يؤشِّر على إدراك اجملتمع الدويل حلقيقة إسرائيل وكوهنا كيانًا
استيطانيًّا ال حيظى بالتقدير والتأثري إال مبقدار ما ميكنه من
ممارسة ضغوط وتقدمي حوافز سياسية واقتصادية من أجل
حتقيق ما يريده ،وهي عملية غري مضمونة وتفشل يف مرات
عدة.
ويف البداية ،تستعرض هذه الورقة أهم القرارات
الصادرة من اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم
خصوصا ،مث
عموما والقدس
ً
والثقافة) خبصوص فلسطني ً
تتناول دالالت هذه القرارات وكيفية تفعيلها.

قرارات اليونسكو بشأن القدس وكيفية تفعيلها
( )

أمحد خلف
مقدمة:

مهما لإلنسانية ،حيث
رمزا ًّ
مثلت القدس وال تزال ً
ُّ
تعد قضية القدس قضيةً ذات خصوصية هلا أبعاد تتجاوز يف
كثري من األحيان التحيزات السائدة يف جمال العالقات
الدولية ،وهو ما يتجلى بوضوح يف القرارات األممية املتعلقة
عموما ووضع القدس هبا على وجه
بالقضية الفلسطينية
ً
اخلصوص.
وإذا كانت الكثري من القرارات املتعلقة بالقدس
دائما ما يفشل إقرارها يف أروقة جملس
والقضية الفلسطينية ً
األمن بسبب حق النقض الذي متلكه الواليات املتحدة
األمريكية ،فإن من األمهية مبكان مالحظة مدى القوة
األخالقية للقضية الفلسطينية اليت تتغلب على اعتبارات
املصاحل السياسية واالقتصادية للدول يف الكثري من
األحيان ،وتفصح عن نفسها بوضوح أشد يف احملافل ذات
القوة احملدودة ماديًّا وإن كانت ذات أثر معنوي أكرب( ،)1مما

أول -أهم قرارات اليونسكو المتعلقة بالقدس
ً
()1
الشريف :
• في  :6591اختذت اليونسكو أول قرار هلا

خبصوص القدس ،وجاء بعد حنو مثاين سنوات من ضم
إسرائيل الشطر الغريب منها ،ونص القرار على اختاذ مجيع
باالمتثال لقرارات جملس األمن املتعلقة مبدينة القدس الشريف ،وبعدم
االعرتاف بأية إجراءات أو تدابري خمالفة لتلك القرارات.
انظر القرار  A/ES – 11 L./11على موقع اجلمعية العامة لألمم
املتحدةhttps://goo.gl/qvJRkR:
( )1ملزيد من االطالع حول قرارات اليونسكو املتعلقة بالقدس وفلسطني،
انظر:
 ريتا عوض ،القدس يف جلنة اليونسكو للرتاث العاملي ،جملة الدراساتالفلسطينية ،العدد  ،88ربيع  ،1115ص ص .31 – 51
 قرارات اليونسكو اليت أغضبت إسرائيل ،1112/3/1 ،موقع اجلزيرة.نتـ املوسوعة ،متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/Ghge11 :
 قرار اليونسكو :األقصى تراث إسالمي خالص ،1112/11/11 ،موقعاجلزيرة.نت ـ املوسوعة ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/oJxiWn
 قرارات “اليونسكو” الرئيسية املتعلقة بالفلسطينيني،1112/11/15 ،موقع القدس العريب ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/DvCjpQ
 "اليونسكو" :األقصى كل احلرم وكل ما نفذه االحتالل باطل، ،1112/2/3شبكة هنا القدس لإلعالم اجملتمعي ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/NPjji2
 قرارات اليونسكو بشأن حماوالت "إسرائيل" هتويد القدس، ،1111/2/51موقع نداء القدس ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/yFY1Nq

