شكاوى احلكومات العربية �ضد “�إ�رسائيل” ،والتي نظر فيها جمل�س الأمن منذ
�سنة  1949و�إىل �سنة 1966؛ قد �أُدرجت جميعها حتت بند “ق�ضية فل�سطني” ،يف الوقت
نف�سه الذي طوت به اجلمعية العامة هذا البند منذ �سنة .1952
وعلى الرغم من ا�ستمرار جمل�س الأمن مبناق�شة بند “ق�ضية فل�سطني” على جدول
�أعماله حتت هذا البند طوال هذه الفرتة؛ ف�إن هذا البند بد�أ يختفي من جدول �أعمال املجل�س
منذ حزيران /يونيو  1967حيث بد�أت تناق�ش الق�ضايا املتفرعة عنها ،القد�س بالذات،
حتت عنوان “الو�ضع يف ال�رشق الأو�سط” ،128وال يدل هذا الأمر على التخبط الذي تعمل
فيه الأمم املتحدة فح�سب ،بل يدل داللة وا�ضحة على �أ�صابع الت�آمر داخل املنظمة ،التي
تالحق ق�ضية فل�سطني والقد�س بالذات ،ولغاية واحدة هي طم�س هذه الق�ضية .129وهكذا
طم�ست ق�ضية القد�س يف اجلمعية العامة يف وقت مبكر قبل �أن ت�شطب يف جمل�س الأمن،
وزيادة على ذلك فقد �صدر قرار جمل�س الأمن التاريخي رقم  242بتاريخ 1967/11/22
حتت عنوان “الو�ضع يف ال�رشق الأو�سط” وما كانت الغاية �إال �إبعاد �أي حديث عن القد�س
�أو حتى عن ق�ضية فل�سطني ،وكل ما ذكر ب�ش�أن الق�ضية “�أن جمل�س الأمن ي�ؤكد �رضورة
�إيجاد ت�سوية عادلة لق�ضية الالجئني” (راجع هذا القرار �أعاله) وهذا معناه �أن ق�ضية
فل�سطني والقد�س اختزلت يف �إطار الأمم املتحدة بو�صفها ق�ضية لالجئني ،بحيث �إن هذا
القرار ر�سخ املنحى الذي �سارت فيه الأمم املتحدة وات�ضح بخلو جدول �أعمال اجلمعية
العامة من ق�ضية القد�س وفل�سطني منذ �سنة  ،1952ور�سخ تغييب ق�ضية فل�سطني
والقد�س من جدول �أعمال جمل�س الأمن منذ �سنة .1967
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 .4قرارات اليون�سكو:
جاء يف امليثاق الت�أ�سي�سي ملنظمة اليون�سكو (الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة)
�أن املنظمة تهدف �إىل الإ�سهام يف �صون ال�سلم والأمن بالعمل ،عن طريق الرتبية والعلم
والثقافة على توثيق عرى التعاون بني الأمم ...ولهذه الغاية ف�إن املنظمة �أخذت على
عاتقها العمل من �أجل تعزيز التعارف والتفاهم بني الأمم بتن�شيط الرتبية واالت�صال،
وحفظ املعرفة وانت�شارها ،وال �سيّما بال�سهر على �صون وحماية الرتاث العاملي.130
ولذلك ،ينتظر من املنظمة �أن تكون ذات ر�سالة �أخالقية حيادية وبعيدة عن الت�سيي�س،131
ومن املتوقع �أن حتظى الأهمية الروحية الثقافية والدينية للقد�س بالأولوية يف منظمة
اليون�سكو ،باعتبارها معنية بالرتاث الثقايف والإن�ساين العاملي.132
وقرارات اليون�سكو هي الأكرث تعبريا ً عن الرتاث الثقايف ملدينة القد�س ،ومنظمة
اليون�سكو عادة لديها اجتماع مهم كل عامني ي�سمى “امل�ؤمتر العام” ،يع ّد �أهم هيئة
يف املنظمة الدولية ،لأنه ير�صد خطوط �سيا�سة املنظمة والنهج العام الذي ت�سلكه،133
وي�صدر عنه قرارات مهمة ،وعادة ت�شمل الرتاث الثقايف ملدينة القد�س ،وميكن تلخي�ص
القرارات على النحو التايل:
ن�ص القراران رقم  7.91بتاريخ  ،1341956/11/30والقرار 15م 3.342/ل�سنة 1968
ّ

على التو�صية بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع امل�سلح.135

ن�ص على “دعوة �إ�رسائيل �إىل املحافظة على
وجاء يف القرار 15م 3.343/ل�سنة ّ 1968
املمتلكات الثقافية خ�صو�صا ً يف القد�س القدمية”.136
وقرار 17م 3.422/بتاريخ ت�رشين الثاين /نوفمرب  1972على “دعوة �إ�رسائيل
ب�صورة م�ستعجلة �إىل ّ
الكف عن تغيري معامل القد�س وعن احلفريات الأثرية”.137
