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  موجز ومالحظات مبدئية
  على تقرير اليونسكو اخلاص بالقدس

 EX/3.7.1 169و C/39 32لتنفيذ القرارين 

  يوسف سعيد النتشه

  ماهية التقرير
دم   170للمجلس التنفيــــذي لليونســـــــــــكو، ويحمــــل الرقم  170التقرير يف الــــدورة قــــُ

EX/10 ، 2004آب/أغســـــــــــطس  9وصـــــــــــــدر يف بـــاريس يف.  أصـــــــــــــل لغـــة التقرير مكتوب
أجندة الدورة. ومصـــــــدر التقرير موضـــــــوع البحث هو من  3.6.1باإلنكليزية، وأعطي البند 

 شبكة اإلنترنت.

 خلفية التقرير

. EX/3.7.1 169و، C/39 32نسكو هذا التقرير استجابة للقرارين قدم املدير العام لليو
 169والتقرير احلــــايل يوفر مراجعــــة تفصـــــــــــيليــــة لإلجراءات التي اتخــــذت منــــذ الــــدورة 

للمجلس التنفيذي من قبل املدير العام للمســــــــــاهمة يف حماية (صــــــــــون) التراث الثقايف 
 ته بعثة اليونســكو إىل القدسللبلدة القديمة يف القدس، ويتضــمن ملخصــاً ألبرز ما وجد

 ملحقاً  الكامل البعثة تقرير ويشــــــــــكل هذا). 2004 مارس/آذار 5 -	شــــــــــباط/فبراير 28(
 ).EX/10 170( التقرير لهذا

  أهمية التقرير وملحقه
يكتســـــــــب التقرير أهمية قصـــــــــوى لعدة اعتبارات، وهي التي دفعت كاتب هذا املقال 

االعتبارات ما تمر به املدينة من عزل عن  إىل إلقاء الضـــــــــــوء عليه. يأتي يف مقدم هذه
حميطها العربي اإلســـالمي، واألوضـــاع الســـياســـية الصـــعبة التي تمر بها البلدة القديمة، 
وكون هذا التقرير تتويجاً لقرارات ســـــــــــابقة كثيرة خاصـــــــــــة بمدينة القدس مل ينفذ منها 

 قرير البعثة) يأتيعلى أرض الواقع أي شـــيء حلماية تراث البلدة القديمة، وأن ملحقه (ت
بعد انعدام أي نشـــــاط فعلي لليونســـــكو منذ وفاة املبعوث الســـــابق ملديرها العام، الســـــيد 

. ولعل أبرز عامل يف أهمية هذا التقرير هو 1996ريموند المير، وذلك منذ مطلع ســـــــــــنة 
                                                            

)(  ار اإلسالمية يف جامعة القدس.باحث يف العمارة اإلسالمية، وحماضر يف املعهد العايل لآلث  
)(   2004آب/أغسطس  27عُدّل يف.  
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ما ســــــــــيترتب عليه من إجراءات وأعمال يبدو أنها ســــــــــترى النور، أو على األقل بعضــــــــــها. 
يغيــب عن البــال أن جميع هــذه القرارات أو التوصـــــــــــيــات وافق عليهــا منــدوبو  ويجــب أالّ

األطراف املعنية كافة (اجملموعة العربية، بما فيها األردن وفلسطين، وإسرائيل). وهي، 
وإن مل تكن ملزمــة قــانونيــاً، إّال إنهــا جعلــت مَنْ صـــــــــــوّت عليهــا وقبــل بهــا يلتزمهــا أدبيــاً 

.  وأخالقياً

 مكونات التقرير

يتضمن التقرير الذي أتيح للكاتب االطالع عليه ثالث صفحات، إضافة إىل صفحة 
صـــفحة عبارة عن إجمال شـــامل لتقرير البعثة املرســـلة  16الغالف وملحق يحتوي على 

 إىل القدس، الذي قدم مباشرة إىل املدير العام لليونسكو.