( )باحث مبركز احلضارة للدراسات والبحوث
( )1ومن األمثلة على ذلك قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 11
ديسمرب  1112برفض قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس
عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية بإسرائيل إليها ،حيث أيد هذا
القرار  111دولة ،واعرتضت عليه الواليات املتحدة وإسرائيل وسبع دول
صغرية ،وامتنعت  53دولة عن التصويت وغابت  11دولة عن االجتماع،
وأكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها أن أي قرارات وإجراءات
هتدف إىل تغيري طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها
الدميوغرافية ليس هلا أي أثر قانوين ،وأهنا الغية وباطلة ،وجيب إلغاؤها امتثاال
لقرارات جملس األمن ذات الصلة ،وتدعو يف هذا الصدد مجيع الدول إىل
االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية يف مدينة القدس الشريف ،عمال بقرار
مجيع الدول
جملس األمن  ،)1811( 821وطالبت اجلمعيةُ العامةُ َ
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إىل إسرائيل لكي متتنع عن كافة اإلجراءات اليت حتول دون
متتع السكان العرب الفلسطينيني حبقوقهم يف التعليم واحلياة
الثقافية والوطنية ،وثانيهما -يدين إسرائيل لتغيريها معامل
القدس التارخيية والثقافية وهتويدها.

التدابري من أجل محاية املمتلكات الثقافية يف املدينة يف
حال النزاع املسلح.
• وفي  :6511أي بعد سنة واحدة من احتالل

إسرائيل القدس الشرقية ،وذلك يف الدورة اخلامسة عشر
لليونسكو (1821م) اختذت اليونسكو قر ًارا يؤكد على
القرار السابق ،كما دعا القرار إسرائيل إىل االمتناع عن
إجراء أي حفريات يف املدينة أو نقل للممتلكات أو تغيري
ملعاملها أو ميزاهتا الثقافية.
ونص القرار الذي محل رقم  585على أن املؤمتر
العام إذ يدرك األمهية االستثنائية اليت تتسم هبا املمتلكات
الثقافية الواقعة يف مدينة القدس القدمية وال سيما األماكن
املقدسة ،ال بالنسبة للبالد املعنية مباشرة فحسب ،وإمنا
أيضا لإلنسانية مجعاء ،بسبب ما هلذه اآلثار من قيمة فريدة
يف النواحي الفنية والتارخيية والدينية ،ويأخذ يف االعتبار
القرار  1135الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف
 8يوليو  1822بشأن مدينة القدس ،ويقضي هذا القرار
باعتبار مجيع اإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل يف القدس غري
مشروعة ،ويدعوها إىل إلغائها واالمتناع عن اختاذ أي عمل
من شأنه تغيري وضع املدينة.

• وفي  :6511بدأ حضور القدس يف "جلنة

الرتاث العاملي" حني قدم األردن ترشيح "مدينة القدس
القدمية وأسوارها" للتسجيل يف قائمة الرتاث العاملي ،وقررت
اللجنة اختاذ اإلجراءات الالزمة لدراسة هذا املقرتح ملا ميثِّله
املوقع من قيم عاملية ذات أمهية فريدة من النواحي الدينية
والتارخيية واملعمارية والفنية ،وقرر املؤمتر العام لليونسكو يف
دورة اجتماعاته الـحادية والعشرين لسنة " 1811التعجيل
ضم مدينة القدس إىل قائمة الرتاث العاملي،
بإجراءات ِّ
والنظر يف تسجيلها يف قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر".
• وفي  :6511انعقدت الدورة السادسة للجنة

الرتاث العاملي ،وقرَرت بأغلبية األصوات تسجيل موقع
مدينة القدس القدمية وأسوارها يف قائمة الرتاث العاملي
املهدد باخلطر ،وبالرغم من أن هذا القرار كان يقضي
حتميل اليونسكو واجملتمع الدويل مسؤولية اختاذ إجراءات
حازمة وعاجلة يف محاية املوقع والتدخل الفوري والفعلي
حلفظه وصونه ،إال أنه مل يـُفض إىل هذه النتيجة ،فلم تنَل
القدس العناية الواجبة ومل تتم محاية تراثها ،بل مل يكن
للقدس حضور يف اجتماعات جلنة الرتاث العاملي خالل ما
تبقى من الثمانينيات وطوال التسعينيات ،باستثناء مالحظة
مقرر الدورة السابعة للجنة سنة
قصرية وردت يف تقرير ِّ
.1815

• وفي  :6591اختذت اليونسكو قر ًارا قضى
باالمتناع عن تقدمي أي عون ثقايف وعلمي لإلسرائيليني
بسبب ممارساهتم يف القدس ،وشجب استمرار "إسرائيل" يف
القيام بأعمال التنقيب عن اآلثار يف مدينة القدس ،وقد
ُووجهَ هذا القرار باعرتاض غريب عنيف ،فجمدت الواليات
املتحدة دفع مسامهاهتا يف ميزانية اليونسكو ملدة عامني،
وخفضت فرنسا وسويسرا من نسبة مسامهاهتما املالية يف
امليزانية.

