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لوحة بريشة الفنان عبد الرحمن أبو عرفة ،باب العامود ()1997

ترشين الثاين (نوفمرب) 2020

املقدمة
تتميز البلدة القدمية للقدس عن أية مدينة تاريخية أخرى بقيمتها العاملية ،فهي موطن أكرث
األماكن الدينية قداسة يف العامل ،مبا يف ذلك املسجد األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف،
وحائط الرباق ،املعروف أيضً ا باسم (الحائط الغريب) ،وكنيسة القيامة .وميكن للمرء أن يجد
داخل أسوار املدينة العديد من املساجد والكنائس واألديرة والزوايا 1واألرضحة التاريخية
للعديد من املؤمنني حول العامل.
تتمتع البلدة القدمية للقدس وأسوارها ،وقد تم إدراجها يف قامئة الرتاث العاملي لليونسكو
(بنا ًء عىل طلب اململكة األردنية الهاشمية) عام  ،1981برتاث وهوية تاريخية ودينية
وثقافية قيمة فريدة من نوعها ،وقد شهدت تطورات عديدة عىل مر القرون ،كام توضح
األساليب العمرانية واملعامرية املتنوعة التي تطورت عرب القرون .هذا ويعترب إدراج منظمة
اليونسكو الدولية للبلدة القدمية كـ «موقع تراث عاملي يف خطر» يف عام  1982شهادة عىل
املخاوف الدولية بشأن الظروف التي تهدد سالمة وبقاء هذا املكان الروحي املتميز وتكوينه
الحضاري واالجتامعي الفريد.
تسعى هذه النرشة إىل تقديم ملحة عامة عن الرتاث واإلرث الثقايف والديني يف القدس،
وبعض الجهود التي بذلت لحاميتهام ،وأبرز التحديات التي تهدد بقاء الهوية الفلسطينية
املتميزة للمدينة.
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الرتاث الثقايف والديني الفل�سطيني يف القد�س
 .1خلفية تاريخية
إعرتافًا باألهمية االستثنائية ملدينة لقدس لدى الديانات الساموية الثالثة ،والتي تتجىل يف املئات من مواقع الرتاث الثقايف واألثري والديني ،تم اعتامد نظام احرتام
«الوضع القائم» ( )Status Quoيف أواخر القرن التاسع عرش لوصف الرتتيبات لألماكن املقدسة بني أتباع الديانات الساموية والجامعات الدينية املختلفة حول
املواقع الدينية املشرتكة.
تم إقرار واعتامد الرتتيبات التمهيدية لنظام «احرتام الوضع القائم» منذ عهد الدولة العثامنية يف عام  ،1852عندما أصدر السلطان عبد املجيد مرسوماً (فرماناً)
بشأن األماكن املقدسة املسيحية يف القدس وبيت لحم متنع مبوجبه الطوائف املسيحية املختلفة من القيام بأية أعامل بناء أو تغيري لل «الوضع القائم « (Status
 )Quoلهذه األماكن املقدسة لتجنب أية نزاعات عىل امللكية ومامرسة العبادات .وقد أُقرت و ُدعمت هذه الرتتيبات الحقاً باعرتاف دويل يف مؤمتر باريس عام
 1856ومؤمتر برلني عام  ،1878وقد شملت ترتيبات «الوضع القائم» األماكن املقدسة األخرى يف املدينة.
إستمر تطبيق ترتيبات «الوضع القائم» فيام يتعلق باألماكن املقدسة يف فلسطني خالل فرتيت اإلحتالل واإلنتداب الربيطاين ( .)1947-1920ويف عام  1947أصدرت
الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم  181لتقسيم فلسطني التاريخية إىل دولتني وأعلنت عن القدس ككيان خاص منفصل ( :)Corpus Separatumمدينة
دولية تحت إدارة األمم املتحدة ،األمر الذي مل ينفذ حتى اآلن!! وبعد ذلك بعام ،إحتلت الحركة الصهيونية  78%من فلسطني التاريخية وأقيمت دولة إرسائيل التي
سيطرت عىل أكرث من  85%من القدس ،إال أن البلدة القدمية بكاملها ،مبا يشمل كافة األماكن املقدسة ،خضعت لحكم اململكة األردنية الهاشمية ،التي احرتمت
بدورها «الوضع القائم» والتزمت به ،والذي أعيد تأكيده يف معاهدة السالم اإلرسائيلية-األردنية 2يف ترشين أول .1994
أعاد الفلسطينيون التأكيد عىل التزامهم ب «الوضع القائم» ( )Status Quoيف عدة مناسبات عىل مر السنني ،فعىل سبيل املثال ،تحكم العالقات بني الكريس
الرسويل ومنظمة التحرير الفلسطينية االتفاقية املربمة بينهام عام  ،2000والتي أكد فيها الطرفان بشكل مشرتك عىل وضع خاص ومكفول دولياً بشأن القدس؛ وعىل
حامية نظام «الوضع القائم» ( )Status Quoيف األماكن املقدسة حيثام ينطبق ذلك؛ وعىل حرية األديان والوصول لألماكن الدينية والعبادة فيها؛ وعىل املساواة
أمام القانون بني أتباع الديانات الساموية الثالثة.3
إستمرت الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة منذ عام  1967يف تقويض اتفاقية «الوضع القائم» ( )Status Quoاملعرتف بها دولياً وذلك من خالل انتهاكاتها املتكررة
للممتلكات التاريخية واألثرية والثقافية الفلسطينية ،والتي صادرتها السلطات اإلرسائيلية وعملت عىل تشويهها وتزييفها بشكل ممنهج .كام حرمت الفلسطينيني
أيضاً من حقوقهم يف تطوير وصيانة مواقع تراثهم التاريخي والديني والوصول إليها.
ومنذ اعرتاف إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب غري القانوين مبدينة القدس عاصمة إلرسائيل يف  6كانون أول (ديسمرب)  ،2017صعدت الحكومة اإلرسائيلية من
انتهاكاتها وعدوانها عىل الشعب الفلسطيني ،مبا يف ذلك حرمانه من حقوقه اإلنسانية والدينية يف املدينة املقدسة.4
ويف  21كانون أول (ديسمرب)  ،2017أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم  ،ES-10/L.22مبوافقة أغلبية ساحقة من ( )128عضوا مقابل معارضة ()9
أعضاء وتغيب ( )22وامتناع ( )35عن التصويت ،باعتبار وضع القدس كعاصمة إلرسائيل «باطالً والغياً».5
ومع أن كنوز القدس الثقافية تتمتع مبكانة خاصة للبرشية جمعاء ،تقدم الحكومة اإلرسائيلية منذ عام  1967عىل انتهاك وتشويه ومحاولة إلغاء طابعها العاملي
وإبداله بالطابع اليهودي للمواقع األثرية والرتاثية يف املدينة ،واستَخدمت إرسائيل هذه األعامل كأداة سياسية لتعزيز السيطرة عىل األرايض واملوارد الفلسطينية
وترسيخها كذريعة الستمرار نشاطها االستيطاين مبا يتعارض مع القانون الدويل .ويف الواقع ،يرتكز املرشوع االستيطاين يف البلدة القدمية ومحيطها حول املناطق
األثرية ،مبا يف ذلك حي املغاربة يف البلدة القدمية ،الذي تم تدمريه بالكامل عقب االحتالل واستبداله بساحة أمام الحائط الغريب ،وكذلك يف حي سلوان الذي
تدعي إرسائيل أنه «مدينة داود».
لقد استنكرت منظمة اليونسكو الدولية منذ عام  1968األعامل العدائية اإلرسائيلية الصارخة ضد األماكن التاريخية واملقدسة يف القدس وطالبت إرسائيل باالمتناع
إلتزم كل طرف يف املادة  9من املعاهدة بتوفري حرية الوصول إىل األماكن ذات األهمية الدينية والتاريخية ،واحرتمت إرسائيل الدور الخاص الحايل لألردن فيام يتعلق باألماكن اإلسالمية
2
املقدسة يف القدس ،كام تعهد الطرفان بالعمل سوياً لتعزيز العالقات الدينية والتفاهم الديني وحرية العبادة والتسامح والسالم بني أتباع الديانات الساموية الثالثة.

الكريس الرسويل ،انظر https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2000/documents/rc_seg-st_20000215_santa-sede-olp_en.html
3
ويشمل هذا النقل القرسي للسكان املدنيني خارج مدينتهم ،وهدم منازلهم ،وتوسيع املستوطنات االستعامرية ،واضطهاد املجتمع املدين الفلسطيني والقادة السياسيني.
4
ينص القرار يف ديباجته عىل ما ييل" :أخذا ً باالعتبار الوضع املحدد للمدينة املقدسة ،وعىل وجه الخصوص الحاجة إىل حامية األبعاد الروحية والدينية والثقافية الفريدة
5
للمدينة والحفاظ عليها عىل النحو الذي توقعته قرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ وتأكيدا ً عىل أن القدس قضية من قضايا الوضع النهايئ يتعني حلها من خالل املفاوضات مبا يتوافق مع
قرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ وتعبريا ً يف هذا الصدد عن األسف العميق للقرارات األمريكية األخرية املتعلقة بوضع القدس" . https://undocs.org/en/A/ES-10/L.22
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عنها ،6كام أدانت الحفريات اإلرسائيلية يف محيط املسجد األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف ودعت إرسائيل إىل وقفها فورا ً ألنها تنتهك االتفاقية الدولية
لعام  1972الخاصة بحامية الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي يف القدس.