وقد جاء هذا القرار بناء على قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف قرارها رقم 2253

بتاريخ متوز /يوليو  ،1967وهناك القرار رقم 18م 3.427/بتاريخ  1974/11/20والذي
ن�ص على “�إدانة �إ�رسائيل ملوقفها املناق�ض لأهداف اليون�سكو ،وتنفيذ قرارات امل�ؤمتر
ّ
العام واملجل�س التنفيذي ب�ش�أن حماية املمتلكات الثقافية يف القد�س”.138
ن�ص على “توجيه نداء ر�سمي لإ�رسائيل
وقرار رقم 19م 4.129/ل�سنة  1976الذي ّ
باالمتناع فورا ً عن احلفائر الأثرية والتدابري التي تغري طابع مدينة القد�س”.139
475

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س
ن�ص على “دعوة املدير العام �إىل
وقرار رقم 20م 14.1/بتاريخ  1978/11/27والذي ّ
اتخاذ جميع التدابري الالزمة لتطبيق القرارين 18م 13.1/و19م 15.1/ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات
التعليمية والثقافية يف الأرا�ضي العربية املحتلة”.140
وقرار 20م 7.6/بتاريخ  1978/11/28على “�إدانة �إ�رسائيل لتغيري معامل القد�س
التاريخية والثقافية وتهويدها”.141
لين�ص على “الإعراب عن القلق ب�ش�أن
وجاء القرار 21م 4.14/بتاريخ 1980/10/27
ّ
التغيريات يف طابع القد�س الثقايف والديني ودعوة الدول الأع�ضاء �إىل رف�ض �أي اعرتاف
بالتغيريات التي تدخلها �إ�رسائيل على طابع القد�س وو�ضعها”.142
ن�ص “على دعوة الدول �إىل اتخاذ جميع التدابري
والقرار 22م 11.8/ل�سنة  1983الذي ّ
لإنهاء �إجراءات �إ�رسائيل بتهويد القد�س ،وي�شكر جلنة الرتاث العاملي على �إدراج مدينة
القد�س القدمية و�أ�سوارها يف قائمة الرتاث العاملي املعر�ض للخطر”.143
ن�ص على �صون الرتاث الثقايف
والقرار 22م 11.16/بتاريخ  1983/11/25الذي ّ
والذاتية الثقافية لل�شعب الفل�سطيني.144
وقرار 23م 11.3/ل�سنة  1985الذي “لفت انتباه الدول الأع�ضاء �إىل حالة التدهور التي
مت�س جزءا ً كبريا ً من الرتاث الإ�سالمي ،ويحث الدول الأع�ضاء على م�ساندة جهود هيئة
الأوقاف بامل�ساهمة طوعا ً يف متويل �أعمال ال�صون يف مدينة القد�س وا�ستنكار االعتداءات
على الأماكن الإ�سالمية املقد�سة يف القد�س”.145
ن�ص على �صون الرتاث الثقايف والذاتية
والقرار 23م 11.6/بتاريخ  1985/11/8الذي ّ
الثقافية لل�شعب الفل�سطيني.146
ن�ص على دعوة املدير العام �إىل موا�صلة �ضمان
وقرار 24م 11.6/ل�سنة  1987الذي ّ
التطبيق ال�صارم لقرارات اليون�سكو املتعلقة ب�صون الرتاث الثقايف للقد�س ،ما دامت
املدينة حتت االحتالل ،و�شجب االعتداءات على الأماكن الإ�سالمية املقد�سة يف القد�س.147
ن�ص على:
وقرار رقم 25م 3.6/ل�سنة  1989والذي ّ
اعتبار �أعمال االعتداء والتدمري والتغيري التي يعاين منها الرتاث الثقايف
للقد�س �إ�ساءة �إىل الذاكرة اجلماعية لل�شعوب ،ودعوة املدير العام �إىل تكليف
ممثله ال�شخ�صي تقدمي تقرير عن حالة الرتاث الثقايف والديني بالقد�س
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يف جمموعة ،ودعا �إىل �شجب التغيريات الإ�رسائيلية للمواقع الثقافية
والتاريخية يف القد�س ،والدعوة �إىل تقدمي الدعم املايل للأوقاف.148
ن�ص على “دعوة �سلطات الأوقاف
وقرار رقم 26م 3.12/بتاريخ  1991/11/6والذي ّ
الإ�سالمية يف القد�س �إىل ت�شكيل جمل�س م�ؤلف من �شخ�صيات عاملية م�شهود لها بالكفاءة
على ال�صعيد الدويل لتقدمي امل�شورة فيما يتعلق ب�أعمال احلفريات ،و�شجب التغيريات يف
القد�س وال �سيّما تلك التي تهدد الأبنية التاريخة والدينية”.149
ن�ص على “�إعداد درا�سة جامعية
وقرار 27م 3.8/بتاريخ  1993/11/13والذي ّ