• وفي  :1111عادت القدس مرة أخرى إىل جلنة

الرتاث العاملي ،بعد أن وقعت إسرائيل يف 1888/11/2
على اتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي،
وانضمت إىل اللجنة يف  ،1111/1/2وقدمت يف يوليو
 1111إىل مركز الرتاث العاملي "قائمة مؤقتة" تضم عشرين
تباعا يف قائمة الرتاث
موقعا ثقافيًّا وطبيعيًّا تنوي تسجيلها ً
ً
العاملي ،وكانت "القدس" من ضمن تلك املواقع ،ويف دورة
اللجنة الرابعة والعشرين اليت ُعقدت يف مدينة "كرينز"

• وفي  :6591أصدر املؤمتر العام لليونسكو

القرار رقم  8/118يف دورته التاسعة عشرة ،أك َد فيه على
توجيهاته ونداءاته إلسرائيل يف القرارات السابقة بوقف أي
حفريات أو تغيري من جانبها ملعامل مدينة القدس.
• وفي  :6591أصدر املؤمتر العام لليونسكو

قرارين آخرين خبصوص القدس ،أوهلما -توجيه نداء عاجل
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املهدد باخلطر ،وأشارت إىل العقبات اليت تضعها إسرائيل
لتحول دون صون الرتاث الثقايف.

بأسرتاليا سنة  ،1111أدى البيان الذي وجهه مؤمتر الوزراء
املختصني بالشؤون الثقافية العرب يف نوفمرب  1111إىل
إثارة موضوع إدراج مدينة القدس على القائمة املؤقتة
اإلسرائيلية ،بالرغم من عدم إدراجه على جدول أعماهلا،
ويف اجتماع اللجنة بكرينز أُعطيت الكلمة إىل رئيس بعثة
فلسطني املراقبة لدى اليونسكو؛ فخاطب اللجنة داعيًا
أعضاءها إىل رفض النظر يف الطلب اإلسرائيلي لتسجيل
موقع ثقايف يف مدينة حمتلة ،وشكلت مداخلته أول مشاركة
فلسطينية يف تاريخ عمل اللجنة ،وقد أدرك السفري
اإلسرائيلي لدى اليونسكو داللة هذا املوقف ،فاهتم اللجنة
بالعمل وفق أهواء سياسية ،واعرتض على السماح ملمثل
فلسطني مبخاطبة اللجنة ،واعرتض على تسمية الوجود
اإلسرائيلي يف القدس احتالال.

• وفي  :1119اختذت اليونسكو قر ًارا طالبت فيه

إسرائيل بتقدمي تقرير مفصل بشأن احلفريات اليت جتريها يف
منحدر باب املغاربة املتاخم للمسجد األقصى.
• وفي  26أكتوبر  :1166مت قبول فلسطني

عضوا كامل العضوية يف اليونسكو ،بتأييد  112أصوات
ً
وامتناع  31واعرتاض  18آخرين.
وأيدت غالبية الدول العربية واألفريقية ومن أمريكا
الالتينية تقريبًا انضمام فلسطني ،وكذلك أيدته فرنسا ،إال
أهنا عربت عن حتفُّظات حول شكليات تقدمي طلب
االنتساب.
صادقَت جلنة الرتاث العاملي
• وفي َ :1161
التابعة ملنظمة اليونسكو على قرار أردين فلسطيين طالَب
إسرائيل بالوقف الفوري لكل حفرياهتا غري القانونية،
وانتهاكاهتا ضد تراث البلدة القدمية بالقدس احملتلة ،وجاءت
تلك املوافقة على هذا القرار يف دورة اللجنة  51اليت
انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.
وندد القرار مبا وصفه باالقتحامات االستفزازية اليت
يقوم هبا يهود متطرفون حبق املسجد األقصى ،وطالبت
اللجنة إسرائيل باحرتام الوضع الراهن يف املسجد األقصى
الذي طاملا حافظ على املسجد كونه مكان عبادة إسالميًّا
على وجه احلصر ،وموقع تراث ثقايف عاملي.

