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 موجز تنفيذي  

ش “حفظ الطابع الثقافي والديني للقدب”انعقد المؤتمر الدولي المعني بقضـــية القدبش ب ـــوع موضـــو   
ش الســـــــتعرار التطورات األخيرل المتعلقة بالمدينة ولمنا  ـــــــة 2019حزيراع/يونيه  28و  27في جنيف يومي 

إســــــرائيليوع ودوليوع ســــــبا الحفاط بلى  ابعقا الثقافي والديني. ويــــــار  في المؤتمر متيلموع فلســــــطينيوع و 
ابتغاء برر التطورات الراهنة المتعلقة بالقدب وتســــــــــــليا الضــــــــــــوء بلى الفر  المتاحة للدول األبضــــــــــــاء 
والمجتمع المدني للتفابا مع صـــــــــــــانعي القرار والجقات المعنية. وااع القده مو المؤتمر هو و ف الجقود 

مع ا تراح بدائا  ابلة للتطبيق مو يـــــــــــــونقا أع تحافظ الرامية إلى تغيير الترايبة الديمغرافية للمدينة و ابعقا 
 بلى  ابعقا الديني والثقافي وتيفا تمتع جميع سكانقا الفلسطينييو بحقو قم غير القابلة للتصره.

وفي أبقاب حلقة العما اال تصـــــادية التي بفقدت في البحريو في إ ار خطة الســـــتر التي ا ترحتقا  
خى المؤتمر إبادل توكيد مو ف اللجنة المعنية بممارســــــــة ال ــــــــع  الفلســــــــطيني الواليات المتحدل األمريكيةش تو 

لحقو ـــه غير القـــابلـــة للتصـــــــــــــره بـــوع أي ا تراح ال ير ى إلى المعـــايير المحـــددل في  رارات األمم المتحـــدل 
دد بلى  ذات أع الصلة لو يفيت  له النجاح. وأفكد أع المسار السياسي يظا هو األساب لتسوية النزا ش اما يف

الفلســــــــــطينييو ليســــــــــوا بحاجة إلى حا ا تصــــــــــادي يديم االحتتلش با إلى إبمال حققم في تقرير المصــــــــــير. 
الممثلوع الفلســــطينيوع مو جديد وجاهة مبادرل الســــتر العرييةش التي ت ــــما الحقوش األســــاســــية لل ــــع   وأكد

ياعية المعنية بال ـــــرش األوســـــا الفلســـــطيني في الســـــيادل واالســـــتقتل والعودلش ودبوا إلى إحياء المجموبة الر 
 اتخاذ دول أبضاء مزيدا مو القرارات مو جان  واحد. للحيلولة دوع 

ونو  ت السياسات اإلسرائيلية المستمرل المتمثلة في تدمير المنازلش وحذه خرائا اإل امةش والقضاء  
طابع الديمغرافي وإ امة بلى مليية األراضــيش وتجريم لمش يــما األســرش بابتبارها ســياســات تســقم في تغيير ال

نظار تمييزي في القدب. وتطرَّش الم ــاراوع إلى ســياســات بلدية القدب االســتعمارية في المجال الســياحي في 
البلدل القديمةش بالقدب ال ـــــرلية المحتلةش اجزء مو ســـــياســـــة االســـــتيطاع ال ـــــاملة التي تنتقجقا إســـــرائيا. فقد 

موا ع أثريةش بالتعاوع مع منظمات المســـتو نيو مو أجا تجزيء  أفن ـــمت موا ع اســـتيطانية ســـياحيةش بما فيقا
األحياء الفلســـــــطينية وزيادل بزلقا في جيوب صـــــــغرزش بلى نحو يعزز الوجود اإلســـــــرائيلي في البلدل القديمة 

التي ينبغي الحفاط بليقا وتلك  المعالم األثريةوحولقا. وفي هذا الســــــياشش فرع  رارات إســــــرائيا ب ــــــوع تحديد 
ال ينبغي الحفاط بليقاش بما يســـــــــــــمة بربادل اتابة تاريي المدينة وتغيير معالمقا الثقافيةش  رارات تنتقك التي 

 القوانيو الدولية التي تنظم موا ع التراث العالميش بما فيقا العديد مو الموا ع في القدب.