 .2الثقافة والرتاث الفلسطينيني يف القدس
عىل الرغم من محاوالت كبت التعابري الوطنية الفلسطينية يف القدس ،كانت املدينة وال تزال موضوعاً مركزياً للفنانني الفلسطينيني ملا تحمله من أهمية تاريخية
ودينية عميقة ،إذ لطاملا اعتربت القدس عنوان املقاومة الفلسطينية وتطلع الفلسطينيني لتأكيد هويتهم الوطنية وتقرير املصري ،وإن مدينة القدس التاريخية
هي بحق املشهد الجغرايف املادي وغري املادي.
 1.2الرتاث املادي (املعامل واملخلفات األثرية)
البلدة القدمية وأسوار القدس موقع مدرج يف قامئة منظمة اليونسكو الدولية للرتاث العاملي منذ عام  ،1981وقد تم قبول طلب إدراج البلدة القدمية وأسوار القدس
كموقع تراث عاملي من قبل اململكة األردنية الهاشمية ،ولكن مل يتم تخصيصها يف قامئة اليونسكو للرتاث العاملي ألية دولة .هذا ويعود تاريخ األسوار إىل العرص العثامين
يف القرن السادس عرش ،وتحوي ضمنها أهم األماكن الدينية للديانات الساموية الثالثة :املسجد األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف ،وحائط الرباق  /الحائط الغريب،
وكنيسة القيامة والعديد من الكنائس والكنس واملساجد.
تتميز البلدة القدمية بتكوينها الحرضي الجميل املخصب مبجموعة متنوعة من املباين واملنشآت من العرصين اململويك والعثامين .يبدأ الرتاث املعامري الغني
للبلدة القدمية يف املسجد األقىص املبارك وينترش يف باقي أنحائها مبا يشمل ما ال يقل عن ( )28مسجدا ً أهمها املسجد األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف،
الذي يضم يف مساحته ( )137مبنى مختلفاً ،باإلضافة إىل طريق اآلالم و ( )42كنيسة وكاتدرائية ومصىل إسالمي ودير مسيحي داخل البلدة القدمية و ( )38أخرى
خارج أسوارها أو يف جوارها املبارش .تشمل مباين الرتاث الديني والثقايف يف البلدة القدمية وحولها ما ييل:7
 ( )21مدرسة منها األرغونية والسعدية والعمرية. البيامريستانات وأشهرها ذلك الذي بناه صالح الدين األيويب عام  1187م. ( )10زوايا صوفية. ( )5أربطة (األربطة هي خانات أو قواعد أو اسرتاحات للمسافرين عىل طرق التجارة الرئيسية ،او منازل معلمني دينيني صوفيني ،أو بيوت ملريدي املسجد األقىصاملبارك وقبة الصخرة املرشفة) منها تكية خاصيك سلطان الشهرية التي بنتها روكسالنا ،زوجة السلطان العثامين سليامن القانوين.
 ( )3حاممات عربية :عني الشفاء والعني وباب األسباط. العديد من «الكؤوس» واملنشآت املائية للوضوء والرشب والري (معظمها داخل مجمع املسجد األقىص املبارك). ( )10خانات (الخانات مساحات مبنية حول فناء مركزي مصمم الستضافة القوافل وتوفري ٍغرف للتجار املتجولني واسطبالت لجيادهم ومخازن لبضائعهم).
 عدة أسواق عربية منها سوق القطانني الذي أنشأه األمري اململويك تنكز بالقرب من املسجد األقىص املبارك وخان الفحم وخان الغديرية وخان الخاصكية. متحفان :هام املتحف اإلسالمي (داخل مجمع املسجد األقىص املبارك) ومتحف «وجود» الذي يربز الحضور املسيحي يف البلدة القدمية. ( )9مقابر إسالمية يعود بعضها إىل العرصين اململويك ( )1517-1250واأليويب (.)1250-1171 عدة عيون وآبار يف سلوان (بجوار مجمع املسجد األقىص).وعىل الرغم من التاريخ املضطرب ملدينة القدس ،والتي تعاقب عليها العديد من اإلدارات والغزاة ،ال تزال العامرة العربية حجر الزاوية يف تكوين املدينة وثقافتها.
ال توضح تصاميم املساكن يف البلدة القدمية ،بقدر ما تبدو عليه من عشوائية ،تطور البناء العريب الذي نشأ من األمناط الريفية التي تم أحضارها إىل املدينة
فحسب ،وإمنا تعكس تلك التصاميم أيضاً التأثريات املتعددة لتعاقب الحكام ،وقد تم تشييد الغالبية العظمى من املباين العربية يف القدس عىل الطراز اإلسالمي،
مام شكل رابطاً متناغامً مع الرتاث املعامري يف باقي أنحاء العامل العريب ،كام تدين معظم املكونات املميزة لجامليات القدس للتقاليد العربية اإلسالمية ،إذ يعود
تاريخ بعض املباين إىل  1300عام .من جهة أخرى ،ترك املسيحيون العرب بصامتهم املعامرية عىل القدس إىل حد كبري من خالل املنازل والفيالت الجميلة التي
ال تزال قامئة يف كافة أنحاء املدينة.
عىل سبيل املثال ،دعت اليونسكو إرسائيل بشكل عاجل يف الدورة الخامسة عرشة ملؤمترها العام إىل الكف عن أية حفريات أثرية يف مدينة القدس وعن أي تغيري يف معاملها أو
6
طابعها الثقايف والتاريخي ،ال سيام فيام يتعلق باملواقع الدينية املسيحية واإلسالمية ،)C/Resolution 3.343 of 1068 15( .انظر https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/9
. 59CB89CA9F544D7852562CA0071DA82
انظر منشورات الجمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية  -مؤسسة باسيا ( ،)2014دليل األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية يف القدس ،وعزب ،ك "التهويد الثقايف
7
واإلعالمي للقدس وتراثها"  Azab, K. Cultural and Media Judaization of Al-Quds and its Heritageاملتوفر عىلhttps://www.academia.edu/23655718/Cultural_and_ :
Media_Judaization_of_Al_Quds_and_its_Heritage
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إن القدس أيضاً موطن للعديد من املعامل األثرية الواقعة تحت سطح األرض ،وهي أيضاً مدرجة يف قامئة منظمة اليونسكو الدولية للرتاث العاملي ،وتشمل تلك
املعامل الحاممات القدمية والخانات والشوارع وبقايا املنازل والقصور من العصور الرومانية واألموية والعثامنية .تربز االكتشافات األثرية مخلفات آالف السنني
من الحضور العريب اإلسالمي واملسيحي يف مدينة القدس القدمية ،وهي التي يتم تجاهلها وتخريبها بل وتدمريها يف بعض األحيان بفعل الحفريات اإلرسائيلية.
كام كانت القدس أيضاً مصدر إلهام للعديد من الفنانني الفلسطينيني الذين استخدموا مجموعة متنوعة من األساليب واملواد والصور لتسجيل األهمية التاريخية
والسياسية للمدينة والتعبري عن هويتهم ووطنهم ومنفاهم.8

الرسم
تحظى لوحات املناظر الطبيعية بشعبية يف الفن الفلسطيني ،ال سيام فيام يتعلق بالقدس (انظر عىل
سبيل املثال أعامل الفنانني إسامعيل شموط ومصطفى الحالج وسليامن منصور ونبيل العناين وطالب
الدويك) .يتم أحياناً وصف مواقع محددة  -قبة الصخرة يف الغالب – وصفاً بانورامياً أو تفصيلياً
مبصطلحات واقعية «بدائية» أو يف أمناط شخصية شجية كام يف أعامل رسامني مثل تيسري بركات أو
عصام بدر .تشمل املشاهد األكرث شيوعا شجرة الزيتون التي ترمز إىل جذور الفلسطينيني بوطنهم،
وتالل القدس التي يسكنها الفالحون العرب والتي تنقل جامل ريف القدس .يستخدم آخرون ،مثل
الفنان طالب الدويك ،الخط العريب للتأكيد عىل هوية القدس العربية ،إذ أن الخط تقليد فني عريب
وإسالمي أصيل يربط بني الرتاث األديب للغة العربية والدين اإلسالمي ،ومن أبرز الفاننني الذين
اشتهروا بأعاملهم الفنية باستخدام الخط الفنان الفلسطيني جامل بدران.

لوحة بريشة الفنان طالب دويك

الحرف اليدوية
تعترب الحرف اليدوية التقليدية وفنون الزينة وفن الزخرفة اإلسالمية أشكال أخرى من الفنون البرصية يف فلسطني .إىل ذلك ،تم إدخال حرفة تشكيل الفخار إىل
القدس يف مطلع القرن العرشين ،عندما برزت الحاجة إىل استبدال بالط قبة الصخرة املرشفة ،فجاء الحرفيون العثامنيون لهذه املهمة ونقلوا هذا الفن إىل السكان
املحليني .أما صناعة البالط ،فكانت مامرسة فريدة أخرى وصلت إىل القدس عام  1912وانترشت بعد ذلك عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء فلسطني .إستخدم
مصنع قصية ،وهو املصدر األول واألكرث شهرة للبالط الفاخر ،مواد خام محلية وعمل يف القدس ألكرث من  50عاماً قبل أن تقوم سلطات اإلحتالل اإلرسائييل بإغالقه
عام  .1969مع ذلك ،ال يزال من املمكن العثور عىل بالط األرضيات التقليدي يف العديد من املنازل القدمية.
تعترب أسواق البلدة القدمية شاهدا ً آخر عىل تاريخ الحرف اليدوية والثقافة يف املدينة ،إذ يعود العديد منها إىل العصور الرومانية واململوكية والعثامنية .كان
من املتعارف عليه تقليدياً أن يتجمع التجار من نفس الحرفة يف أجزاء أو أزقة معينة من املدينة ،ومن هنا جاءت أسامء تلك األسواق لتعكس تنوع املهن فيها:
«إحتفظت كل تجارة لنفسها مبكان؛ صانعو األحذية هنا ،والخياطون الذين يبيعون «املنتجات الجاهزة» هناك ،وتجار املجوهرات وتجار الحرير أو القطن أو
السكر ،كلهم موجودون يف شوارعهم املنفصلة الخاصة بهم».9
عندما بدأ سكان املدينة القدمية املزدحمة باالنتقال إىل األحياء الحديثة يف النصف األول من القرن العرشين ،بدأت البلدة القدمية تفقد بعض أهميتها كسوق
تجاري وبدأت املهن والحرف التقليدية يف فقدان تخصصها وتسارعت وترية تراجع أهمية الحرف التقليدية مع إدخال التطورات الصناعية عليها واحتالل عام
 1967الذي أغلق طرق التجارة مع الدول العربية األخرى للعديد من املواد املستخدمة يف حرف مثل التطريز والسجاد .ومع زيادة عدد السياح ،حول معظم
التجار أخريا ً متاجرهم التقليدية ومحالت البقالة التي ميلكونها إىل متاجر للهدايا التذكارية.
سوق خان الزيت :يبدأ هذا السوق املفتوح جزئياً واملغطى جزئياً داخل باب العامود وميتد عىل طول الطريق عىل الجانب األمين .اشتهر سوق خان الزيت ببيع زيت
الزيتون والصابون ومبعارص الزيتون ومرافق صنع الصابون فيه .كان هذا الطريق يسمى خالل العرصين الروماين والبيزنطي «الكاردو» .يف هذه األيام ،تباع يف املحالت
التجارية يف معظم أبنية هذا السوق التي تعود إىل العرص اململويك كافة أنواع السلع والتوابل والحلويات واملالبس والهدايا التذكارية وغريها ،كام يباع فيه الطعام أيضاً.
سوق القطانني :ميتد هذا السوق عىل الطريق من شارع الواد (داخل باب العامود إىل اليسار) وصوالً إىل باب القطانني الرائع ،أحد املداخل الغربية للمسجد
األقىص املبارك .يعود تاريخ سوق القطانني إىل القرن الخامس عرش ،حيث كان يباع فيه القطن ومنتجات القطن .يحوي هذا السوق أيضاً النزل اململويك خان تنكرز
وحاممني .خصص دخل هذا املركز التجاري ،الذي بناه تنكز النارصي بني عامي  1337-1336م ،لوقف املسجد األقىص املبارك واملدرسة التنكزية.
النظرة العامة التالية مستقاة جزئياً من منشورات باسيا (" )2011قدس الفنون" ،التي نفذت طبعتها ولكنها متاحة عىل الرابطhttp://passia.org/publications/100 :
8
"حج إىل األرض املقدسة يف القرن الخامس عرش" ،ص.180 .
9
.H.F.M. Prescott, Friar Felix at Large: A Fifteenth-century Pilgrimage to the Holy Land (New Haven: Yale University Press, 1950, p. 180
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سوق أفتيموس :تأسس هذا السوق يف بداية القرن العرشين بالقرب من كنيسة القيامة وكنيسة املخلص .سمي هذا السوق عىل اسم بانيه ،األرشمندريت اليوناين
أفتيموس ،وهو مبنى كبري مفتوح تتوسطه نافورة .ازدهرت إىل جانب هذا السوق صناعة صباغة الجلود ،ومن ثم ُعرف أيضاً باسم سوق الدباغة .يف هذه األيام تباع
يف معظم متاجر هذا السوق املنتجات الجلدية والهدايا التذكارية للسياح.
توجد مبحاذاة مركز البلدة القدمية ثالثة أسواق أخرى ،كلها مسقوفة وذات أقبية مقوسة تتخللها فتحات لإلنارة والتهوية وتعود إىل العرصين الروماين واأليويب ،وهي:
سوق العطارين (سوق التوابل) ،الذي منحه السلطان صالح الدين لألوقاف اإلسالمية ،والذي تخصص تقليدياً يف تجارة التوابل واألعشاب والعطور الرشقية ،كام أن
معظم املتاجر فيه تعرض مجموعة متنوعة من السلع واملالبس واألحذية .وسوق اللحامني ،الذي كان يُعرف سابقاً باسم سوق النحاسني ألنه كان موقع الحدادة
التقليدية واملكان الذي بيعت فيه كافة أنواع النحاس واألدوات املعدنية األخرى مثل األواين .إىل ذلك ،سمي أحد أجزاء هذه املنطقة سوق الخواجات ،حيث كان
تقليدياً مقر العديد من الصاغة ولكنه كان معروفاً أيضاً بتجارة املنسوجات .يف هذه األيام ،تعرض معظم املتاجر يف هذا السوق اللحوم والخرضوات ،بينام يعرض
عدد قليل من املتاجر األخرى السجاد واملنسوجات.
يوجد يف الطرف الجنويب لسوق اللحامني سوق صغري يسمى سوق سويقات الحرص ويتكون من عدد قليل من املتاجر التي تنتج حصائر من القش وسالل من
الخيزران ،وقد تم تهميش هذا السوق يف أوائل السبعينيات من القرن املايض ،حيث تم نقل صناعته التقليدية إىل مدن الضفة الغربية ،وخاصة أريحا ونابلس.
يقع سوق البازار يف نهاية شارع املوريستان ،ويرتكز تاريخياً عىل أنقاض مبنى البيامرستان ،أو املستشفى الصالحي ،الذي يحمل اسم السلطان صالح الدين .وعندما
توقف املستشفى عن العمل ،أصبح يستخدم كمركز لبيع الفواكه والخرضوات ،وأصبح فيام بعد سوقاً للهدايا التذكارية.