• وفي  :1116أوصى مكتب جلنة الرتاث العاملي

تأجيل النظر يف ترشيح القدس للتسجيل يف قائمة الرتاث
العاملي وفق الطلب الذي تقدمت به إسرائيل ،وبالتايل مل
يُعرض الطلب على الدورة اخلامسة والعشرين للجنة اليت
ُعقدت يف هلسنكي بفنلندا يف ديسمرب  ،1111وهو ما
انتصارا للموقف العريب عامة والفلسطيين خاصة ،وإن
اعترب
ً
ظلت القدس لألسف على قائمة الرتاث اإلسرائيلية املؤقتة،
بالرغم من الضغوط اليت مارستها اجملموعة العربية ودعوة
اليونسكو ومسؤوليها لدفع إسرائيل إلسقاط القدس من
قائمتها التمهيدية التز ًاما بالقرارات الدولية اليت تنص على
أن إسرائيل دولة حمتلة ألراض فلسطينية وعربية مبا فيها
القدس.

• وفي  :1169أدان قرار تقدمت به اجملموعة

العربية القمع الذي قامت به قوات االحتالل بالقدس،
وإخفاق إسرائيل يف محاية املواقع األثرية ويف وقف احلفريات
املستمرة واألشغال شرقي املدينة خاصة يف البلدة القدمية
وحميطها.
كما انتقد املمارسات اإلسرائيلية يف احلرم الشريف،
ودعا إىل املسارعة يف إعادة إعمار املدارس واجلامعات
واملواقع الرتاثية الثقافية واملؤسسات الثقافية واملراكز اإلعالمية

• وفي  :1112اختذت اليونسكو قر ًارا بإرسال
بعثة فنية إىل القدس لتقييم وضع البلدة القدمية على خلفية
اإلجراءات واحلفريات اإلسرائيلية فيها ،بعد أن طلبت
الدول العربية األعضاء يف جلنة الرتاث العاملي من اليونسكو
تقدمي تقارير عن أوضاع الرتاث فيها.
• وبين عامي  1119و :1111اختذت

اليونسكو قرارات نصت على القيمة االستثنائية ملدينة
القدس وأسوارها ،ووضعتها على الئحة الرتاث العاملي
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وأماكن العبادة اليت ُد ِّمَرت أو تضررت بسبب احلروب
املتتالية يف قطاع غزة(.)1

وحتدث القرار عن "احلرم القدسي" ،بينما يطلق
اليهود على املكان اسم "جبل اهليكل"(.)5

واملواقف بشأن القدس ،فتم إدراج  33موقعا تراثيا يف العامل
على قائمة املواقع املعرضة للخطر ،ومنها البلدة القدمية يف
استنكارا
القدس احملتلة وأسوارها ،مما خلف غضبًا و
ً
إسرائيليًّا.
وتبَّن اجمللس التنفيذي لليونسكو ،مببادرة من العديد
من الدول العربية ،وبتأييد من فرنسا ،قر ًارا حول "فلسطني
احملتلة" يهدف إىل "محاية اإلرث الثقايف الفلسطيين والطابع
املتميز للقدس الشرقية".
كما تبنت اليونسكو قر ًارا يدين "االعتداءات
واإلجراءات اإلسرائيلية غري القانونية" ضد حرية العبادة
ودخول املسلمني إىل املسجد األقصى.
وتبنت اليونسكو قر ًارا( )1حول القدس الشرقية مببادرة
من دول عربية وهبدف محاية اإلرث الثقايف الفلسطيين ،وقد
نفى هذا القرار وجود ارتباط ديين لليهود باملسجد األقصى
سميه اليهود "حائط املبكى"،
وحائط الرباق الذي يُ ِّ
خالصا ،وأظهر القرار األمساء العربية
واعتربمها تراثًا إسالميًّا
ً
اإلسالمية للمسجد األقصى واحلرم الشريف وحائط الرباق
الذي سعت إسرائيل بشكل مستمر لتزوير هويته اإلسالمية
بإطالق مسمى "حائط املبكى" عليه.