 القسم األول: التقرير

الذي تم تبنيه يف املؤتمر العام ،  C/3932يســـــــــــتهل التقرير بتوضـــــــــــيح خلفية القرار 
، والذي ينص، ضمن أمور أُخرى، على إرسال 2003لليونسكو يف تشرين األول/أكتوبر 

بعثة تقنية إىل القدس لتقويم وضع البلدة القديمة، وتأليف جلنة تقنية من خبراء أكفاء 
امعة لوضـــــــــع خطة عملية حلماية البلدة، وتســـــــــريع إنشـــــــــاء مركز تدريب أثري ضـــــــــمن ج

 القدس.
ودعا املؤتمر العام لليونســـــــــــكو املدير العام إىل تقديم تقرير عما تم إجنازه يف هذا 

  الشأن. وقد شمل اإلجناز أربعة مشاريع قرارات ومن ثم قرارات. والبنود األربعة هي:
 ) تأسيس مركز تدريب أثري يف جامعة القدس1(

يف هــذا الصـــــــــــــدد عقــد اجتمــاعين: األول بين أعضـــــــــــــاء من جــامعــة القــدس وبين تم 
جمموعة من أعضاء بعثة اليونسكو، والثاين انضم إليه إىل جانب املذكورين البروفسور 

) للعمــارة. وجــامعــة القــدس تمنح درجــة Bezalelمــايــك ترنر من أكــاديميــة بتصـــــــــــيليــل (
يف الترميم، وهي تخطط لوضـــــــع ماجســـــــتير يف اآلثار، وشـــــــرعت يف برنامج ماجســـــــتير 

برنـامج يف إدارة املوارد الثقـافيـة بـالتعـاون مع جـامعـات عربيـة وأوروبيـة، يبـدأ العمل 
. ويف هذا املوضـــوع، أبدت جامعة القدس اهتمامها باســـتقبال 2006به يف مطلع ســـنة 

حماضرين وأساتذة وتوفير دعم مايل للمساعدة يف تأسيس براجمها وتدريب كوادرها، 
) ICCROMأبــدى املركز الــدويل لــدراســــــــــــة املمتلكــات الثقــافيــة وترميمهــا (إيكروم/كمــا 

استعداده للمساعدة يف وسائل التعليم واستخدام أجهزته الفنية ووضع املنهج، وقدمت 
 كتاب يف موضوعات الصيانة. 700جامعة نابويل وإيكروم 
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  ) تأسيس مركز لترميم اخملطوطات2(
 األشرفية يف املسجد األقصى يف املدرسة

قامت اليونســــــــــكو بإرســــــــــال بعثة يف الفترة  C/39 32من القرار  2اســــــــــتجابة للفقرة 
 التوصـــــيات لوضـــــع بابي، أندريه البروفســـــور برئاســـــة ،2004 فبراير/شـــــباط 27 -		22

 .للمختبر املطلوبة باملعدات قائمة مع اخلطوات وتوضيح
الـــدائم واخملتبر  اقترح التقرير إنشـــــــــــــاء خمتبر طوارئ موقـــت بهـــدف جتهيز املبنى

الرئيسي، ووضع فهرس أويل للمخطوطات (للمصاحف) القرآنية يف املتحف اإلسالمي. 
وقد وافقت دائرة األوقاف اإلسـالمية (بحسـب قول التقرير) على تقرير البروفسـور بابي، 
وقدم طلب مايل إىل اليونســكو إلنشــاء اخملتبر املوقت، وســوف تســاهم اليونســكو بتوفير 

ة لفريق الترميم املؤلف من خمســــــــــــة أفراد تم تأهيلهم يف معهد فلورنســــــــــــا بعثات دوري
  .اليونسكو بإشراف) 2002 -	1999(
  ) اإلبالغ عن حالة الصيانة3(

 للبلدة القديمة يف القدس وأسوارها (بعثة اليونسكو)

 28، قامت منظمة اليونسكو بإرسال بعثة تقنية إىل القدس (C/39 32متابعة للقرار 
 زمرك مدير بندرين فرانسيسكو السيد من تألفت) 2004 مارس/آذار 5 -	يرشباط/فبرا