األدب واملكتبات
تتمتع الكلمة املكتوبة مبكانة خاصة يف العامل العريب ،وعليه فليس من املستغرب أن تكون القدس قد أثرت بشكل كبري يف الشعر والنرث العربيني عرب التاريخ .يعترب
ُم َؤلف «فضائل القدس» نوعاً من األدب منى وترعرع ألول مرة أبان حمالت الفرنجة والحروب ضدهم .تطرقت هذه األعامل إىل قدسية املدينة من خالل موضوعات
الصالة والحج ،وعززت رغبة املسلمني يف تحرير املدينة التي احتلها الفرنجة عام .1099
يف أعقاب النكبة الفلسطينية عام  ،1948تأثر األدب الفلسطيني بشكل متزايد باألحداث املتصلة بالنكبة الفلسطينية وتداعياتها ،وأيضاً بأحداث الغزو واالحتالل
العسكري اإلرسائييل عام  1967واحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة ،مبا يف ذلك مدينة القدس ،والتي كانت مبثابة إلهام متكرر يف الشعر الفلسطيني.
تعد مكتبة الخالدي (املكتبة الخالدية) املجاورة للحرم القديس الرشيف ،والتي تحوي أكرث من  5000كتاب و  12000مخطوطة ،أكرب املكتبات يف مدينة القدس 10باإلضافة
إىل مكتبة أخرى مهمة يف املدينة هي مكتبة البديري ،التي تحوي عىل حوايل  700مخطوطة نادرة و  2000كتاب ،والتي أقيمت بجهود وثروة الشيخ محمد بن بدير (-1747
 .11)1805أما مكتبة األنصاري ( ،)1957واملعروفة أيضاً باسم بيت املقدس ،فتقع يف شارع عمرو بن العاص بني طريق نابلس وشارع صالح الدين ،وفيها كافة الصحف
اليومية الصادرة يف فلسطني منذ عام  .196712وأخريا ً ،تضم مكتبة املسجد األقىص املبارك العديد من املخطوطات واملؤلفات املنشورة حول دور اإلسالم يف القدس وفلسطني،
كام يضم الحرم القديس الرشيف أيضاً املتحف اإلسالمي ،الذي يفخر بضمه مجموعة تاريخية من الوثائق واملصاحف من كافة العصور ومن جميع أنحاء العامل العريب.

الحرف الشعبية
تتجىل أوجه التعددية الثقافية للهوية الفلسطينية إىل جانب الفنون يف الحرف الشعبية أيضاً ،والتي كانت تتألف تاريخياً من عنارص وظيفية مثل املالبس واألطباق
وحاويات التخزين .يتم تطريز قطع الفخار أو القامش الفلسطينية التقليدية يدوياً بأشكال وألوان مختلفة مرتبطة بقرية أو منطقة معينة وتاريخها املحيل.13
تم الحفاظ عىل فن التطريز الفلسطيني عىل مر السنني .أما حرفة تشكيل الفخار فقد احرضت إىل القدس يف مطلع القرن العرشين ،عندما احتاج بالط قبة الصخرة
املرشفة إىل االستبدال ،وقد عمل الحرفيون العثامنيون الذين قدموا الستبدال البالط عىل نقل وتعليم هذا الفن ألهل البالد الفلسطينيني.14
10

عجمي ،جوسلني م" .كنز مكنون" .ارامكو ورلد ،املجلد  44رقم  .6ترشين ثاين  /كانون أول .1993
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"عائالت القدس وفلسطني -عائلة البديري املقدسية"www.Jerusalemites.org ،
بريغان ،إيرلينغ "املكتبات يف الضفة الغربية وغزة :العوائق واإلمكانيات" .مداخلة من مؤسسة " "Bibliotekarforbundetيف أوسلو بالرنويج.

.Ajami, Jocelyn M. “A Hidden Treasure”. Aramco World, Vol 44 No 6. November/December 1993
.Bergan, Erling. “Libraries in the West Bank and Gaza: Obstacles and Possibilities”. Presentation by Bibliotekarforbundet, Oslo, Norway

تضمنت األمناط متثيالت لشجرة الرسو وعناقيد العنب وشجرة التفاح والقرنبيط والديك والحامم وقوس قزح والورود والطيور وأواين الزهور وأشكال أخرى كثرية من هذا القبيل ،بحسب املنطقة.
13
تتشابه ثياب بيت لحم والقدس من حيث األقمشة وتقنيات التبطني والزخارف ،والتي ت ُعرف عموماً بالساعات ومتثل شجرة الحياة .من العوامل املميزة األخرى لألزياء املطرزة يف
14
منطقتي بيت لحم والقدس تنوع األقمشة السورية التي كانت تستخدم يف صناعة الثوب .هذه األقمشة املميزة واملركبة عىل الحرير مخططة باأللوان الصفراء أو الحمراء أو الذهبية.
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 2.2الرتاث غري املادي (الثقافة والهوية الفلسطينيتني)
تعترب مدينة القدس بالنسبة للعديد من العرب والفلسطينيني املركز السيايس واإلداري واالجتامعي واالقتصادي والقلب الروحي لفلسطني ،وهي أيضاً مظهر من
مظاهر ثقافتهم وهويتهم ،كام يقول الباحث الفلسطيني عيل قليبو:
«تقع دراسة الهوية الثقافية عىل محور الرتاث املادي وغري املادي .إنها دراسة عادات األفراد وذاكرتهم ورواياتهم ،إضافة إىل الكلمة املنطوقة والصمت.
مثل هذه الدراسات اإلثنوغرافية التفصيلية لها مفاهيمها ونظرياتها ومنهجياتها ذات العالقة التي توفر األسس التوجيهية لكل من املرحلة األولية
للبحث والتدوين النهايئ للمعرفة املكتسبة [»]...
«املقديس غامض […] .يف الواقع ،نحن فخورون ،وإحساسنا بالكرامة والنزاهة الشخصية يحظى باألولوية فوق أي اعتبار براغاميت آخر يؤدي عن غري
قصد إىل زيادة تشويه طبيعتنا الهشة والضعيفة .نبدو بالنسبة للغرباء باردين ومتغطرسني ونخبويني ،ولكننا يف الواقع عفويون ومتواضعون وانفعاليون
15
وعاطفيون للغاية ]...[ .تعرف السيدة املقدسية كيف تفرض احرتامها وترهب من يهددها وتبقي الرجل عىل املسافة التي تريدها».
ميكن تتبع تطور الفنون األدائية يف فلسطني  -املوسيقى والرقص والدراما واملرسح (رسد القصص مبدئياً) إىل مئات السنني ،وتحديدا ً إىل العصور الوسطى العربية ،وقد
كانت دامئاً أجزاء مهمة من الحياة الفلسطينية التقليدية .استخدمت هذه الفنون عىل مر السنني كأدوات لتعزيز التفاهم بني الثقافات ،فقد استمتع بأداء املوسيقيني
الفلسطينيني وفرق املرسح والرقص الفلسطينية جمهور دويل يف كافة أرجاء العامل وتعلم منهم ،إذ غالباً ما نقلت عروضهم الرسد الفلسطيني لتعزيز الرتاث املحيل
والهوية الوطنية.
الرقص واملوسيقى أيضاً جزء ال يتجزأ من الثقافة الفلسطينية ،وبعد النكبة الفلسطينية عام  ،1948بدأ جيل جديد من الفنانني الفلسطينيني يف تأليف املوسيقى وكتابة
األغاين للتعبري عن إخالصهم العميق للوطن األم وأحالمهم الوطنية وأحزانهم .هذا وتشمل آالت املوسيقى العربية التقليدية العود والدربكة والربابة والقانون والدف
والكاماجا (انظر اإلطار من اليسار إىل اليمني).