على قرار يؤكد قرارات املنظمة السابقة باعتبار إسرائيل حمتلة
للقدس ،ويرفض سيادة إسرائيل عليها.
وتبنت جلنة الرتاث العاملي التابعة لليونسكو يف
دورهتا احلادية واألربعني ،املنعقدة مبدينة "كراكوف" يف
بولندا يف شهر يوليو  ،1112قرار "بلدة القدس القدمية
وأسوارها" املعد من قبل األردن وفلسطني واملقدم من
ُ
اجملموعة العربية.

• وفي  :1169صوت اجمللس التنفيذي لليونسكو

• وفي  :1161مت اختاذ عدد من القرارات

( )5جاء يف نص قرار اليونسكو بشأن املسجد األقصى الذي تضمن 12
بندا ما يلي:
 أكد أن املسجد األقصى من "املقدسات اإلسالمية اخلالصة" وأنه العالقة لليهود به.
قائما حىت
 يطالب إسرائيل بإتاحة العودة إىل الوضع التارخيي الذي كان ًسبتمرب  ،1111إذ كانت دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية السلطة الوحيدة
املشرفة على شؤون املسجد.
 يعترب قرار اليونسكو أن تلة باب املغاربة هو جزء ال يتجزأ من املسجداألقصى ،ويرفض اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية اجلانب.
 يدين االعتداءات اإلسرائيلية املتزايدة والتدابري غري القانونية اليت يتعرضهلا العاملون يف دائرة األوقاف اإلسالمية واليت حتد من متتع املسلمني حبرية
العبادة ،ومن إمكانية وصوهلم إىل املسجد األقصى.
 يستنكر قرار اليونسكو بشدة االقتحام املتواصل للمسجد األقصى منقبل "متطريف اليمني اإلسرائيلي والقوات النظامية اإلسرائيلية".
 ينتقد طريقة إدارة إسرائيل لألماكن الدينية يف القدس ،ويشري إىل أنالقدس تعد مدينة مقدسة للمسلمني واملسيحيني واليهود.
 كما قررت اليونسكو إرسال جلنة حتقيق لتقصي احلقائق حول مساسإسرائيل باألماكن املقدسة للمسلمني يف مدينة القدس احملتلة.
عقب صدور قرار اليونسكو يف أكتوبر  ،1112أدلت املديرة العامة
للمنظمة إيرينا بوكوفا بتصرحيات اعتربت فيها أن مدينة القدس القدمية
مقدسة بالنسبة للديانات السماوية الثالث (اإلسالم واليهودية واملسيحية).
وقالت بوكوفا :إن الرتاث يف مدينة القدس غري قابل للتجزئة ،وإن الديانات
الثالث يف القدس تتمتع باحلق يف االعرتاف بتارخيها وعالقتها مع املدينة.
كما حذرت املديرة العامة لليونسكو من أي حماولة إلنكار وطمس أي من
يعرض املوقع
التقاليد اإلسالمية أو املسيحية أو اليهودية بالقدس ،ألن ذلك ِّ
للخطر مما يتعارض مع األسباب اليت دفعت إىل إدراجه يف قائمة الرتاث
العاملي.

( )1وحصل هذا القرار -الذي قدمته كل من اجلزائر ومصر واإلمارات
والكويت واملغرب وتونس -على تأييد  12من الدول األعضاء باجمللس
عضوا عن
عضوا ،بينما امتنع ً 13
التنفيذي للمنظمة من مجلة ً 31
وعارضته ست دول ،هي :الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا
التصويت،
َ
وهولندا ومجهورية التشيك وإستونيا.
( )1اعتُمد القرار بعد أن متت املوافقة عليه على مستوى اللجان يوم 15
أكتوبر  1112باجتماع يف باريس ،حيث صوتت  18دولة لصاحل القرار
وامتنعت  12عن التصويت منها فرنسا ،بينما عارض القرار ست دول بينها
الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا ،وتغيبت دولتان ،ومت تقدمي القرار من
قبل سبع دول عربية ،هي اجلزائر ومصر ولبنان واملغرب وسلطنة عمان وقطر
والسودان.
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وقررت كل من الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل
االنسحاب من اليونسكو بسبب ما اعتربته كل منهما
احنيازا من اليونسكو ضد إسرائيل ،وكان ذلك قبل انتهاء
ً
جولة انتخابات رئاسة اليونسكو يف تشرين األول أكتوبر
.1112