 نيقوالس والـــــدكتور اإليكوموس، رئيس بتزت مـــــايكـــــل والبروفســـــــــــور العـــــاملي، التراث
 زمرك يف أوروبا وحدة مديرة روســـــلر ميتشـــــال والســـــيدة إيكروم، رئيس برايس ســـــتانلي

ة الدول العربية يف مركز التراث وحد رئيس بوكاردي جيوفاين والســــــــيد العاملي، التراث
العاملي. وقد عاون البعثة خبيران هما: الدكتور يوســـــــــــف النتشــــــــــــه (رئيس دائرة اآلثار 
اإلســــــالمية يف دائرة أوقاف القدس)، والبروفســــــور مايكل ترنر من أكاديمية بتصــــــيليل. 

 نا.هوتشكر البعثة كل املؤسسات التي تعاونت معها وساعدت يف بلورة التقرير امللحق 

 ) تأليف جلنة خبراء4(

قام املدير العام لليونســـــــــكو باتخاذ عدة خطوات نحو ، C/39 32تماشـــــــــياً مع القرار 
تأليف جلنة من خبراء أكفاء القتراح دليل مبني على أســـــــــس علمية وتقنية خلطة حتوي 

كــان تم )، EX/10 170إجراءات حلمــايــة البلــدة القــديمــة. ويف أثنــاء صـــــــــــوغ هــذا التقرير (
ر قائمة مبدئية ومســـــــــــودة للبنود املرجعية لهذه اللجنة. وتضـــــــــــم قائمة اخلبراء حتضـــــــــــي

ممثلي حكومات ومتخصـــــصـــــين من مؤســـــســـــات غير حكومية يعملون مع اليونســـــكو يف 
ميدان حماية التراث الثقايف، إضــافة إىل خبراء اختيروا على أســاس معرفتهم وخبرتهم 

نــة. ويتوقع أن يعقــد أول اجتمــاع وأهليتهم يف امليــادين التي تــدخــل ضـــــــــــمن جمــال اللج
 .2004لهذه اللجنة يف تشرين الثاين/نوفمبر 
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  القرار املقترح
يف ضــــــــــوء ما تقدم، فإن اجمللس التنفيذي قد يرغب يف تبني قرار ضــــــــــمن اخلطوط 

  التالية:
  إن اجمللس التنفيذي،

  ،EX/3.7.1 169للمؤتمر العام، والقرار  C/39 32إذ يستذكر القرار 
  ،EX/10 170وقد فحص الوثيقة 

يعرب عن تقديره للمســــــــــاهمة الفعالة لكل أعضــــــــــاء الدول املعنية، وللمؤســـــــــــســـــــــــات 
احلكومية العاملية، وللمؤسسات غير احلكومية، وإلجراءات اليونسكو الهادفة إىل صون 
التراث الثقايف للبلدة القديمة، ويناشـــــــــدهم االســـــــــتمرار يف مســـــــــاعدة اليونســـــــــكو يف هذا 

  اإلطار؛
ويشـــــــــــكر املـدير العـام على جهوده املســـــــــــتمرة يف متـابعـة مبـادرتـه حلمـايـة التراث 

  ؛C/39 32الثقايف للبلدة القديمة يف القدس استجابة لقرار املؤتمر العام 
ويــــدعو املــــدير العــــام إىل تقــــديم تقرير عن التقــــدم يف اجلهود التي تنفــــذ يف إطــــار 

  ).171ورة مبادرته يف دورة اجمللس التنفيذي القادمة (الد

  القسم الثاين: امللحق
 28يــحــمــــــل املــلــحــق الــعــنــوان الــتــــــايل: تــقــريــر عــن بــعــثــــــة الــيــونســــــــــــكــو إىل الــقــــــدس (

 مقدمة بعد ضـــــــــمت، صـــــــــفحة 16 من ويتكون ،)2004 مارس/آذار 5 -	شـــــــــباط/فبراير
  :التالية العناوين ،"مهمة مالحظات" عُنونت بسيطة
  لتهاتركيب بعثة اليونسكو واملؤسسات التي تمت مقاب  )1(
  جمال البعثة وقضايا منهجية  )2(
  حالة البلدة القديمة  )3(
قضـــــــــــــايــا رئيســـــــــــيــة تتعلق بصـــــــــــون التراث الثقــايف للبلــدة القــديمــة يف القــدس   )4(