الرقص
تربز الدبكة من بني الفنون املرسحية الفلسطينية كرقصة شعبية مهمة أصبحت وسيلة أداء للتعبري
عن الهوية الوطنية الفلسطينية .كام تم دمج هذه الرقصة يف الرقص التعبريي الفلسطيني الحديث،
الذي يرسد تاريخ ونضال وتطلعات الالجئني الفلسطينيني من خالل التداخل بني الرقص الفلسطيني
التقليدي والرقص املرسحي .بعد عام  ،1948أصبح الرقص رمزياً سياسياً بشكل متزايد ،يتم تأديته
باندفاع يف االحتفاالت الوطنية واملناسبات السياسية.

املرسح

راقصو دبكة

تعود أصول املرسح الفلسطيني إىل راوي القصة (الحكوايت) الذي سافر من قرية إىل أخرى ألداء مجموعة متنوعة من القصص مع قليل من األزياء أو متطلبات املرسح
16
األخرى .برزت حيفا والقدس عن غريها من املراكز السكانية الفلسطينية ملا قدمته من عروض غنية مبعانيها ومضامينها.
قليبو ،عيل" ،)2015( ،هوية القدس والرتاث غري امللموس" “ ”.Jerusalem’s Identity and Intangible Heritageنرشة هذا األسبوع يف فلسطني .انظر
15
https://www.thisweekinpalestine.com/wp-content/uploads/2015/09/Jerusalem%E2%80%99s-Palestinian-Identity.pdf
يف الستينات والسبعينات من القرن املنرصم ظهرت فرق مثل مرسح القصبة ومرسح بالنني التجريبي وغريها ،فأصبح لدى الفلسطينيني منتدى درامياً الستكشاف القضايا
16
االجتامعية والسياسية ،مام دفع السلطات اإلرسائيلية إىل فرض رقابة عىل املرسح الفلسطيني ومداهمته وإغالقه يف مناسبات عديدة ،كام يقومون بتفريق أو حظر الفعاليات املرسحية يف
القدس حتى يومنا هذا.
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العادات والتقاليد االجتامعية
تتكون الثقافة الفلسطينية من املظاهر املنفصلة
للفن والتعبري الفني وتشمل أيضاً أسلوب حياة خاص
ومتيزا ً يعكس “كونك فلسطينياً” يتجىل يف جوانب
اللغة والخطاب الديني واألمثال واملعتقدات الشعبية
والعادات والتقاليد والقيم الثقافية.
إن املجتمع الفلسطيني مجتمع عريب متثل فيه األرسة
الوحدة االجتامعية الرئيسية التي تؤثر عىل كافة
مناحي الحياة واملصدر األسايس للهوية ،وتقدم أيضاً شبكة أمان .يويل الفلسطينيون قيمة عالية للكرم وحسن الضيافة ،مثلام تفعل الثقافة العربية بشكل عام .يتم
دامئاً استقبال الضيوف – الذين غالباً ما يأتون دون سابق إنذار  -بالطعام والحلويات والقهوة ،كام أن الزيارات بني األرس والجريان شائعة.
تعترب هذه األشكال املختلفة من الرتاث الثقايف غري املادي شهادة عىل مركزية القدس يف قلوب وعقول العامل العريب .يف عام  ،2009أعلنت الجامعة العربية عن
هذه املدينة الحية املتنفسة ،ذات التاريخ الرائع“ ،عاصمة الثقافة العربية” .ومع ذلك ،فإن االحتفال بالثقافة يف مدينة القدس ليس موجهاً فقط نحو الثقافة
املحلية الفلسطينية أو العربية ،وإمنا يتناول إنجازات الحضارات واملجتمعات األخرى عرب التاريخ يف مدينة احتضنت العديد من الشعوب واألديان واللغات واألفكار
املختلفة.
لقد أدت الصعوبات املحيطة بحرية الحركة والتنقل وحقوق سكان املدينة الفلسطينيني إىل زيادة رغبتهم يف الحفاظ عىل مدينتهم كجزء مركزي من حياتهم،
ومل ينجح تشتيت الشعب الفلسطيني يف كانتونات إقليمية ،وال عدوان االحتالل اإلرسائييل وقمعه لسكان املدينة الفلسطينيني عىل مدى ( )53عاماً يف مجاالت
التعليم والثقافة والصحافة واألدب والفن واملامرسة الدينية والفولكلور يف تدمري املقاومة الفلسطينية من خالل الثقافة من أجل الحفاظ عىل هويتهم وتراثهم
17
وحامية جذورهم يف القدس.
من الواضح أن الرتاث غري املادي وثيق الصلة ببقاء املجتمعات مثله مثل نظريه املادي ،ومع ذلك غالباً ما تتجاهل املجاالت البحثية األكادميية والقانونية التي
تسلط الضوء عىل محاولة إرسائيل “تهويد” املدينة حقيقة أن الرصاع يشكل تهديدا ً للتعابري عن الهوية الفلسطينية والذاكرة الجامعية باإلضافة إىل املخلفات
األثرية واملباين .وبعبارات أخرى:
“كان ألعامل التدمري املتعمد للرتاث الثقايف تأثريا تحويلياً عىل نفسية السكان املترضرين :ترضرت معنوياتهم؛ ويتعرضون للرتهيب؛ ويتم إيقاف تقاليدهم
ومهاراتهم ومامرساتهم الثقافية أو إعاقتها بشدة أو تضييعها من خالل الحرمان املرتبط بالنزاع والتهجري القرسي؛ ويتم تفكيك األسس الثقافية (عىل شكل الهوية
18
واملعتقدات والكرامة) لوجودهم كجامعة أو مجتمع أو أمة”.
يف فلسطني املحتلة ،مبا يف ذلك القدس الرشقية ،تم اتخاذ بعض التدابري لتنظيم وحامية الرتاث غري املادي .ففي  7ترشين أول  2017أصدرت وزارة الثقافة
الفلسطينية “قامئة وطنية” لعنارص الرتاث الثقايف الفلسطيني غري املادي ،19ويف  18أيار  2015قامت منظمة اليونسكو الدولية ووزارة الثقافة الفلسطينية بصياغة
قانون صون الرتاث الفلسطيني غري املادي 20لضامن صياغة مرشوع قانون شامل ومحدد السياق يتوافق مع اتفاقية منظمة اليونسكو الدولية لعام  ،2003ومع
ذلك مل يدخل القانون حيز التنفيذ حتى اآلن!!
عىل الرغم من محاوالت تدمري القدس كمركز ثقايف عريب بعد عام  ،1948استطاع القطاع الفني النجاة وشهد محاولة بطيئة إلحيائه .شهد املنظور العريب تجاه
املدينة تحوالً جذرياً ،ليس فقط يف الفنون املرئية ،وإمنا يف كافة جوانب الحياة الثقافية أيضاً.

الجمعية الفلسطينية االكادميية للشؤون الدولية  -مؤسسة باسيا ( ،)2011قدس الفنون ،انظر http://passia.org/publications/100
17
تشينأوغلو ،ك" )2017( .الحفاظ عىل الرتاث الثقايف غري املادي يف النزاع املسلح :إذابة الحدود بني األنظمة القانونية القامئة؟" سانتاندير آرت آند كلترش رفيو (.109-134 )3
18
’?Chainoglou, K. (2017). ‘The Protection of Intangible Cultural Heritage in Armed Conflict: Dissolving the Boundaries Between the Existing Legal Regimes
.Santander Art and Culture Law Review (3) 109-134
وزارة الثقافة الفلسطينية ( ،)2017القامئة الوطنية لعنارص الرتاث الثقايف الفلسطيني غري املادي ،انظر http://www.moc.pna.ps/files/server/strategic/amad-11.pdf
19
اليونيسكو ،انظر .https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/0BF619B05D2958F885257EE60055779B
20
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 .3اإلنتهاكات ضد الرتاث الثقايف والديني يف القدس
 1.3املحاوالت اإلرسائيلية ملحو الثقافة الفلسطينية من القدس
باإلضافة إىل اآلثار املرتتبة لالختالل الهيكيل يف ميزان القوى عىل إمكانية الوصول إىل األنشطة الثقافية ،ويف محاولة من جانب إرسائيل لرتسيخ ضمها غري القانوين
للقدس الرشقية املحتلة ،تواصل إرسائيل ،بصفتها القوة املحتلة ،إتخاذ خطوات وتبني سياسات تهدف إىل تغيري الحقوق الثقافية للفلسطينيني وانتهاك حريتهم يف
التعبري.
لقد حاولت إرسائيل باستمرار محو الوجود العريب الفلسطيني من
خريطة القدس ،وتربز هذه املحاولة بشكل ملحوظ يف تغيري أسامء
الشوارع التاريخية .يف الواقع“ ،تنتمي أسامء الشوارع إىل النسيج
الحرضي ،وما إدخالها يف الجغرافيا املحلية إال مقياس للسيطرة
اإلدارية” .21شهد عام  2015انتهاكات غري مسبوقة وصادمة عندما
قامت إرسائيل بفرض اسم “جبل الهيكل” عىل الفتات عىل بوابات
األسباط واملغاربة والسلسلة والحديد واملجلس املؤدية إىل املسجد
األقىص املبارك .توضح صور الالفتات أدناه سياسة التهويد الصارخة
هذه ،والتي تتجاهل متاماً حقيقة أن الحرم القديس الرشيف هو ذاته
املسجد األقىص املبارك.
تحد إرسائيل من التنمية االقتصادية املحلية الفلسطينية ومتنع
السكان الفلسطينيني يف املدينة من زيادة قدرتهم الرشائية .يبلغ
متوسط الدخل السنوي لعائلة إرسائيلية يهودية يف القدس ( )42,000دوالر أمرييك سنوياً ،أي ما يقرب من ( )9أضعاف متوسط دخل األرسة الفلسطينية ،ومع ذلك
يعاين السكان الفلسطينيون تحت وطأة نفس تكاليف املعيشة العالية .يعيش حوايل ( )26%من العائالت اإلرسائيلية اليهودية يف القدس دون خط الفقر مقابل
( )72%من العائالت الفلسطينية . 22يخلق هذا التفاوت فجوة بني املصاريف التي تنفق عىل الرضوريات (اإليجار والطعام والفواتري ،إلخ) وامليزانية املتبقية للرتفيه
(املتعلقة باألنشطة الثقافية) للعائالت الفلسطينية مقارنة بالعائالت اإلرسائيلية.23
الفتات إسرائيلية على بوابات املسجد األقصى املبارك