للتخ�ص�صات عن م�رشوع حل�رص املمتلكات الثقافية وترميمها يف مدينة القد�س ،واحلفاظ
على طابعها ال�سكاين يف انتظار املفاو�ضات اجلارية” .150والأهم �أن هذه الدورة جاءت
بقرارات �أهم على �صعيد ت�أكيد دور اليون�سكو بعد انطالقة عملية ال�سالم واملفاو�ضات،
خا�صة يف جمال احلفاظ على الرتاث احل�ضاري والتاريخي ملدينة القد�س ،من خالل
موا�صلة اجلهود لتطبيق قرارات اليون�سكو اخلا�صة بالقد�س ،واحرتام امليثاق الت�أ�سي�سي
للمنظمة ،واتفاقية حماية الرتاث الطبيعي والثقايف �سنة .1511972
وت�ضمن القرار رقم 28م 3.14/بتاريخ  1995/11/15ما ي�شري �إىل عمليات التنقيب يف
املنطقة املجاورة للحرم ال�رشيف ،والتغيريات التاريخية واملعمارية حلرم املدينة القدمية،
ودعوة املدير العام �إىل �إعداد خطة �شاملة لإنقاذ املمتلكات الثقافية يف مدينة القد�س.152
وت�ضمن القرار رقم 29م 22/بتاريخ  ،1531997/11/12والقرار رقم 30م 28/بتاريخ
 ،1541999/11/16والقرار رقم 32م 39/بتاريخ  2003/10/17التذكري بقرارات اليون�سكو
ال�سابقة ب�ش�أن �صون الرتاث الثقايف ملدينة القد�س ال�رشقية.155
وت�ضمن القرار رقم 31م 31/بتاريخ � 2001/11/2شكر املدير العام ملنظمة اليون�سكو
على اجلهود التي يبذلها ل�صون املمتلكات الثقافية والتاريخية ملدينة القد�س القدمية.156
وجاء يف الدورة  33ل�سنة  2005تذكري بقرارات �سابقة تتعلق بت�سجيل القد�س على
الئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر ،و�إجراءات �صون تراثها وقيمتها الثقافية اال�ستثنائية،
وكل اجلهود الرامية �إىل املحافظة على تراثها ،وي�شري �إىل العقبات التي حتول دون �صون
تراثها جراء الإجراءات الإ�رسائيلية ،كما دعا �إىل تكثيف اجلهود الرامية �إىل �إن�شاء مركز
ل�صون املخطوطات الإ�سالمية يف املدر�سة الأ�رشفية باحلرم القد�سي ال�رشيف ،157وقد
�أكدت الدورة  34للم�ؤمتر العام ل�سنة  2007ذلك مرة �أخرى.158
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 .5قرارات املجل�س التنفيذي لليون�سكو:
وعند احلديث عن اليون�سكو ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن هناك قرارات يتخذها امل�ؤمتر
العام الذي يعقد مرة كل �سنتني ،وهناك جل�سة املجل�س التنفيذي وهو مبثابة جمل�س �إدارة
للمنظمة ،159وتعقد له ثالث دورات �سنويا ً يف حال انعقاد امل�ؤمتر العام ،ودورتان يف حال
عدم وجود م�ؤمتر عام ،160وي�صدر عن املجل�س التنفيذي قرارات مهمة ب�ش�أن القد�س،
منها:
القرار رقم  82م ت 4.4.2/ل�سنة  1969الذي ت�ضمن الطلب من ال�سلطات الإ�رسائيلية
املحتلة املحافظة على الأمالك الثقافية.161
وت�ضمن القرار رقم  83م ت 4.3.1/ل�سنة  1970الإعراب عن القلق ال�شديد النتهاكات
“�إ�رسائيل” للميثاق املتعلق باملحافظة على املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع امل�سلح.162
وت�ضمن القرار رقم  83م ت 4.3.1.1/ل�سنة � 1970إدانة حريق امل�سجد الأق�صى.163
وت�ضمن القرار رقم  88م ت 4.3.1/ل�سنة  1971دعوة “�إ�رسائيل” �إىل املحافظة على
املمتلكات الثقافية ،خ�صو�صا ً الأماكن الدينية الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س القدمية.164
وهذا معناه �أن “�إ�رسائيل” تنتهك املقد�سات امل�سيحية �أي�ضاً ،فقد جرت العادة يف القرارات
�أن تت ّم الإ�شارة �إىل املقد�سات الإ�سالمية ،و�أحيانا ً يت ّم تخ�صي�ص للحرم ال�رشيف �أو
امل�سجد الأق�صى� ،أما هذا القرار في�ؤ�رش بو�ضوح على �أن “�إ�رسائيل” تنتهك املقد�سات
امل�سيحية �أي�ضاً.