  وأسوارها
  والتخطيطي املؤسساتي اإلطار) 1 -	4(  
  الثقايف التراث صون يف األثرية األبحاث أثر) 2 -	4(  
  األثرية املعامل حالة سوء) 3 -	4(  
  املدينة ومعامل املعماري النسيج تبديل) 4 -	4(  
  الطبيعية اخملاطر عوامل) 5 -	4(  
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  واملرور والتنقل السير حركة) 6 -	4(  
  احلضرية البيئة) 7 -	4(  
  املدينة مظهر سالمة يف املؤثرة العوامل) 8 -	4(  
  السياحة مرافق إدارة) 9 -	4(  

ليس التقرير الـذي قـدمتـه البعثـة إىل املـدير العـام، وإنمـا هو إجمـال شــــــــــــامـل لـذلـك وهـذا 
ب األفكار إىل األشــخاص أو املؤســســات، وهو ما  التقرير. وقد صــيغ التقرير من دون نَســْ
قد يفســــــــر عدم اإلشــــــــارة إىل حضــــــــور الدكتور حمدان طه، مدير دائرة اآلثار يف الســــــــلطة 

  ت.الفلسطينية، لكثير من االجتماعا
) تقارير مندوب 2) الزيارات امليدانية للبعثة؛ 1اعتمد التقرير على ثالثة مصـــــــــادر: 

) خطة مؤســــــســــــة التعاون إلحياء البلدة القديمة يف 3املدير العام، الســــــيد ريموند المير؛ 
  القدس الصادرة عن املكتب الفني إلعمار البلدة القديمة.
ويف هذا داللة على مهنية خطة ويلحظ القارئ كثرة تكرار املصــــــــــــدرين األخيرين، 

اإلحياء وصــــــــــدقية تقارير المير، وصــــــــــعوبة أو باألحرى عدم رغبة البعثة يف القطع يف 
املواقف، واعتمادها على الدبلوماســــــية والقراءة ما بين الســــــطور لتجنب إدانة أي طرف 

  من األطراف املعنية.
ية التراث الثقايف ومع أن جمال اختصاص البعثة، كما حُدد لها، تقني يتعلق بحما

للبلدة القديمة، واعتمدت البعثةُ الدبلوماســيةَ املفرطة يف الصــوغ، فإن عدم اإلشــارة إىل 
أن البلدة القديمة مدينة تقبع حتت االحتالل، وإىل أن كثرة من املشكالت التقنية سببها 

دولية الالســـياســـة اإلســـرائيلية جتاه املدينة، يشـــكل جتاهالً جملموعة كبيرة من القرارات 
اخلاصة بمدينة القدس، وللرؤية الشاملة التي طرحها أعضاء الطاقم العربي الذي قابل 

  البعثة (وُثِّق ذلك بمحضر).
والالفــت للنظر يف صـــــــــــيغــة هــذا التقرير مــا ورد فيــه من ترادف فيمــا يخص احلرم 

 . ومع أن(Temple Mount)الشــــــريف (املســــــجد األقصــــــى)، إذ اقترن ذلك بذكر جبل الهيكل
منهجية التقرير توضـــــــح أنه اعتمد يف ذكر األســـــــماء على ما ذكر يف التقارير الســـــــابقة، 
وســـواء ورد ذكر يف التقارير الســـابقة، التي مل يطلع عليها كلها كاتب هذه الســـطور، فإن 
هذا األمر يجانب الصواب واملنهجية العلمية. فقد يكون مفهوماً بعض الشيء(؟!) إطالق 

منطقة املسجد األقصى إذا كان األمر يتعلق بالفترة الرومانية  مسمى جبل الهيكل على
أو الفترات الســــابقة، أمّا أن يطلق هذا االســــم حين يدور احلديث عن الوضــــع احلايل وعن 
الفترة العربية اإلســـــــــالمية فهذا إســـــــــقاط لتســـــــــمية قديمة على موجودات حضـــــــــارية لها 