تؤثر السيطرة واملراقبة اإلرسائيلية عىل حقل التعليم يف القدس الرشقية املحتلة عىل حق الفلسطينيني يف التعبري الثقايف إىل حد كبري .يؤدي تدخل السلطات اإلرسائيلية
يف محتوى ومضمون الكتب املدرسية الفلسطينية إىل السيطرة عىل الرواية الوطنية والتاريخية للقدس وفرض الرقابة عليها ،بل وإعادة كتابتها .من جهة أخرى ،فرضت
السلطات اإلرسائيلية املناهج األكادميية اإلرسائيلية عىل املدارس الفلسطينية يف بعض األحيان ،مستبدلة إياها مبضامني تربر السياسات االستعامرية اإلرسائيلية .يعد هذا
شكالً من أشكال االستعامر االستيطاين للعقل ،الذي تهدف السلطات اإلرسائيلية من خالله إىل التقليل من شأن الهوية الفلسطينية وتغيري هوية املدينة املحتلة .يتم
هذا عن طريق إزالة الرموز الوطنية مثل العلم الفلسطيني أو شعار وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية عن الكتب املدرسية الفلسطينية ،وتجاهل الحقائق التاريخية
والجغرافية الرئيسية مثل اإلشارة إىل األرض عىل أنها “فلسطني التاريخية”.24
ويف محاولة أخرى لطمس الهوية الفلسطينية يف مدينة القدس ،متنع السلطات اإلرسائيلية يف الكثري من األحيان تنظيم فعاليات ثقافية فلسطينية ،غالباً بحجة أنها
نظمت أو مولت من قبل السلطة الفلسطينية .يف اآلونة األخرية ،خالل شهر رمضان املبارك (أيار  ،)2020هددت الرشطة اإلرسائيلية باعتقال وتغريم مسحرايت مقديس
إذا مل يتوقف عن أحد أقدم التقاليد الرمضانية ،وهو امليش يف الشوارع يف املناطق السكنية قبل الفجر ورضب الطبل إليقاظ الناس لتناول وجبة السحور قبل أن
أزارياهو ،م .و كوك ،ر" ،)2002( .وضع خريطة للوطن :أسامء الشوارع والهوية العربية-الفلسطينية :ثالث دراسات حالة "،نيشنز آند ناشينالزم .195-213 )2( 8
21
.Azaryahu,M & Kook, R. (2002), “Mapping the nation: Street names and Arab-Palestinian identity: three case studies,” Nations and Nationalism. 8(2) 195-213
جمعية الحقوق املدنية يف إرسائيل ( ،)2019حقائق وأرقام القدس الرشقية  ،2019انظر https://fef8066e-8343-457a-8902-ae89f366476d.filesusr.com/ugd/01368b_20
22
. dc66c3a088465286ce4c6d5a87c56c.pdf
جعفري وعبد الله ( ،)2019تقرير الكتلة االقتصادية لرشق القدس .معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ،ص.1-50 .
23
.Jafari & Abdullah (2019), East Jerusalem Economic Cluster Report. Palestine Economic Policy Research Institute p. 1-50
عليان ،س" ،)2017( .الصفحات البيضاء :الرقابة اإلرسائيلية عىل الكتب املدرسية الفلسطينية يف القدس الرشقية "،سوشيال سيميوتيكس ،ص.1-21 .
24
.Alayan, S. (2017), “White pages: Israeli censorship of Palestinian textbooks in East Jerusalem,” Social Semiotics, p. 1-21
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يبدؤوا الصيام من رشوق الشمس إىل غروبها .25يف الواقع ،أغلقت السلطات اإلرسائيلية منذ عام  1967أكرث من ( )120مؤسسة فلسطينية يف القدس ،26منها
( )88أغلقت بالكامل ،بينام اضطرت املؤسسات األخرى إىل نقل أعاملها من القدس الرشقية املحتلة إىل مناطق أخرى يف الضفة الغربية ،وخاصة رام الله ،بعد
إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية .كان إغالق بيت الرشق يف آب  2001أحد أهم املامرسات األرسائيلية من هذا القبيل ،إذ أنه املؤسسة التي كانت مبثابة
املقر الفعيل ملنظمة التحرير الفلسطينية يف القدس الرشقية وكان مركزا رئيسيا يف الحياة الثقافية واالجتامعية واإلعالمية والسياسية الفلسطينية.
 2.3الحفريات واألنفاق
تجري الحفريات األثرية اإلرسائيلية يف القدس الرشقية عىل نحو غري مسبوق يف هذه األيام ،وتشكل جزءا ً من سياسة إرسائيل أحادية الجانب لخلق “حقائق
عىل األرض” تهدف إىل إحكام قبضتها عىل القدس الرشقية وضامن سيطرتها الحرصية عىل املدينة املقدسة بشكل ال رجعة فيه .ال تعطي الحفريات األولوية
الكتشاف وإعادة تأهيل مواقع الرتاث اليهودي يف البلدة القدمية فحسب ،وإمنا تتجاهل وتقلل من شأن ،بل ومتحو ،األدلة عىل الحضارات التاريخية األخرى
غري اليهودية ،مع أنها ساهمت يف الطابع الفريد للمدينة املقدسة .من جهة أخرى ،عملت إرسائيل منذ عام  1995عىل دفع أجندتها “التهويدية” من خالل
تطوير املشاريع السياحية واألثرية يف البلدة القدمية وحولها رغم عواقبها الوخيمة عىل سكانها الفلسطينيني.
عىل سبيل املثال ،حاولت السلطات اإلرسائيلية طمس معامل هوية بقايا القصور األموية اإلسالمية إىل الجنوب مبارشة من املسجد األقىص املبارك  /الحرم
القديس الرشيف ،إذ حول مركز ديفيدسون اإلرسائييل ،27الذي تم بناؤه عام  ،2001مدخل عامرة القصور إىل متحف برسد يهودي للغاية .28وعالوة عىل ذلك،
وافقت سلطات تخطيط املناطق اإلرسائيلية يف  12شباط  2012عىل إنشاء مركز زوار جديد يف سلوان لخدمة ما يسمى مبتنزه “مدينة داوود” الوطني تحت
األرض ،وتم كجزء من هذا القرار تدمري منطقة بأكملها تتكون من ملعب ومركز مجتمعي ومقهى ،29كام أن حفر األنفاق تحت األرض يهدد السالمة الهيكلية
للعديد من املنازل الواقعة يف الحي أعاله.30

احلفريات اإلسرائيلية خارج املسجد األقصى املبارك  /احلرم القدسي الشريف

بالستاين كرونيكل ( ،)2020السلطات اإلرسائيلية تهدد باعتقال مسحرايت رمضان يف القدس .انظر
25
/https://www.palestinechronicle.com/israeli-forces-threaten-to-arrest-ramadan-musaharati-in-jerusalem
Palestinian Chronicle (2020) Israeli Forces threaten to arrest Ramadan Musaharati in Jerusalem. Available at: https://www.palestinechronicle.com/
/israeli-forces-threaten-to-arrest-ramadan-musaharati-in-jerusalem
وفقا ملا أوردته مؤسسة املقديس .انظر /https://www.middleeastmonitor.com/20140217-israel-has-closed-120-palestinian-institutions-in-jerusalem-since-1967
26
مركز ديفيدسون هو متحف ومتنزه أثري مرتبط بالبنية التحتية البلدية دون التصاريح الالزمة .تشمل أدواته التعليمية األفالم والنرشات اإلرشادية واملعارض والنامذج
27
الخشبية والبالستيكية االفرتاضية لـ "الهيكل الثاين والثالث" .الكيالين ،وصفي (" )2016االنتهاكات اإلرسائيلية ضد األماكن املقدسة والطابع التاريخي لبلدة القدس القدمية" .انظر
http://www.passia.org/publications/278
يف عام  ،2013منحت السلطات اإلرسائيلية حقوقاً واسع ًة يف إدارة مركز ديفيدسون للمنظمة االستيطانية اليمينية إلعاد ،املنارصة لالستيطان اليهودي يف القدس الرشقية.
28
تم منذ ذلك الحني اإلعالن عن بقايا القصور كذبا عىل أنها بقايا معبد يهودي وتجاهل اآلثار األخرى .تس ّهل منطمة إلعاد "تهويد" القدس من خالل وصف االكتشافات األثرية زورا ً
بأنها "بقايا معبد يهودي" ،وال سيام بقايا العرص األموي الواقعة حول حائط الرباق  /الحائط الغريب .هآرتس .2016 ،متاح عىلhttps://www.haaretz.com/.premium-right- :
wing-israeli-group-elad-received-millions-from-shadowy-private-donors-1.5413604
الجمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية  -مؤسسة باسيا (" ،)2018التسلسل الزمني للقدس" ,انظر http://passia.org/media/filer_public/f9/e3/f9e3cfba
29
-4a48-44e3-b3fa-1445047d6c2a/jerusalem_chrono_2018.pdf
أصدرت إرسائيل من أجل تنفيذ املرشوع أوامر عسكرية بهدم منازل ومخازن للفلسطينيني وممتلكات أخرى بدعوى أن األرض تتمتع بقيمة تاريخية وأثرية لإلرسائيليني،
30
أو أن السكان ليس لديهم الوثائق القانونية الالزمة وتصاريح البناء الصادرة عن إرسائيل .توضح حالة سلوان كيف تستخدم إرسائيل بعثاتها األثرية الخاصة بها كسالح إلقصاء أية رواية
غري يهودية أو ارتباط غري يهودي باألرض ولتدمري الطابع الفلسطيني للقدس .تعترب مشاريع التنقيب من هذا القبيل انتهاكاً واضحاً لحقوق الفلسطينيني الثقافية والرتاثية" .سلوان،
تجمع سكاين فلسطيني مزقته أعامل الحفر اإلرسائيلية للعثور عىل مدينة مفقودة" ،ميدل إيست آي 23 ،شباط  .2018متاح عىلhttps://www.middleeasteye.net/news/ :
silwan-palestinian-community-torn-apart-israels-dig-find-lost-city
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املستوطنات اإلرسائيلية واألنشطة ذات الصلة يف البلدة القدمية وما حولها
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سعت سلطة اآلثار اإلرسائيلية منذ عام  2004إىل تحقيق هدفها املتمثل يف ربط ما تدعي أنه «مدينة داوود» بساحة حائط الرباق  /الحائط الغريب عرب شبكة من
األنفاق تحت األرض تشمل «أروقة محفورة وقنوات رصف مياه قدمية ومساحات كبرية تحت األرض تم تنظيفها من محتوياتها ]...[ .تجري الحفريات منذ عام 2007
داخل أنفاق حائط الرباق  /الحائط الغريب ويف املساحات املمتدة غرباً نحو شارع الواد (حجاي) أسفل املنازل السكنية يف الحي اإلسالمي» .31وجدير بالذكر أن هذه
الحفريات واألنفاق اإلرسائيلية تهدد سالمة البلدة القدمية ،وتنتهك إرسائيل بالقيام بها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمري املمتلكات ،كام تخل بواجبها كسلطة
محتلة يف ضامن حامية وصيانة مواقع الرتاث العاملي يف األرض املحتلة.
وبنقل املعامل السياحية إىل تحت سطح األرض ،ال يُطلب من الزوار االعرتاف بالوجود الفلسطيني فوق األرض ،وتتجاهل زياراتهم التعليمية التاريخ العريب الفلسطيني
يف املدينة ،كام تسهل األنفاق مسارا ً للزوار يحجب إىل حد كبري مواقع الرتاث الديني األخرى يف املدينة .باختصار ،تحاول سلطة اآلثار اإلرسائيلية إنشاء “مشهد” عن
القدس تحت سطح األرض منفصل متاماً عن الواقع الحقيقي للرتاث والثقافات فوق سطح األرض.32
 3.3الدخول غري القانوين إىل مجمع املسجد األقىص املبارك واستبدال الجرس املؤدي إىل باب املغاربة
يف عمل استفزازي صارخ ،دأب املتطرفون اإلرسائيليون اليهود عىل اقتحام املسجد األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف “للقيام بجولة” يف املوقع بشكل شبه يومي
تحت حراسة مشددة من الرشطة وأداء “صلوات تلمودية” غري قانونية .وقد ازداد عدد املتطرفني اإلرسائيليني اليهود الذين اعتدوا عىل املسجد األقىص املبارك  /الحرم
القديس الرشيف بشكل كبري خالل السنوات الثالثة املاضية ،إذ يسجل كشف أرقام دائرة األوقاف اإلسالمية 33حول االنتهاكات اإلرسائيلية يف املسجد األقىص املبارك أن
أكرث من ( )84ألف متطرف إرسائييل يهودي اقتحم ساحات الحرم القديس الرشيف منذ عام  ،342017وتأيت هذه االستفزازات عىل الرغم من وجود “فتوى يهودية”
متنع اليهود من دخول املسجد األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف .باإلضافة إىل ذلك ،نفذت السلطات اإلرسائيلية منذ عام  2017سلسلة ممنهجة من عمليات
إغالق أبواب املسجد األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف ومنعت املصلني املسلمني من دخوله ومامرسة حقوقهم يف الوصول إليه والعبادة فيه ،وهي أول عمليات
إغالق من هذا القبيل تفرضها السلطات املحتلة اإلرسائيلية عىل الحرم القديس اإلسالمي منذ عام .1967
عدد املتطرفني اليهود الذين دخلوا مجمع املسجد األقىص املبارك