يمكو أع تيوع و ال الم ـــــــاراوع إنهش بفية الحفاط بلى الوضـــــــع الراهو في األماكو المقدســـــــةش ال  
القدب مليية خالصــة لديانة دوع ســواها مو الديانات أو ل ــع  واحد بلى حســاب يــع  سخر. فالقدب مدينة 
لثتث ديانات ومو و ل ــعبيوش وال بد أع تبقى اذلك. وليس ألي بلد أع يحدد وضــع القدب مو جان  واحد  

ى أع يتحقق هذا األمرش مو الضــروري أع وال يمكو أع يتم ذلك التحديد إال مو ختل مفاوضــات مبايــرل. وإل
يفعالج موضـــــــــو  مســـــــــؤوليات إســـــــــرائياش الســـــــــلطة القائمة باالحتتلش إزاء الموا ع الثقافية والدينية في القدب 
والوصــــول الدولي ألغرار الرصــــدش وهو موضــــو  ال يمكو تناوله بمعزل بو التســــوية الســــياســــية. ورغم اا 

 الفلسطينييوش فرنقم يبادروع إلى حماية تراثقم الثقافي.تضعه إسرائيا مو بقبات أمار  ما
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 مقدمة - والأ 

ش بجنيفش ب ــــــــوع 2019حزيراع/يونيه  28و  27انعقد المؤتمر الدولي المعني بقضــــــــية القدب في  - 1
ش وذلك برباية اللجنة المعنية بممارســـــــة ال ـــــــع  الفلســـــــطيني “حفظ الطابع الثقافي والديني للقدب”موضـــــــو  
ير القابلة للتصـره. ونفظم المؤتمر بدبم مو منظمة التعاوع اإلسـتمي ووفقا لقراري الجمةية العامة لحقو ه غ

 .73/21و  73/18

مة وجلســــة ختاميةش بفقدت جميعقا في مكت  وتولف المؤتمر مو جلســــة افتتاحية وأريع جلســــات با - 2
األمم المتحدل في جنيف. وأبق  الجلســـــة االفتتاحية مؤتمر صـــــحفيش وايـــــتملت بلى بيانات أدلى بقا رئيس 
اللجنة وممثلو دولة فلسطيو ومنظمة المؤتمر اإلستمي واألمم المتحدل. واانت مواضيع الجلسات العامة هي 

التحديات التي ” ش و“لقانوع الدولي وفي ســــــياش التســــــوية الســــــلمية النقائيةالوضــــــع القانوني للقدب بموج  ا”
ش “القــدبم مــدينــة مقــدســـــــــــــــة للــديــانــات التوحيــديــة الثتث”ش و “تعترر الحفــاط بلى التراث الثقــافي للقــدب

 .“المضي  دما مو أجا الحفاط بلى  ابع المدينة المقدسة سبا” و

ــــــــــــ  - 3 دول مرالبة غير أبضاءش ومنظمتيو حكوميتيو  6بضواش و دولة  20وحضر المؤتمَر ممثلوع لـ
ممثت لمنظمات المجتمع المدنيش بتول بلى ممثليو لوســائا  40دوليتيوش وممثلوع لقيمات األمم المتحدلش و 

 إبتر معتمدل  امت بتغطية الحدث )انظر المرفق األول(.

لدز األمم المتحدل ورئيس اللجنة المعنية  وتولف وفد اللجنة مو يـــــيي نيانمش الممثا الدائم للســـــنغال - 4
بممارســـة ال ـــع  الفلســـطيني لحقو ه غير القابلة للتصـــره  ونيفيا ملفيو غيرتزيش الممثا الدائم لناميبيا لدز 

المتعددل  -األمم المتحدل ونائ  رئيس اللجنة  وســــايــــا ســــيرخيو لورنتي ســــوليزش الممثا الدائم لبولي يا )دولة 
مم المتحدل  وأحمد باوزيرش الســـــــكرتير األول للبعثة الدائمة إلندونيســـــــيا لدز األمم المتحدل  القوميات( لدز األ

 وريار منصورش المرا   الدائم لدولة فلسطيو ذات مراز المرا   لدز األمم المتحدل.