  القرارات الدولية ومضمونها. خصائص ومميزات مغايرة، وهذا غير علمي ومناف لروح
وال شــــــــك يف أن التقرير امللحق يســــــــتوقف اخملتص يف كل صــــــــفحة من صــــــــفحاته، 
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  سواء كانت الوقفة إيجابية أو سلبية. ونذكر هنا بعض املواقف على سبيل املثال:
، بند 2يســـــتخدم التقرير مصـــــطلح القضـــــايا األمنية بدالً من قول االحتالل (ص  )1(

3.(  
رير احلفريـــــات التي تمـــــت، وذلـــــك بقولـــــه إن أغلبهـــــا جرى على يـــــد يمـــــدح التق  )2(

 إىل االلتفات دون من ،)5 فقرة ،4 -		2، بند 4خمتصــــــــين وبمســــــــتوى عال (ص 
  .شرعية غير احلفريات هذه أن

يتجاهل التقرير كل التحفظات التي قدمت إىل البعثة ضــــــــد متحف دافيدســــــــون،  )3(
ومــدح أعمــال طرف من دون آخر  )،should be welcomedبــل إنــه يمــدح العمــل (

  ، فقرة ).5يخل بحيادية هذه اللجنة (ص 
وأخيراً هناك ســـــــــــوء فهم كبير فيما يخص أســـــــــــباب انهيار ممشــــــــــــاة (ممر) باب   )4(

املغاربة، إذ ينص التقرير على أن ذلك يرجع إىل ســـــــــــقوط الثلج وزلزلة خفيفة. 
ربيــة أرســـــــــــلــت إىل لكن الواقع أن دائرة األوقــاف قــدمــت إىل البعثــة وثــائق بــالع

الشرطة اإلسرائيلية حتذر من عاقبة العمل، وتعترض الدائرة على نصب دعائم 
  ).2، فقرة 8حديدية حلمل مظلة توصل إىل باب احلرم (ص 

وقد يحتاج هذا التقرير امللحق إىل وقفة أعمق يف التحليل والدراســــة واســــتخالص العبر 
و مــا ســـــــــــيترتــب على هــذا التقرير وعلى والنتــائج، لكن األهم من هــذه الوقفــة النقــديــة ه

القرار املشـــار إليه أعاله، وخصـــوصـــاً فيما يتعلق بتأليف جلنة تقنية من اخلبراء لتقديم 
  اقتراحات حلماية التراث الثقايف للبلدة القديمة.

 لتراث جديدة ملرحلة يؤرخ وقد وحســــــــــــاس، مهم -	أشـــــــــــرنا وكما -	إن هذا القرار
م االتفاق بصعوبة وجهد مضن مشترك يف أشهر مؤسسة يت مرة فألول. الثقايف القدس

عــامليــة على قرار يخص تراث مــدينــة القــدس بصـــــــــــورة عــامــة. وهــذا أمر يجــابــه اجلــانــبَ 
العربي والفلســـطيني، بكافة مؤســـســـاته وهيئاته العاملة والداعمة، بتحد واضـــح وببداية 

 ســطيني االســتفادةجديدة. والســؤال املطروح هو إىل أي مدى يمكن للجانب العربي والفل
من هذا الوضــــع اجلديد مع احلفاظ يف الوقت نفســــه على ثوابته األســــاســــية؟ وإىل أي حد 
يمكن التنسيق مع األطراف الفلسطينية والعربية املتعددة ملواكبة هذا األمر؟ باختصار: 
إن هذه اللجنة يف دور التشـــكيل، وعلى اجلهات العربية والفلســـطينية، التي يعتبر تراثها 

البلدة القديمة األكثر تضــــــرراً، بلورة رؤية واضــــــحة للتعامل مع هذا املســــــتجد الوليد.  يف
فهل نتخلف عن الركب أم نســـــــــير معه؟ أســـــــــئلة مطروحة للمؤســـــــــســـــــــات الثقافية املهتمة 

 بشؤون القدس.
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