املصدر :دائرة األوقاف اإلسالمية

عالوة عىل ما تقدم ،تراكمت التوترات حول املمر الخشبي املبني عىل دعامات متينة ،والذي يؤدي إىل باب املغاربة  -املدخل الوحيد للزوار غري املسلمني للمسجد
األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف .فمنذ انهيار املنحدر يف عام  ،2004أصبح ترميمه مسألة اختالف ،35إذ تزعم إرسائيل أن لها سلطة أكرب عليه من الدولة األردنية
والوقف اإلسالمي ألنه يقع خارج مجمع املسجد األقىص املبارك ويف جوار حائط الرباق  /الحائط الغريب .ويعترب هذا الزعم انتهاكاً ملعاهدة السالم األردنية-اإلرسائيلية
لعام  ،1994والتي رسخت مسؤولية الدولة األردنية كصاحبة الرعاية والوصاية عىل الحرم القديس الرشيف باعتباره أمرا ً ال جدال فيه ،ويجب أن ينطبق عىل منحدر
عيميك شافيه" ،القدس تحت األرض :حفر األنفاق والقنوات والساحات تحت األرض يف الحوض التاريخي" 10 ،أيلول  .2013انظر/https://alt-arch.org/en/jerusalem_underground :
31
Emek Shaveh, ”Underground Jerusalem: The excavation of tunnels, channels, and underground spaces in the Historic Basin”, 10 September 2013. Available at:
/https://alt-arch.org/en/jerusalem_underground
الكيالين ،وصفي (" ،)2016االنتهاكات اإلرسائيلية بحق األماكن املقدسة والطابع التاريخي للبلدة القدمية يف القدس" .انظرhttp://www.passia.org/publications/278 :
32
Kilani, Wasfi (2016), ”Israeli Violations against the Holy Places and the Historic Character of the Old City of Jerusalem”. Available at: http://www.passia.org/publications/278
صندوق األرايض واملمتلكات اإلسالمية.
33
"األوقاف :أكرث من  29،000متطرف يهودي يشق طريقه إىل املسجد األقىص " ،جريوسامل بوست 1 ،كانون ثاين  .2020انظر https://www.jpost.com/Israel-News/Over-
34
29000-Jewish-fanatics-forced-their-way-into-Al-Aqsa-in-2019-Waqf-612803
”Over 29,000 Jewish 'fanatics' forced their way into Al-Aqsa in 2019: Waqf”, Jerusalem Post, 1 January 2020. Available at: https://www.jpost.com/Israel-News/
Over-29000-Jewish-fanatics-forced-their-way-into-Al-Aqsa-in-2019-Waqf-612803
يعد الحفاظ عليه وترميمه من االهتاممات الرئيسية لليونسكو ،التي صوتت يف عام  2008إلبقاء بلدة القدس القدمية وأسوارها عىل قامئة مواقع الرتاث العاملي املعرضة للخطر،
35
اليونسكو ،بلدة القدس القدمية وأسوارها ،متوفر عىل املوقع/https://whc.unesco.org/en/decisions/1590 :
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باب املغاربة أيضاً التصاله بباب املغاربة ،ناهيك عن أن الساحة املذكورة أعاله كانت تطل عىل حي املغاربة الفلسطيني الشهري ،وهو مركز آخر للتجمعات
السكانية والرتاث الفلسطيني الذي تم تدمريه عام  1967كجزء من التغيري اإلرسائييل يف القدس الرشقية.36
قررت منظمة اليونسكو الدولية عام  2011أنه ينبغي إرشاك كافة األطراف يف عملية تصميم الجرس املؤدي لباب املغاربة ،وأنه ال ينبغي ألي من األطراف اتخاذ
أي إجراء من جانب واحد قد يؤثر عىل طبيعة املوقع .37ومع ذلك ،سمحت بلدية القدس اإلرسائيلية وسلطة اآلثار اإلرسائيلية ورشكة إعادة إعامر الحي اليهودي
عام  2014ببناء جرس جديد ،ولكن تم إيقافه بعد رفض رصيح وقوي من أهل القدس الفلسطينيني والدولة األردنية.38
إن املحاوالت اإلرسائيلية لتغيري الوضع القائم ( )Status Quoللمسجد األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف ،مبا يف ذلك حائط الرباق  /الحائط الغريب تعترب
انتهاكا للوضع املعرتف به دولياً للمدينة بأكملها ،وإن القيود املفروضة عىل حرية العبادة للفلسطينيني املسيحيني واملسلمني ،فضالً عن السياسات اإلرسائيلية
األخرى التي تهدف إىل التهجري القرسي للفلسطينيني من وطنهم ،تعترب جرمية ضد اإلنسانية مبوجب القانون الدويل.39