 ويرد موجز الرئيس والبيانات والعرور )في حال توفيرها( وأير ة الفيديو وغيرها مو مواد المؤتمر - 5
 للجنة المعنية بممارسة ال ع  الفلسطيني لحقو ه غير القابلة للتصره. المو ع ال بكي في

 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/73/18
https://undocs.org/ar/A/RES/73/18
https://undocs.org/ar/A/RES/73/18
https://undocs.org/ar/A/RES/73/18
https://undocs.org/ar/A/RES/73/21
https://undocs.org/ar/A/RES/73/21
https://undocs.org/ar/A/RES/73/21
https://undocs.org/ar/A/RES/73/21
https://www.un.org/unispal/international-conference-on-the-question-of-jerusalem-27-28-june-2019-united-nations-office-at-geneva-2/
https://www.un.org/unispal/international-conference-on-the-question-of-jerusalem-27-28-june-2019-united-nations-office-at-geneva-2/
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 اليوم األول

 لجلسة االفتتاحيةا - ثانيا 

ترأب الجلســة االفتتاحية يــيي نيانمش رئيس اللجنة المعنية بممارســة ال ــع  الفلســطيني لحقو ه غير  - 6
 القابلة للتصره والممثا الدائم للسنغال لدز األمم المتحدل.

  أوليا ش رئيس  ســـم ال ـــؤوع الســـياســـية وال ـــراكات بمكت  المدير العار لمكت -وأكد فيلي  بوداع  - 7
األمم المتحدل في جنيفش الذي أدلى ببياع باســــم المدير العار وممثا األميو العارش مايكا مولرش المدير العار 
لمكتــــ  األمم المتحــــدل في جنيفش أع أي فيرل ال تر ى إلى المعــــايير المحــــددل في  رارات األمم المتحــــدل 

ر “ ال خطة باء”إنه الصــــلة لو يفيت  لقا النجاحش و الش نقت بو األميو العارش  ذات بديلة لحا الدولتيو. وذاش
الم ــــــــارايو بوع  ضــــــــية القدب أســــــــاســــــــية في ســــــــياش الوضــــــــع النقائي ويونه ال يمكو التوصــــــــا إلى اتفاش 

فلســـــطيني دوع إيجاد حا فيما يتعلق بوضـــــعقا. ودبا الدول األبضـــــاء إلى بدر اتخاذ إجراءات  - إســـــرائيلي
أحادية الجان  فيما يتصا بوضع القدبش األمر الذي مو يونه أع يعرر بملية الستر للخطرش وإلى مواصلة 

 ل رش األوسا.دبم الحا السلمي لقضية فلسطيو مو ختل األمم المتحدل والمجموبة الرياعية المعنية با

وأكد الســــــــــيد نيانم في بيانه االســــــــــتقتلي وفي إيــــــــــارل إلى حلقة العما اال تصــــــــــادية في البحريوش  - 8
 ادتقا الواليات المتحدلش أع التعقدات اال تصــــادية ال يمكو أع تحا محا الحلول الســــياســــية وأع تســــوية  التي

ر الم ـــارايو  النزا  ال يمكو فرضـــقا مو جان  أ راه خارجية وينبغي أع تعكس تطلعات ال ـــعَبي.و معا. وذاَّ
ش أي إلى حا يقور بلى مبدأ الدولتيو بوع أي ا تراح ينبغي أع يســـتند إلى المعايير التي أ رها المجتمع الدولي

بحيث تيوع القدب ال ــرلية باصــمة لدولة فلســطيو المســتقلةش وبلى التفاور  1967بلى أســاب حدود بار 
بلى نتائج جميع المســــائا المتعلقة بالوضــــع النقائي. ودبا إلى احترار الوضــــع الراهو لةماكو المقدســــة ألع 

ش والحفاط بليقا مســـــــــــؤولية جماعية. وحث الســـــــــــيد نيانم جميع الدول القدب معلمة مو معالم التراث العالمي
األبضــاء بلى االمتنا  بو إن ــاء بعثات دبلوماســية في القدب أو اإلبقاء بليقاش وإلى االمتثال لقرار مجلس 

 .(1980) 476األمو 

ر التنمية االجتماعية والعضــــــو الرفيع المســــــتوز باللجنة التنفيذية لمنظمة وأدلى أحمد مجدالنيش وزي - 9
التحرير الفلسطينيةش ببياع باسم دولة فلسطيو ورئيسقا محمود عباب. وفي إيارل إلى حلقة العما التي بفقدت 

نه ينبغي في البحريوش أبرز أنه لم يكو فيقا تمثيا فلســطيني يــربيش ووصــفقا بونقا مفنيت بف ــا ذريع. و ال إ
ش تســوية النزا ابتبار هذه الجقود ميتة في المقد ألع دولة فلســطيو ترتمي أع المســار الســياســي هو األســاب ل

 في حيو يوتي المسار اال تصادي ادابم له ال غير.