وجاء يف القرار رقم  89م ت 4.4.1/بتاريخ حزيران /يونيو  1972الأ�سف على
ا�ستمرار احلفريات الأثرية الإ�رسائيلية يف القد�س.165
و�أو�صى القرار رقم  90م ت 4.3.1/بتاريخ ت�رشين الأول� /أكتوبر  1972رفع م�شكلة
احلفريات الأثرية الإ�رسائيلية يف القد�س �إىل امل�ؤمتر العام.166
و�أو�صى القرار رقم  92م ت 4.5.1/ل�سنة  1973الطلب من “�إ�رسائيل” �أن حترتم
بدقة معامل القد�س التاريخية.167
وت�ضمن القرار  94م ت 4.4.1/بتاريخ � 1974/6/24إدانة “�إ�رسائيل” خلرقها امل�ستمر
لقرارات الأمم املتحدة واليون�سكو ب�ش�أن مدينة القد�س.168
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قرار رقم  107م ت 4.5.7/ل�سنة  1979والذي ت�ضمن دعوة املدير العام ملنظمة
اليون�سكو �إىل موا�صلة جهوده ملنع “�إ�رسائيل” من تغيري و�ضع مدينة القد�س.169
ون�ص القرار رقم  113م ت 19/بتاريخ � 1981/9/15إىل  1981/10/7الدعوة �إىل �صيانة
ّ
املمتلكات الثقافية يف مدينة القد�س.170
و�أدان القرار رقم  114م ت 5.4.2/ل�سنة �“ 1982إ�رسائيل” لرف�ضها املتكرر تنفيذ
قرارات اليون�سكو املعنية بالقد�س.171
ون�ص القراران رقم  116م ت 5.4.1/ل�سنة  ،1721983ورقم  120م ت 5.3.1/ل�سنة
ّ
 ،1731984على �إدانة “�إ�رسائيل” ل�سيا�سات ال�ضم التي تلحق ال�رضر بالطابع الثقايف
والديني ملدينة القد�س.
ون�ص القرار رقم  121م ت 5.4.1/ل�سنة  1985على الطلب من “�إ�رسائيل” تنفيذ
ّ
تو�صيات املجل�س التنفيذي لليون�سكو اخلا�صة بالقد�س.174
وا�ستنكر القراران رقم  125م ت 5.4.1/ل�سنة  ،1986والقرار رقم  127م ت5.4.1/

بتاريخ  1751987/10/15االعتداءات على الأماكن الإ�سالمية املقد�سة يف القد�س.176
و�أي�ضا ً هناك القرار رقم  130م ت 5.4.1/بتاريخ  1988/11/8الذي ت�ضمن �شجب
احلوادث الأخرية التي وقعت يف مدينة القد�س القدمية املحتلة ،ودعوة املدير العام �إىل
�إيفاد ممثلني لو�ضع تقرير ب�ش�أن �صون املواقع التاريخية هناك.177
وكذلك القرار رقم  131م ت 5.4.1/بتاريخ  1989/6/21الذي �شجب �إجراءات
“�إ�رسائيل” لتغيري الرتاث الثقايف يف مدينة القد�س القدمية.178
و�شجب القرار رقم  135م ت 5.3.1/بتاريخ  1990/10/25التغيريات الإ�رسائيلية يف
الرتاث الثقايف للقد�س ويف املدينة القدمية.179
و�شجب القرار رقم  140م ت 5.5.1/بتاريخ  1992/10/29التغيريات الإ�رسائيلية يف
القد�س ،والدعوة �إىل تقدمي الدعم املايل ل�صون املواقع الأثرية الإ�سالمية.180
وهناك القرار رقم  142م ت 5.5.1/بتاريخ  1993/10/22الذي دعا “�إ�رسائيل”
�إىل �إ�صالح الأ�رضار التي �أ�صابت الآثار الإ�سالمية ب�سبب حفر النفق حتت احلرم
ال�رشيف.181
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وهناك القرار رقم  145م ت 5.5.1/بتاريخ  1994/11/4الذي دعا املدير العام ملنظمة