املسجد األقصى املبارك  /احلرم القدسي الشريف

 4.3تلفريك القدس
تعتزم خطة إرسائيلية مثرية للجدل بناء نظام تلفريك من مسارين  -من املقرر افتتاحه يف عام  - 2021لنقل الزوار والسياح من قرب املحطة األوىل (يف الغرب) عىل
طول األسوار الجنوبية للبلدة القدمية وعرب حي سلوان مع محطة يف جبل صهيون وفوق باب األسباط يف مركز سياحي مل يتم بناؤه بعد .تم تعريف املرشوع من
قبل وزارة السياحة اإلرسائيلية عىل أنه «أولوية وطنية» ،وهي فئة مخصصة لتطوير البنية التحتية .40هذا ويعارض املهندسون املعامريون واملرشدون السياحيون
مرشوع التلفريك نظرا ً آلثاره البرصية عىل البلدة القدمية و «الحوض التاريخي» وألنه لن يخفف يف الواقع من أمناط حركة املرور كام يُزعم .أما الفلسطينيون،
الذين مل تتم استشارتهم أصالً بشأن املرشوع ،فيقولون أنه يندرج يف إطار خطة إرسائيل الواسعة لـ «تهويد» املدينة.
عيميك شافيه ( ،)2014ملاذا يعد منحدر املغاربة قضية سياسية؟ “ ”?Why is the Mughrabi Ramp a political issueانظرhttps://alt-arch.org/en/why-is-the- :
36
/mughrabi-ramp-a-political-issue
اليونسكو ،االتفاقية حول حامية الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي ،متوفرة عىل املوقع/https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-198014 :
37
كينون ،ه" ،)2014( .مكتب رئيس الوزراء يأمر بتفكيك جرس مشاة غري مرصح به يؤدي إىل باب املغاربة عىل جبل الهيكل" 3 ،أيلول  .2014انظرhttps://www.jpost.com/ :
38
Arab-Israeli-Conflict/PMO-orders-dismantling-of-unauthorized-foot-bridge-to-Temple-Mounts-Mughrabi-Gate-374344
Keinon, H. (2014), ”PMO orders dismantling of unauthorized foot bridge to Temple Mount’s Mughrabi Gate”, 3 September 2014. Available at: https://www.
jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/PMO-orders-dismantling-of-unauthorized-foot-bridge-to-Temple-Mounts-Mughrabi-Gate-374344
نظام روما األسايس ،البند ()1(7د) .متوفر عىل املوقعhttps://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_ :
39
_Statute_English.pdfRome Statute Art. 7(1)(d). Available at: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome
.Statute_English.pdf
ينظم مجلس التخطيط الوطني التابع لوزارة املالية استخدام األرايض وتطويرها من خالل سياسات تخطيط إقليمية ووطنية؛ متوفر عىل املوقعhttps://www.gov.il/en/departments/iplan :
40
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من الناحية القانونية ،تنتهك خطة التلفريك اتفاقية الهاي الدولية لحامية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة ( )1954من خالل تشويه «مسار وادي
الربابة الخالب واملناظر الطبيعية ألسوار البلدة القدمية إىل الجنوب» ،كام أنها تتعارض مع الئحة اتفاقية جنيف الرابعة ضد تدمري املمتلكات الخاصة ،مبا يف ذلك
األوقاف اإلسالمية والكنائس املسيحية ،وتدمري مواقع الرتاث العاملي ملنظمة اليونسكو الدولية من قبل سلطة قوة محتلة؛ وتنتهك حقوق اإلنسان الدولية فيام
يتعلق بالحق يف الخصوصية .41باإلضافة إىل ما تقدم ،سيعزز التلفريك الضم اإلرسائييل الفعيل للقدس الرشقية من خالل تسهيل وزيادة التنقل بني املستوطنات
اإلرسائيلية والقدس الغربية كوسيلة لتشجيع االنتقال غري القانوين لسكان إرسائيل إىل أرايض دولة فلسطني املحتلة.
 .4الجهود السابقة والحالية لحامية الرتاث يف القدس ومحدداتها
بالنظر إىل خطورة االنتهاكات اإلرسائيلية التي يتعرض لها الرتاث الثقايف والديني الفلسطيني يف القدس ،والتي تم تسجيل بعضها أعاله ،يجدر النظر إىل بعض
مشاريع حامية الرتاث السابقة والحالية التي ساهمت يف دعم مقاومة الفلسطينيني لالحتالل اإلرسائييل غري الرشعي.
سهلت العديد من املشاريع آليات حامية الرتاث الفلسطيني القامئة ،سواء كان ذلك من خالل بناء القدرات املؤسسية أو تدريب املوظفني أو التجديد وإعادة
التأهيل .أنشأ برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPومنظمة اليونسكو الدولية وهيئة األمم املتحدة للمرأة بني عامي  2009و  2012برنامجاً مشرتكاً يف سياق
أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية ،والتي ركزت عىل بناء قدرات املؤسسات الحكومية والتنمية االقتصادية.42
دعمت ومولت املفوضية األوروبية عام  2015مرشوع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ل «حامية الرتاث الثقايف يف البلدة القدمية يف القدس كموقع للرتاث العاملي››،
والذي شهد إعادة تأهيل املدرسة الكيالنية وحامم العني وحامم الشفاء ،باإلضافة إىل برنامج تدريبي يف جامعة القدس لصيانة وإدارة املواقع املعاد تنشيطها.43
ويدير املجلس الثقايف الربيطاين بالرشاكة مع معهد كينيون مرشوعاً بعنوان «الحفاظ عىل الرتاث الفلسطيني».44
باإلضافة إىل ذلك ،دعم اإلتحاد األورويب مرشوع برنامج األمم املتحدة للتجمعات البرشية ( )UNHABITATبشأن تجديد مبنى دار القنصل يف البلدة القدمية
يف القدس .وقد تم إعادة تأهيل مبنى دار القنصل التاريخي إىل مجمع سكني ومدين بالتعاون مع كنيسة حراسة األرض املقدسة صاحبة املجمع.
كام وردت إىل املسجد األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف العديد من التربعات ملبادرات الرتميم كجزء من خطة عمل منظمة اليونسكو الدولية لحامية «بلدة
القدس القدمية وأسوارها» .45كانت هذه املبادرات مبثابة رشيان حياة مايل هام للحفاظ عىل الرتاث املسيحي واإلسالمي يف املدينة ،عالوة عىل السامح للرشكات
واملؤسسات املحلية العاملة يف هذا املجال باالستفادة من املوارد واملعرفة الدولية .باإلضافة إىل ذلك ،تكمل هذه الربامج الدولية جهود شبكة من املنظامت
األهلية الفلسطينية يف حامية الرتاث الديني والثقايف للقدس.46
وعىل الرغم من هذه الجهود الدولية واألهلية ،ال تزال هناك مجموعة من العقبات والقيود لحامية الرتاث الفلسطيني يف القدس ،وفيام ييل بعضاً منها:
أ) إطار قانوين يقمع الحقوق الثقافية للفلسطينيني
رشعت الحكومة اإلرسائيلية قانون حامية األماكن املقدسة ،والذي ينص ،يف
تبقى إرسائيل قوة محتلة عليها التزامات محددة تجاه السكان املحليني .يف عام ّ 1967
جملة أمور ،عىل حامية األماكن املقدسة يف القدس املحتلة .ولكن يف عام  1980قررت الكنيست ضم إرسائيل غري القانوين للقدس الرشقية من خالل سن«القانون
عيميك شافيه (" ،)2019خطة تلفريك القدس وفقاً للقانون الدويل "،متوفر عىل املوقعhttps://alt-arch.org/en/the-cable-car-international-law/#_ftn2 :
41
Emek Shaveh (2019), “The Jerusalem Cable Car Plan According to International Law,” available at: https://alt-arch.org/en/the-cable-car-international.law/#_ftn2
كان أحد اإلنجازات الرئيسية لهذا املرشوع املبادرة إىل إنشاء قاعدة البيانات الوطنية حول الرتاث الثقايف غري املادي ،وجرد القطع األثرية املنقولة .كان هذا الربنامج املشرتك
42
مكسباً مهامً يف سياق محاولة فلسطني الناجحة عام  2011للحصول عىل العضوية الكاملة يف اليونسكو .صندوق تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية (" ،)2012األرايض الفلسطينية املحتلة:
الثقافة والتنمية" ،انظرhttp://www.mdgfund.org/node/736 :
MDG Achievement Fund (2012) Occupied Palestinian Territory: Culture and Development, available at: http://www.mdgfund.org/node/736
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (" )2013حامية الرتاث الثقايف يف البلدة القدمية يف القدس" .انظرhttps://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/projects/ :
43
”safeguarding-cultural-heritage-in-the-old-city-of-jerusalem.html UNDP (2013), ”Safeguarding Cultural Heritage in the Old City of Jerusalem
سعى املرشوع إىل "توسيع الوصول إىل أكرب مجموعة خاصة من املخطوطات العربية يف القدس" وهي املكتبة الخالدية ،والتي أصبحت جزءا ً من ممتلكات الوقف اإلسالمي يف القدس.
44
اليونسكو" ،البلدة القدمية يف القدس وأسوارها" ،انظرhttps://whc.unesco.org/en/soc/621 :
45
يف عام  1994أطلقت مؤسسة التعاون برنامج إحياء البلدة القدمية يف القدس ( )OCJRPالذي يهدف إىل زيادة وتعزيز استدامة التجمعات املحلية الفلسطينية من خالل
46
حامية البيئة العمرانية التاريخية" .يرشك املرشوع أعضاء املجتمع يف جهود الحفاظ عىل تراث مدينتهم وتعزيز هويتهم من خالل هذه العملية".
مهرجان الكمنجايت السنوي ،واملرشوع املعامري "لفتا :استجابة للتهميش املنهجي للروايات الفلسطينية" ل  AAU ANASTASأمثلة أخرى عىل كيفية مساهمة الرشكات املحلية يف
الحفاظ عىل الرتاث الفلسطيني يف البلدة القدمية.
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األساس :القدس عاصمة إرسائيل» .47أُلغي قانون اآلثار لعام  ،1929الذي صدر يف عهد االنتداب الربيطاين ،واستُبدل بقانون اآلثار اإلرسائييل لعام  1978الذي
يُع ِّرف األثر القديم بأنه «أي جسم ،سواء كان منفصالً أو ثابتاً ،صنعه اإلنسان قبل عام  ،1700مبا يف ذلك أي يشء متت إضافته له الحقاً وأصبح يشكل جزءا ً
ال يتجزأ منه» .يشمل هذا التعريف املباين وكذلك املواقع األثرية .ينطوي مثل هذا التعريف الغامض عىل آثار خطرية عىل النسيج الحرضي الحايل للبلدة
القدمية ،والذي تم بناؤه عىل طبقات من الحضارات القدمية .48تم إنشاء سلطة اآلثار اإلرسائيلية ( )IAAيف عام  ،1989وهي مسؤولة عن اآلثار منذ ذلك
الحني.49
ب) عدم االمتثال للقانون الدويل و  /أو األجسام الحاكمة
أتُهمت إرسائيل منذ عام  1967بارتكاب انتهاكات عديدة ومتواصلة للقانون الدويل يف القدس الرشقية ،مبا يف ذلك يف مجال حامية املمتلكات الثقافية .تشمل
تلك االنتهاكات تدمري متحف اآلثار الفلسطيني واملدرسة التنكزية و ( )135منزالً يف حي املغاربة ،وكذلك األماكن املقدسة يف حائط الرباق  /الحائط الغريب
ومسجد األفضيل وزواياه وهي جميعا من أمالك وعقارات األوقاف اإلسالمية .وتشري التقديرات إىل إجراء مئات الحفريات يف القدس الرشقية املحتلة ،معظمها
ذات دوافع سياسية وبتعارض مع القانون الدويل.50

املدرسة التنكزية

عالوة عىل ذلك ،ترفض الحكومة اإلرسائيلية االمتثال إىل أو التعامل مع املنظامت الدولية وترفض محاوالت تلك املنظامت تطبيق سيادة القانون الدويل يف
سياق الرصاع اإلرسائييل-الفلسطيني .مل توقع إرسائيل عىل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ( )ICCوال الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي (،)1999
الذي ينص عىل أنه يجب عىل الدولة املحتلة «منع نقل أو تصدير املمتلكات الثقافية من األرايض التي احتلتها خالل نزاع مسلح» .يف الواقع ،تعرض املتاحف
اإلرسائيلية العديد من القطع األثرية التي يعود مصدرها إىل األرايض املحتلة ،مبا يف ذلك القدس الرشقية ،يف تحد إضايف لنظام األخالقيات املهنية الصادر عن
املجلس الدويل للمتاحف لعام  .51 1968وقد قررت إرسائيل عام  2018االنسحاب من منظمة اليونسكو الدولية بإدعاء «إنحياز» املنظمة الدولية ضدها.