تبين القرار رغم الضغوط اهلائلة اليت مارستها
وجاء ِّ
"إسرائيل" على الدول األعضاء و"اليونسكو" إلفشال
القرار ،الذي أكد اعتماد ( )11قر ًارا ساب ًقا للمجلس
التنفيذي لليونسكو و( )2قرارات سابقة للجنة الرتاث
العاملي ،ومجيعها تنص على أن تعريف الوضع التارخيي
القائم يف القدس هو ما كان عليه تراث املدينة املقدسة قبل
احتالل القدس عام .1822
وتبنت اللجنة قر ًارا يُؤكد عدم وجود سيادة
"إسرائيلية" على القدس ويدين أعمال احلفر اليت تقوم هبا
دائرة اآلثار الصهيونية مبدينة القدس احملتلة.
وقدمت جمموعة الدول العربية صيغة القرار املذكور
لالدعاءات الصهيونية خففت الدول العربية
ووف ًقا
ِّ
والفلسطينيني من هلجة القرار هبدف تبنِّيه باإلمجاع ،لكن
الضغوط الصهيونية أفشلت حماولة اإلمجاع(.)1

ثانيًا -تفعيل قرارات اليونسكو:

يبدو مما سبق ذكره من مواقف وقرارات لليونسكو
متعلقة بالقدس ،أهنا بطبيعة احلال تقتصر على اجلوانب
الثقافية والرتاثية ،وذلك وفق طبيعة عمل املنظمة نفسها
كوهنا معنيةً بالعلوم والثقافة وأن ارتباطها وتعلُّقها باجلوانب
السياسية يأيت بصورة تبعية ،فقرارات اليونسكو باألساس
تتعلق باحلفاظ على الطابع التارخيي واألثري للقدس ،وتبدي
انزعاجا من احلفريات اإلسرائيلة اليت تؤثر سلبًا على
قل ًقا و ً
طابع املدينة وآثارها العتيقة.
وتفعيل هذه القرارات يعتمد بشكل أساسي على
اهتمام األنظمة السياسية العربية بقضية فلسطني ويف القلب

( )1وأيدت ( )11دول القرار الفلسطيين هي :أذربيجان ،اندونيسيا ،لبنان،
تونس ،كازاخستان ،الكويت ،تركيا ،فيتنام ،زمبابوي ،كوبا ،وعارضت القرار
ثالث دول هي :الفلبني ،جامايكا ،بوركينا فاسو .وامتنعت ( )1دول عن
التصويت هي :أنغوال ،كرواتيا ،فنلندا ،بريو ،بولندا ،الربتغال ،كوريا ،تنزانيا.
ومن أهم البنود اليت أعاد القرار التأكيد عليها:
 -1عدم شرعية أي تغيري أحدثه االحتالل اإلسرائيلي يف بلدة القدس
القدمية وحميطها بعد احتالل القدس عام  1822خاصة بطالن االنتهاكات
والنصوص القانونية اليت بُنيت على ما يسمى "القانون األساس" الذي أقره
الكنيست اإلسرائيلي "لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل" عام ،1811
باعتبار أن مجيع هذه اإلجراءات باطلة والغية وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها
وخصوصا
وملزمة بالرتاجع عنها حسب قرارات جملس األمن واألمم املتحدة
ً
قرار جملس األمن األخري .)1112( 1558
 -1إدانة شديدة ومطالبة لسلطات االحتالل بالوقف الفوري جلميع أعمال
تدخالت صارخة ضد تراث القدس
احلفريات غري القانونية ،باعتبارها ُّ
واألماكن املقدسة.
 -5إدانة شديدة القتحامات املتطرفني وقوات االحتالل وتدنيس قداسة
املسجد األقصى/احلرم الشريف باعتباره مكان عبادة للمسلمني فقط ،وأن
إدارته من حق األوقاف اإلسالمية األردنية حسب تعريف الوضع التارخيي
القائم منذ قبل احتالل عام 1822.
 -8مطالبة سلطات االحتالل بتسهيل تنفيذ مشاريع اإلعمار اهلامشي يف
املسجد األقصى/احلرم الشريف مع التشديد على وقف التدخل يف مبَّن
باب الرمحة ،باعتباره جزءًا ال يتجزأ من املسجد األقصى.