اليون�سكو �إىل �صون الرتاث الديني والثقايف والتاريخي للقد�س ،واحلفاظ على طابعها
ال�سكاين.182
ونوه القرار رقم  147م ت 3.6.1/بتاريخ � 1995/10/20إىل قرارات �سابقة لليون�سكو
متعلقة بالرتاث الديني والثقايف والتاريخي ملدينة القد�س ،واالنتباه �إىل عمليات التنقيب
اجلديدة يف املنطقة املجاورة للحرم ال�رشيف.183
و�شجب القرار رقم  150م ت 3.4.3/بتاريخ  1996/10/31قيام “�إ�رسائيل” بفتح
نفق ميتد مبحاذاة احلائط الغربي للحرم ال�رشيف .184ويع ّد هذا القرار مهما ً لأنه يت�صل
بتغيري الطابع الديني �أو الثقايف �أو التاريخي �أو ال�سكاين للمدينة �أو يخل بتوازن املوقع.185
وهناك القرار رقم  152م ت 3.3.1/بتاريخ  1997/6/4ب�ش�أن قرارات �سابقة لليون�سكو
متعلقة ب�صون الرتاث الديني والثقايف والتاريخي ملدينة القد�س.186
وتبنى القرار رقم  152م ت 3.7.1/بتاريخ  1997/10/17تو�صية امل�ؤمتر العام
باعتماد م�رشوع قرار يذكر بقرارات اليون�سكو ال�سابقة ،املتعلقة ب�صون الرتاث الثقايف
ملدينة القد�س ال�رشقية ،ودعوة املدير العام �إىل تنفيذ �أعمال ترميم قبة ال�صخرة بالتعاون
مع دائرة �أوقاف القد�س.187
وهناك القرار رقم  155م ت 3.5.1/بتاريخ ت�رشين الثاين /نوفمرب  1998ب�ش�أن
تنفيذ قرارات �سابقة لليون�سكو ،متعلقة ب�صون الرتاث الديني والثقايف والتاريخي
ملدينة القد�س ،ودعوة املدير العام �إىل اتخاذ التدابري الالزمة ل�صون معامل القد�س القدمية
و�سماتها وممتلكاتها الثقافية.188
ونوه القرار رقم  156م ت 3.5.1/بتاريخ حزيران /يونيو  1999ب�ش�أن تنفيذ قرارات
�سابقة لليون�سكو ،متعلقة ب�صون الرتاث الديني والثقايف والتاريخي ملدينة القد�س.189
ونوه القرار رقم  159م ت 3.4.1/بتاريخ �أيار /مايو  2000ب�ش�أن تنفيذ قرار �سابق
لليون�سكو متعلق ب�صون الرتاث الثقايف ملدينة القد�س.190
و�شجب القراران رقم  160م ت 3.5.1/بتاريخ ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،1912000ورقم
 161م ت 3.4.2/بتاريخ حزيران /يونيو  ،2001اال�ستعمال املفرط للقوة و�أعمال العنف
التي بد�أت منذ  2000/9/28يف �ساحة احلرم ال�رشيف ،وج ّدد الطلب من “�إ�رسائيل” تنفيذ
قرارات اليون�سكو بخ�صو�ص القد�س.192
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ونوه القرار رقم  162م ت 3.5.3/بتاريخ ت�رشين الأول� /أكتوبر � 2001إىل قرارات
�سابقة لليون�سكو متعلقة بالقد�س ،و�شكر املدير العام على اجلهود التي يبذلها ل�صون
املمتلكات الثقافية والتاريخية ملدينة القد�س القدمية.193
ون�ص القرار رقم  164م ت 3.5.3/بتاريخ �أيار /مايو  2002على الطلب من املدير العام
ّ
194
لليون�سكو �أن يوا�صل جهوده من �أجل تنفيذ جميع القرارات ال�سابقة املتعلقة بالقد�س .