القانون األساس :القدس ،عاصمة إرسائيل ( ،)1980الذي أقره الكنيست يوم  17أب  5740حسب التقويم العربي ،املوافق  30متوز  ،1980وتم نرشه يف كتاب القوانني
47
( )Sefer Ha-Chukkimرقم  980يف  23آب  5740حسب التقويم العربي ،املوافق  5آب  ،1980ص.186 .
وفقاً للامدة  2من قانون اآلثار ،فإن جميع اآلثار املكتشفة بعد إقرار القانون ملك للدولة .ال يتم إجراء حفريات وال يُسمح بالدخول إىل املواقع (املادة  ،)9وال يُرصح بأية
48
تجارة يف اآلثار (املادة  ،)10وال يسمح بزحزحة أي أثر قديم خارج إرسائيل (املادة  ،)22دون ترصيح من سلطة اآلثار .يجوز لسلطة اآلثار اإلرسائيلية رشاء اآلثار ذات القيمة "الوطنية"
قرسا ً من مالكها (املادة  )19أو من متحف (املادة  .)26يفرض إعالن موقع ما كموقع أثري أو موقع مخلفات أثرية قيودا ً صارمة عىل إجراء تغيريات غري مرصح بها (املواد ،)28-31
بل ويجوز مصادرة املوقع من صاحبه (املادتان  .)32-33وأخريا ً ،يجرم قانون اآلثار إتالف أي أثر (املادة  .)37وبالتايل فإن أية تعديالت عىل هذه املواقع مبا يف ذلك التنقيب والبناء
واملحافظة وتجديد الجدران ال يتطلب اإلذن من سلطة اآلثار فحسب ،وإمنا يتطلب أيضاً موافقة اللجنة الوزارية لألماكن املقدسة .مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية،
متوفر عىل املوقعhttps://unodc.org/res/cld/document/isr/antiquities-law_html/isr_antiquitieslaw_engorof.pdf :
عيميك شافيه ( ،)2018حقوق السكان القاطنني يف أماكن املخلفات األثرية ،متوفر عىل املوقع/https://alt-arch.org/en/residents_antiquities_rights :
49
./Emek Shaveh (2018), The Rights of Residents Living in Antiquities Sites, available at: https://alt-arch.org/en/residents_antiquities_rights
من بني مثل هذه الحفريات حفر نفق تحت حائط الرباق  /الحائط الغريب يف مجمع املسجد األقىص املبارك ،الذي أدانته منظمة اليونسكو كام ادانه مجلس األمن التابع لألمم
50
املتحدة يف القرار رقم  1073بتاريخ  28أيلول  .1996متوفر عىل املوقعhttps://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/EE9FD45E870EF244852563B5004AC1C6 :
البند  7من نظام املجلس الدويل للمتاحف ( ،)2017متوفر عىل املوقعhttps://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf :
51
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إن إرسائيل ملزمة باالمتثال اللتزاماتها مبوجب القانون الدويل وبضامن حرية الوصول إىل األماكن املقدسة التي وقعت تحت سيطرتها بعد حرب عام ،1967
وهي ملزمة أيضاً برتميم املمتلكات الثقافية التي ترضرت أو تم االستيالء عليها أو إزالتها بشكل غري قانوين يف القدس الرشقية املحتلة.
ج) األثر االقتصادي عىل صناعة السياحة
يف القدس ،وإلهمية وتعدد املواقع التاريخية والدينية والثقافية ،تتمركز برامج وخطوط السياحة يف الوصول إىل هذا الرتاث الهام .وعالوة عىل كونها متثل
رشيان حياة مهم لالقتصاد الوطني ،فإن السياحة أيضاً وسيلة للحفاظ عىل الطابع الفلسطيني ملدينة القدس ،وقد اتخذت إرسائيل ،التي ال يروقها هذا األمر،
خطوات لخلق عقبات بريوقراطية أمام صناعة السياحة الفلسطينية يف املدينة املقدسة.
من األمثلة عىل القيود اإلرسائيلية نظام تصاريح التنقل اإلرسائييل الذي «ينظم» حضور ووصول السياح والحجاج الفلسطينيني إىل األماكن املسيحية واإلسالمية
يف القدس فيحرم الغالبية العظمى منهم من الوصول إىل أماكنهم املقدسة ويقلل بالتايل من عدد الزوار الفلسطينيني إىل املدينة .عالوة عىل ذلك ،يحد الوجود
املكثف للرشطة اإلرسائيلية والفحوصات األمنية يف املواقع الدينية من عدد الحجاج القادرين عىل زيارة املواقع ،خاصة خالل األعياد الدينية.52
كام تقوم إرسائيل عىل مواقعها السياحية عىل شبكة اإلنرتنت بتسويق القدس الرشقية والضفة الغربية تحت العالمة التجارية «إرسائيل» ،مستخدمة أسامء
مثل «جبل الهيكل» لوصف مجمع املسجد األقىص املبارك  /الحرم القديس الرشيف ،واإلشارة إىل الضفة الغربية بـ «يهودا» و «السامرة».53
ومبا أن مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية ذات الصلة «ممنوعة» حسب إجراءات إرسائيلية من مامرسة أعاملها يف القدس الرشقية املحتلة ،فإن قطاع
السياحة املحلية يصبح مقيدا بسبب فقدان سلطتها عىل األرايض وانعدام السيطرة عىل الحدود والقيود املفروضة عىل الحركة ،وأيضاً معزول متاماً عن بقية
الضفة الغربية .تجعل هذه العوائق ،املدعومة بسياسات االحتالل اإلرسائيلية مبا يف ذلك بناء الجدار الفاصل واملستوطنات والجيوب االستيطانية ،إمكانية
التخطيط لفرتات طويلة أمرا ً مستحيالً.
د) قضايا إدارية متعلقة مبلكية األرايض
تعاين مواقع الرتاث الفلسطيني املسيحي واإلسالمي يف القدس من عواقب البيئة اإلدارية اإلرسائيلية املعقدة واملتناقضة أحياناً .وقد خصصت خطة الحكومة
اإلرسائيلية الخمسية للقدس الرشقية املحتلة ،والتي متت املوافقة عليها يف  13أيار  ،2018حوايل ( )14مليون دوالر أمرييك لتسجيل كامل األرايض بنسبة 50%
من كافة األرايض غري املسجلة يف القدس الرشقية بحلول عام  2021و  100%بحلول عام  .2025وإن األهداف األساسية لهذا التسجيل هي تحصيل رضائب
أعىل من املناطق الفلسطينية يف نهاية املطاف وتسليم أرايض الغائبني أو «مجهولة الهوية» للمنظامت االستيطانية.
قضية األرايض يف القدس الرشقية معقدة للغاية بسبب تجزئة امللكية وحقوق امللكية  -من األوقاف اإلسالمية واملسيحية إىل اإليجارات املحمية  -التي تطورت
عرب القرون .ومام يزيد األمور تعقيدا ً توسيع نطاق قانون أمالك الغائبني اإلرسائييل ليشمل القدس الرشقية ،مام أدى إىل تحويل العديد من ماليك العقارات
يف القدس الرشقية بالقوة إىل غائبني ألنهم ُحرموا من تسجيل اإلقامة ألنهم كانوا غائبني خالل التعداد السكاين اإلرسائييل عام .1967
عالوة عىل ذلك ،غالباً ما تؤدي النزاعات الداخلية حول حقوق امللكية بني دائرة أرايض إرسائيل وبلدية القدس والكنيسة واألوقاف اإلسالمية إىل تعقيد
املعامالت و  /أو املشاريع البسيطة لتمويل الرتميامت.54
منطمة التحرير الفلسطينية – دائرة شؤون املفاوضات ( ،)2015ضم السياحة :سياسات إرسائيل وأثرها املدمر عىل السياحة الفلسطينية .متوفر عىل املوقع http://
52
dmop.pt/wp-content/uploads/2015/04/Annexation_of_Tourism.pdf
PLO NAD (2015), The Annexation of Tourism: Israel’s policies and their devastating impact on Palestinian tourism. Available at: http://dmop.pt/wpcontent/uploads/2015/04/Annexation_of_Tourism.pdf
موقع السياحة التابع للحكومة اإلرسائيلية ،متوفر عىل املوقعhttps://www.citiesbreak.com :
53
تحاول بلدية القدس اإلرسائيلية إلغاء اتفاقية قانونية مهمة معرتف بها دولياً تعفي ممتلكات الكنيسة من دفع رضيبة األمالك اإلرسائيلية (األرنونا) .لن يتعارض فرض الرضائب
54
عىل هذه املمتلكات مع الوضع القائم ( )Status Quoفحسب ،وإمنا سيكون أيضاً انتهاكاً لخطة التقسيم التي وضعتها األمم املتحدة ( ،)1947واتفاقية إرسائيل مع الكريس الرسويل (.)1993
يف عام  ،2018جمدت البلدية الحسابات املرصفية للكنائس للضغط عىل وزير املالية اإلرسائييل لدعم فرض الرضائب ،وإن كان ذلك دون جدوى .ويف آذار  ،2020عندما سعت الكنيسة
األرثوذكسية اليونانية إىل بيع بعض أراضيها ملستثمرين من القطاع الخاص ،كان عليها أن تستأنف أمام املحكمة اللوائية بعد أن رفضت البلدية إصدار الوثائق الالزمة حتى سداد الرضائب
املتأخرة .باخرن ،م" ،)2018( .بلدية القدس تجمد املاليني يف الحسابات املرصفية للكنائس" ،تاميز أوف إرسائيل .متوفر عىل املوقعhttps://www.timesofisrael.com/jerusalem- :
 /municipal-freezes-millions-from-un-churches-bank-accountsسوركس ،س" .)2020( .محكمة القدس تحكم لصالح مطوري عقارات يف قضية أرض سابقة للكنيسة" ،تاميز أوف
إرسائيل .متوفر عىل املوقع./https://www.timesofisrael.com/jerusalem-court-rules-in-favor-of-developers-in-case-of-former-church-land :
Bachner, M. (2018), ”Jerusalem Municipality freezes millions from UN church bank accounts”, Times of Israel. Available at: https://www.timesofisrael.com/
jerusalem-municipality-freezes-millions-from-un-churches-bank-accounts/ Surkes, S. (2020). ”Jerusalem court rules in favor of develops in case of former
/church land”, Times of Israel. Available at: https://www.timesofisrael.com/jerusalem-court-rules-in-favor-of-developers-in-case-of-former-church-land
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الرتاث الثقايف والديني الفل�سطيني يف القد�س
يف مثل هذه الخالفات اإلدارية ،قد تقرر األوقاف اإلسالمية واملسيحية يف القدس مقاطعة عملية تسجيل األرايض بشكل جامعي .ميكن لرتكيا واألردن أن
تعرقال هذه العملية إىل حد ما مبنع إرسائيل وأصحاب األرايض من األفراد من الوصول إىل صكوك امللكية التي بحوزتهم ألرايض القدس ،وال سيام يف البلدة
القدمية ومحيطها القريب ،دعامً ملقاطعة من هذا القبيل .كام ميكن للكنائس الغربية باملثل أن تدعم هذه املقاطعة من أجل استباق تسجيل األرايض الذي
من املحتمل أن يؤثر عىل العدد الكبري من ممتلكات الكنائس التي متلكها دول أجنبية يف القدس خشية من املصادرة اإلرسائيلية.
الخامتة
هناك الكثري مام ميكن قوله حول مسألة الرتاث الثقايف والديني الفلسطيني يف القدس .كان رسم خريطة لتاريخ البيئة املبنية يف املدينة ،واستحضار قصص
أجداد العائالت الفلسطينية التي سكنت تالل القدس لعدة قرون ،وإلقاء الضوء عىل األساليب الهيكلية واأليديولوجية التي تدفع إرسائيل من خاللها أجندتها
«التهويدية» مواضيع تناولتها العديد من الكتب واألفالم الوثائقية واألعامل األكادميية.
سعت هذه النرشة إىل املساهمة يف األدبيات املوجودة حول مسألة الحفاظ عىل الهوية الفلسطينية للقدس من خالل البحث املوجز حول التحديات التي
واجهتها مبادرات حامية الرتاث املحلية والدولية وما زالت منذ أن عملت إرسائيل عىل «ضم» املدينة بشكل غري قانوين يف عام  .1967ويتضح من خالل
خرق القانون الدويل إىل خلق عوائق إدارية أمام صناعة السياحة املحلية وترميم املباين بأن االحتالل اإلرسائييل يشكل تهديدا ً كبريا ً لهوية القدس العربية
والفلسطينية واإلسالمية واملسيحية وتراثها.
إن تاريخ القدس الفلسطيني الفريد والغني منقوش يف كل حجر وفسيفساء ،ويُسمع يف كل أغنية ،ويُرى يف كل لوحة لشجرة زيتون تشكل الرتاث الثقايف
املادي وغري املادي للقدس .يجب أن تتضافر الجهود الحالية واملستقبلية لحامية هذا الرتاث يف إعطاء األولوية باستمرار ملبادرات الرتميم واملبادرات الثقافية
التعليمية ،وأن تعمل نحو فهم واحرتام أفضل للهوية الفلسطينية العربية التاريخية ملدينة القدس.

تم اصدار هذه النرشة بدعم من االتحاد األورويب .ان محتويات هذه النرشة هي من مسؤولية املؤسسة الرشيكة وال تعكس بأي شكل من االشكال
وجهة نظر االتحاد األورويب.

حامية الرتاث الثقايف اإلسالمي واملسيحي يف القدس
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