 -3مطالبة إسرائيل بالسماح غري املشروط لوصول السلطة املعنية واملتمثلة
خبرباء األوقاف األردنية من أجل احملافظة على بلدة القدس القدمية وأسوارها
من الداخل واخلارج ،مبا يف ذلك حق الوصول وترميم طريق باب املغاربة
الذي يعترب جزءًا ال يتجزأ من املسجد األقصى.
 -2إدانة شديدة ومطالبة سلطات االحتالل بوقف مجيع مشاريع التهويد
مثل "بيت هليبا" و"بيت شرتاوس" واملصاعد الكهربائية والتلفريك اهلوائي
والقطار اخلفيف الذي مير مبحاذاة سور القدس ،وإزالة آثار الدمار الناجم
عن هذه املشاريع.
 -2مطالبة سلطات االحتالل بإعادة اآلثار املسروقة ،وتزويد مركز الرتاث
العاملي يف "اليونسكو" بتوثيق واضح ملا متت إزالته أو تزوير تارخيه من آثار
يف بلدة القدس القدمية وحميطها.
 -1إدانة شديدة الستمرار إسرائيل مبنع بعثة املراقبة وتعيني ممثل دائم
لليونسكو يف شرق القدس لكتابة تقارير دورية حول حالة احلفاظ على
تراث مدينة القدس وأسوارها واملخالفات اليت ترتكبها سلطات االحتالل
هبذا اخلصوص.
 -8دعوة مدير عام "اليونسكو" ومركز الرتاث العاملي ،لبذل كل اجلهود
والسبل ممكنة لتنفيذ قرارات وتوصيات "اليونسكو" املتعلقة بالقدس.
 -11اإلبقاء على "بلدة القدس القدمية وأسوارها" على قائمة الرتاث العاملي
املهدد باخلطر كموقع مسجل من قبل األردن عام .1811
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بالتوحد
وإن استمرت خالفاهتم األخرى قائمة ،أو البدء
ُّ
عليها للتوافق حول قضايا أخرى.
وعلى مستوى اإلجراءات داخل أروقة اليونسكو(،)1
فإنه يتعني أن تتصدر السلطة الفلسطينية -باعتبارها الطرف
األساسي املعين بالقدس -عرب بعثتها ومن خالل التنسيق
مع الوفود العربية واإلسالمية األخرى يف منظمة اليونسكو
واالستعانة خبرباء متخصصني أكفاء ،إلثارة قضايا القدس
وفلسطني ومحاية الرتاث الديين والتارخيي واألثري هبا ،كأحد
املداخل املهمة لتحسني وضع هذه القضية املركزية لدى
العرب واملسلمني ،وكذلك هي مهمة للكثري من اجلماعات
الثقافية والسياسية يف العامل ،والتأكيد على عروبة القدس
وعدالة قضيتها وكوهنا أرض فلسطينية حمتلة من جانب
إسرائيل ،وفضح املمارسات الصهيونية اليت يتعرض هلا أهل
القدس خاصة وفلسطني عامة ،وكذلك ما ميلكونه من تراث
ديين وإنساين فريد ،ويتحقق ذلك بوضع خطة عمل
دبلوماسي بالتشاور مع خرباء فلسطينيني وعرب يف اجملال،
تنفذ مراحلها على مدى العام وال تقتصر على مواسم
االجتماعات ،بإشراف من وزارة اخلارجية الفلسطينية
خاصة.
ويقتضي ذلك فيما يقتضي :تعزيز البعثة الفلسطينية
لدى اليونسكو ودعمها بالكفاءات املتخصصة ،وإنشاء
جلنة وطنية فلسطينية للرتاث الثقايف والطبيعي العاملي.
واستئناف السعي إلسقاط القدس من القائمة
استنادا إىل ما سبق بذله من جهد يف
التمهيدية اإلسرائيلية
ً
الدورات السابقة للجنة وما أصدرته من قرارات يف هذا
الشأن.
والعمل على إعادة حضور "مدينة القدس القدمية
وأسوارها" حضورا فعليًّا وكامال يف جلنة الرتاث العاملي؛ مبا
نازعا
أهنا موقع تراث ثقايف عاملي فريد يف أرض حمتلة ليس مت ً
عليها.