وجاء القرار رقم  165م ت 3.5.1/بتاريخ ت�رشين الأول� /أكتوبر  2002ب�ش�أن تنفيذ
قرارات �سابقة لليون�سكو ،متعلقة بالقد�س ،و�شكر املدير العام ملنظمة اليون�سكو على
اجلهود التي يبذلها ل�صون املمتلكات الثقافية والتاريخية ملدينة القد�س القدمية.195
ونوه القرار رقم  166م ت 3.4.1/بتاريخ ني�سان� /أبريل  2003ب�ش�أن قرارات �سابقة
لليون�سكو ،متعلقة ب�صون مدينة القد�س القدمية ،ودعم مبادرة املدير العام للمنظمة
املتعلقة ب�إعداد خطة عمل �شاملة ل�صون املدينة.196
ون�ص القرار رقم  167م ت 3.6.1/بتاريخ ت�رشين الأول� /أكتوبر  2003ب�ش�أن
ّ
قرارات �سابقة لليون�سكو ،متعلقة ب�صون مدينة القد�س القدمية ،ودعم مبادرة املدير
العام املتعلقة ب�إعداد خطة عمل �شاملة ل�صون املدينة.197
وجاء القراران رقم  169م ت 3.7.1/بتاريخ ني�سان� /أبريل  ،1982004والقرار رقم
 170م ت 3.6.1/بتاريخ ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2004ب�ش�أن تنفيذ قرارات �سابقة
لليون�سكو متعلقة ب�صون مدينة القد�س القدمية.199
يالحظ ب�أن قرارات املجل�س التنفيذي اتخذت من االتفاقيات الدولية مرجعا ً لقراراتها،
خا�صة �أحكام اتفاقية وبروتوكول الهاي ل�سنة  1954ب�ش�أن حماية املمتلكات الثقافية يف
حالة وقوع نزاع م�سلح ،وبالأحكام ذات ال�صلة من اتفاقية جنيف  ،1949لكن الأهم �أن
مرجعية قراراته �أ�ضيف �إليها مرجعيات �أخرى بعد ال�سبعينيات� ،أهمها؛ اتفاقية حماية
الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي التي �أ�صدرتها اليون�سكو �سنة  .1972ولعل املرجعية
الأهم يف مطلع الثمانينيات هي �أن تراث البلدة القدمية يف القد�س �أ�صبح مدرجا ً وم�سجالً
على الئحة الرتاث العاملي منذ �سنة  ،1981ويف قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر منذ
�سنة 1982؛ مبعنى �أن مرجعية قرارات اليون�سكو ب�صورة عامة �أ�صبحت �أكرث غنى فيما
يخ�ص تراث مدينة القد�س الثقايف .كما يالحظ على قرارات املجل�س التنفيذي ب�أن العديد
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منها جاء ليذكر املنظمة الدولية ب�أهمية تنفيذ قرارات �سابقة لها ،مبا ي�ؤ�رش على �أمرين؛
الأول� :أهمية القرارات ال�سابقة لليون�سكو بو�صفها مرجعية �أ�سا�سية وثابتة وم�ستمرة.
الثاين� :أن “�إ�رسائيل” مل تكن لتمتثل لقرارات اليون�سكو ب�ش�أن املحافظة على تراث املدينة
القدمية.
وجاء قرار املجل�س التنفيذي رقم  171م ت 64/ل�سنة  2005ليذكر بقرارات ت�سجيل
القد�س على الئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر ،و�إجراءات �صون تراثها وقيمتها
الثقافية اال�ستثنائية ،وي�شري �إىل العقبات التي حتول دون �صون تراثها جراء الإجراءات
الإ�رسائيلية .كما دعا �إىل تكثيف اجلهود الرامية �إىل �إن�شاء مركز ل�صون املخطوطات
الإ�سالمية يف املدر�سة الأ�رشفية باحلرم القد�سي ال�رشيف  ،200وقد �أكد القرار
 172م ت 19/ل�سنة  2005على ذلك �أي�ضا ً.201
وجاء قرار رقم  174م ت 14/و 174م ت 48/ل�سنة  2006لي�ؤكد ما جاء يف القرارين
ال�سابقني مع الإ�شارة �إىل التقدم املحرز يف �صون مركز املخطوطات باملدر�سة الأ�رشفية.202
و�أ�شار كذلك القرار رقم  15/175ل�سنة � 2006إىل �أهمية املحافظة على تراث مدينة القد�س،
وا�ستنكار الإجراءات الإ�رسائيلية التي تنال من طابع املدينة ،و�شكر املدير العام على
جهوده بالن�سبة ملركز املخطوطات باملدر�سة الأ�رشفية  ،203وكذلك جاء القراران
رقم  175م ت 14/ورقم  176م ت 20/ل�سنة  2007بامل�ضمون نف�سه.
�أما القرار رقم  177م ت 20/جاء لي�ؤكد على ما جاء بالقرارات ال�سابقة ،مع الإ�شارة
�إىل �أهمية �أن ال تتخذ “�إ�رسائيل” �أي �إجراء �أحادي بالن�سبة لت�صميم طريق باب املغاربة �إال
بالتن�سيق مع الأطراف املعنية ،و�أن تقت�رص على عملية التدعيم والتثبيت فقط.204
وجاء يف القرار رقم  179م ت 59/ل�سنة  2008ما يذكر بالقرارات ال�سابقة ،مع
الإ�شارة �إىل �شكر م�ؤ�س�سة ليفنت�س  Leventis Foundationعلى �إ�سهاماتها ال�سخية يف
ترميم كني�سة يوحنا املعمدان للروم الأرثوذك�س .كما �أكد على �أهمية التن�سيق واللقاءات
بني الأطراف املعنية بت�صميم طريق باب املغاربة.205
وجاء يف القرار رقم  181م ت 10/ل�سنة  2009لي�ؤكد حالة �صون الرتاث الثقايف ملدينة
القد�س ،ويعرب عن القلق جمددا ً من الإجراءات الإ�رسائيلية التي حتول دون املحافظة
على تراث املدينة الثقايف والطبيعي.206
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ثالث ًا :الرتاث الثقايف ملدينة القد�س يف جلنة الرتاث
العاملي يف اليون�سكو:
ّ
مت ت�سجيل القد�س وتراثها على الئحة الرتاث العاملي على مرحلتني؛ اعتمادا ً على
اتفاقية �سنة  1972التي �أطلقتها اليون�سكو حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي،
ف�إنه ي�سمح للدول امل�صادقة على االتفاقية تقدمي ملفات لرت�شيحات ملواقع تراثية ثقافية
وطبيعية ليت ّم �إدراجها على ما ي�سمى الئحة الرتاث العاملي ،باعتبار �أن هذه املواقع لها
فرادة وخ�صو�صية تاريخية ملجتمع ما ،فهي بهذا املعنى ت�صبح عاملية ال�سمة .ومن هنا،
قدمت اململكة الأردنية الها�شمية ملفا ً كامالً م�صورا ً عن القد�س (البلدة القدمية ب�أ�سوارها
باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية) �إىل اليون�سكو بتاريخ  ،1980/12/16وقد بذلت
الأردن يف حينها جهودا ً دبلوما�سية مكثفة �أثمرت عن ت�سجيل تراث املدينة على الئحة
الرتاث العاملي يف �شهر �أيار /مايو  ،1981حيث اتخذت جلنة الرتاث العاملي قرارا ً بذلك
مبوافقة ثلثي الأ�صوات.
وجراء املخاطر التي تهدد تراث مدينة القد�س ب�سبب االحتالل ،قدمت اململكة الأردنية
الها�شمية ملفا ً �آخر يطلب �إدراج تراث القد�س على الئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر،
ووافقت جلنة الرتاث العاملي على املطلب الأردين ،مبوجب قرار ثلثي �أع�ضاء جلنة الرتاث
العاملي �سنة .2071982
ويف اجتماع جلنة الرتاث العاملي الـ  28الذي عقد يف بكني بال�صني يف متوز /يوليو
 2004قدمت ال�سلطات الإ�رسائيلية طلبا ً ل�شطب القد�س من قائمة الرتاث العاملي املهدد
باخلطر ،وتقدمت بطلب لت�سجيل النقب �ضمن قائمة الرتاث العاملي .لكن جهود املجموعة
العربية حالت دون ذلك ،وبقيت القد�س على الئحة الرتاث املهدد باخلطر .208وكررت
“�إ�رسائيل” املحاوالت تباعا ً يف اجتماعات جلنة الرتاث العاملي يف ديربان � Durbanسنة
ن�ص قرار جلنة الرتاث العاملي
 2005بجنوب �إفريقيا ،209و�سنة  2006بلتوانيا ،210وقد ّ
التي عقدت يف كراي�ست �شري�ش  Christ Churchبنيوزيلندا �صيف  2007على الطلب من
“�إ�رسائيل” وقف احلفريات يف طريق باب املغاربة ،و�إبقاء القد�س على الئحة الرتاث املهدد
باخلطر ،211بعد �أن قامت بهدم التلة امل�ؤدية لباب املغاربة يف �شباط /فرباير  .2007ويف
دورة جلنة الرتاث العاملي التي عقدت يف كيبيك  – Quebecكندا �صيف ّ 2008
مت رف�ض
طلب “�إ�رسائيل” بت�سجيل القد�س على الئحتها التمهيدية يف جلنة الرتاث العاملي ،كما ورد
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يف قراراتها ب�أن “�إ�رسائيل” لي�ست مبفردها خمولة بعمل ت�صميم لطريق باب املغاربة،
وعليها �أن تراجع �سلطات الوقف واململكة الأردنية الها�شمية بهذا اخل�صو�ص.212

خال�صات:
• �إن �سلطات االحتالل قامت باقرتاف العديد من اجلرائم على املمتلكات الثقافية
والتاريخية والدينية ،خمرتقة بذلك احلماية اخلا�صة املكر�سة لهذه الأماكن مبوجب
الأحكام واالتفاقيات الدولية .فالقد�س مدينة حمتلة بتعريف القرارات واملواثيق
الدولية ،و“�إ�رسائيل” باعتداءاتها على املمتلكات الثقافية تكمل �شخ�صيتها
االحتاللية ومروقها على القانون الدويل واملواثيق الإن�سانية.