منها قضية القدس ،واعتبار اليونسكو وغريها من املؤسسات
األممية والدولية أدوات ميكن من خالهلا حتسني الوضع
القانوين الدويل هلذه القضية ،مما يسهم مع جهود تُبذل يف
مساحات أخرى من حتسني لبقية اجلوانب السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية ...إخل ،لكن املشكلة
الكربى تكمن يف عدم إيالء األنظمة العربية االهتمام
الكايف واجلهد الالزم هلذه القضية احملورية اليت ترتاجع أمهيتها
منذ عقود بشكل تدرجيي ،مما أثر بشكل سليب على وضع
هذه القضية بالنسبة للدول غري العربية واإلسالمية كذلك،
فقررت دول غري عربية وغري إسالمية إقامة عالقات سياسية
وتبادلت متثيال دبلوماسيًّا مع إسرائيل بالرغم من مقاطعتها
إياها زمنًا طويال ،واتصلت بينها وبني إسرائيل عالقات
اقتصادية ومشاريع استثمارية ضخمة ،وهو األمر الذي
انعكاسا له يف تراجع قوة الصياغات املستخدمة يف
نلمس
ً
القرارات اخلاصة بالقدس من جانب اليونسكو وإقرارها
باحتالل القدس من جانب إسرائيل ،مبرور الوقت ،بل
وجتاهلها ملدة طويلة خالل عقدي الثمانينيات
والتسعينيات ،حىت عادت إىل أعمال اليونسكو بسبب
القائمة املؤقتة املقدمة من جانب إسرائيل ،استلزم مواجهة
عربية عرقلت خمالفة اليونسكو ملا استقر يف قرارات مؤمتراهتا
العامة ودورات جلنة الرتاث العاملي هبا بشكل صريح.
وبالتايل ستظل حركة املنظمات السياسية والثقافية
غري احلكومية أو شبه احلكومية مكبلة بسبب تقاعس
األنظمة العربية عن احلركة اجلدية والضغط بفاعلية من
خالل اسرتاتيجية واضحة املعامل ومتفق عليها بني هذه
األنظمة ،وخاصة ممثلي العرب يف اجمللس التنفيذي
لليونسكو وجلنة محاية الرتاث العاملي ،وهو األمر الذي حتيط
تلمسها يف االنقسام األخري بشأن الرتشح
به شكوك ،ميكن ُّ
لرئاسة اليونسكو  ،1112والدفع بأربعة مرشحني عرب،
واحتدام املنافسة بني مرشحي قطر ومصر.
ِّدا
ولكن ستظل هذه القضية
دائما ومتجد ً
ً
مصدرا ً
إلمكان جتاوز اخلالفات العربية-العربية ،حبيث ميكن أن
التوحد على هذه القضية،
يتجاوز العرب عن خالفاهتم و ُّ

( )1ريتا عوض ،القدس يف جلنة اليونسكو للرتاث العاملي ،مرجع سابق،
بتصرف واختصار.
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استنادا إىل
وحتميل السلطة احملتلة التزاماهتا
ً
املعاهدات الدولية احلامية للرتاث الثقايف يف زمن االحتالل،
وحتميل اليونسكو واجملتمع الدويل بأسره مسؤولية "احلماية
اجلماعية" لذلك الرتاث ،واليت وضعت اتفاقية الرتاث العاملي
جيسد
لتحقيقها حفاظًا على تراث القدس بصفته تراثًا عامليًّا ِّ
قيما إنسانية ،تارخيية وفنية وروحية استثنائية.
ً
*****
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