• �إنّ االعتداء على الأمالك الثقافية من �أماكن دينية و�أثرية وتاريخية يف �أكرث من
مو�ضع و�أكرث من قرار مبثابة جرائم حرب ،فقد اعتربت �أحكام املادة ( )147من
اتفاقية جنيف الرابعة تدمري واغت�صاب املمتلكات الدينية والثقافية والتاريخية
ب�صورة ال تقت�ضيها ال�رضورات احلربية الأكيدة من قبيل املخالفات اجل�سيمة ،التي
بن�ص املادة ( )85من الربوتوكول الإ�ضايف الأول ب�أنها جرائم حرب .وهذا ما
ُكيِّ َفت ّ
�أكدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف القرار رقم  147/36بتاريخ 1981/12/16
الفقرة ال�ساد�سة ب�أن االعتداء على الأماكن التاريخية والثقافية والدينية هي من
ن�صت على �أن “حاالت اخلرق اخلطري من قبل �إ�رسائيل
قبيل جرائم احلرب ،حيث ّ
لأحكام اتفاقية جنيف هي جرائم حرب و�إهانة للإن�سانية”.
• �أدركت احلكومات الإ�رسائيلية �أن طم�س املعامل الثقافية لل�سكان العرب ،وتغيري
هوية الأر�ض ،والعبث ب�شخ�صية املدن والقرى الفل�سطينية وتزييفها ل�صالح تراث
�آخر؛ مهم يف ا�ستكمال حلقات م�رشوعها التهويدي ال�ستبدال روح املكان و�أ�صالته
ل�صالح هوية �أخرى .فـ“�إ�رسائيل” مثالً غيرّ ت �أ�سماء الأمكنة ،وحتاول بزيفها
الدعائي امليثولوجي �إيجاد ممتلكات ثقافية بديلة موهومة على الأر�ض العربية،
ويتطلب ذلك �رسقة املمتلكات العربية الثقافية .والأكرث من ذلك هو �أن “�إ�رسائيل”
تعمل يف �أكرث من حمفل على ت�سجيل مواقع عربية على �أنها �إ�رسائيلية بعد تغيري
مالحمها ،واملثال بالن�سبة ملدينة القد�س القدمية امل�سجلة على الئحة الرتاث العاملي
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املهدد باخلطر ،التي حتاول “�إ�رسائيل” �شطبها عن الئحة الرتاث بو�صفها موقعا ً
عربيا ً فريدا ً وتقدميها على �أ�سا�س �أنها مدينة �إ�رسائيلية و�أن تراثها يهودي.
• على الرغم من ت�أجيل البحث يف ق�ضية القد�س للمفاو�ضات النهائية� ،إال �أن احلكومة
الإ�رسائيلية ما زالت ملزمة بتطبيق �أحكام اتفاقية جنيف الرابعة ،وال �سيّما يف
الأرا�ضي املحتلة.
• �إن مدينة القد�س القدمية و�أ�سوارها تتمتع باحلماية مبوجب اتفاقية �سنة ،1972
املتعلقة بحماية الرتاث الثقايف والطبيعي يف العامل ،وب�أن ا�سمها يرد على قائمة
الرتاث العاملي املعر�ض للخطر على لوائح الرتاث العاملي لدى اليون�سكو .و�أن تغيري
�أي معامل �سي�رض باملحافظة على املمتلكات الثقافية ،وخ�صو�صا ً يف القد�س القدمية،
التي باتت مهمة املحافظة عليها م�س�ؤولية دولية .ومن هنا فحماية املمتلكات
الثقافية يف مدينة القد�س ومنع �إجراء احلفائر الأثرية والتدابري التي تغري طابع
مدينة القد�س منذ �سنة 1967؛ �سيحافظ على الطابع املميز ملدينة القد�س القدمية،
وما تقوم به “�إ�رسائيل” من حفر �سي�رض بالآثار الإ�سالمية ،ومنها �أعمال احلفر
يف املنطقة الغربية من امل�سجد الأق�صى وباب املغاربة ،التي تع ّد مناق�ضة ب�شكل
�رصيح للقانون الدويل وال�رشعية الدولية.
• �إن م�شكلة �صون الرتاث الثقايف ملدينة القد�س ال�رشيف ال ميكن ف�صلها عن طابعها
ال�سيا�سي وخلفيتها التاريخية.
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