وحذَّر الســــــــــــيد مجدالني مو الييا بمكياليو فيما يتعلق بتنفيذ القانوع الدولي ألع إســــــــــــرائيا تتمتعش  - 10
بدوش بالحصـــــــــانة مو القوابد التي تنطبق بلى غيرها مو الدولش بما فيقا فلســـــــــطيو. ودبا المجتمع ما ي بلى

الدولي إلى محاســــبة إســــرائيا بلى انتقاكاتقاش حتى وإع اانت الواليات المتحدل توفر لقا الحماية الدبلوماســــية 
مســــــؤوليتقا القانونية  والســــــياســــــية في مجلس األمو. ولصــــــوع الســــــتر واألمو وليي تتحما الدول األبضــــــاء

والتاريخية بو حماية حا الدولتيوش ســتســتفيد تلك الدول مو تنفيذ تدابير ت ــما أوال و با اا يــيء االبتراه 
بدولة فلســطيو مو  با الدول األبضــاء التي لم تفعا ذلك بعد. وحذَّر مو أع انقيار حا الدولتيو ســتيوع لقا 

 ا بلى العالم برمته.تبعات ليس بلى ال رش األوسا وحدهش با أيض

https://undocs.org/ar/S/RES/476(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476(1980)
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وألقى ســــمير بكرش األميو العار المســــابد ل ــــؤوع فلســــطيو بمنظمة التعاوع اإلســــتميش رســــالة  مو  - 11
األميو العار لتلك المنظمةش يوســـــــــف العثيميوش أبرز فيقا المحاوالت المســـــــــتمرل التي تقور بقا إســـــــــرائيا لعزل 

ا االنتقاكات الصارخة لقرارات األمم المتحدل واتفاليات القدب ال رلية وتقويدها واستيطانقا وإخضابقا. وت م
جنيف العدواع العســكريش والفصــا العنصــريش وجدار الفصــاش والتطقير العر يش والمســتو نات االســتعماريةش 
والحصــــار المفرور بلى غزلش والت ــــريدش واســــتغتل األراضــــي والموارد الطبيةية الفلســــطينية. و ال إع هذه 

إال في تقويض حا الدولتيو. وياإلضــافة إلى ذلكش فرع انتقاكات إســرائيا لحرمة األماكو  الســياســات ال تســقم
المقدســة المســيحية واإلســتمية تقور بمدا التعايم الســلمي والوئار بيو مختلف الحضــارات  ومو يــونقا أع 

ل نزابا سياسيا  ابت للحا إلى نزا  ديني ال تؤَمو بوالبه بلى الستر واألمو في  منطقة مضطرية أصت. تحوش
و ال إع منظمة المؤتمر اإلستمي تدبو المجتمع الدولي إلى تحما مسؤولياته التاريخية والقانونية واإلنسانية 
تجــاه التجميو الفلســـــــــــــطينييو وإيجــاد حــا بــادل ودائم وفقــا للقــانوع الــدولي ولقرارات األمم المتحــدل ومبــادرل 

 العريية. الستر

رال خيجوياعش المديرل التنفيذية لبرنامج ال ـــرش األوســـا بمجلس الينائس العالميش وأيـــارت الســـيدل اا - 12
إلى التزار المجلس الطويا األجا بتحقيق ستر بادل بيو فلسطيو وإسرائيا. وأكدت أع معتنقي المسيحية في 

رر جميع أنحاء العالم يت ـــــا روع يـــــواغا بميقة ب ـــــوع ســـــكاع القدب المســـــيحييو األصـــــلييوش الذيو يتضـــــ
مســــــــــــتقبلقم في مدينتقم مو جراء اســــــــــــتمرار االحتتلش والضــــــــــــم التدريجي الذي يتعذر التنبؤ بهش وبدر وفاء 
المجتمع الدولي بوبوده. و الت إع مو ف المجلس هو أع القدب ال يمكو أع تيوع مليية خالصة لديانة دوع 

دينة لثتث ديانات ومو و ســـواها مو الديانات أو ل ـــع  واحد بلى حســـاب يـــع  سخر. و الت إع القدب م
ل ــــــــــــعبيوش وال بد أع تبقى اذلك. وبتول بلى ذلكش ليس ألي بلد أع يحدد وضــــــــــــع القدب مو جان  واحدش 

يتعيو أع يتم ذلك التحديد بو  ريق المفاوضات بيو السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية. وينبغي أع يكوع  با
ت يقور بلى وجود دولة إلسرائيا ودولة فلسطيو بلى وضع القدب جزء مو اتفاش ستر أوسع نطا ا ي ما ح

ش ووضــــع حد لجميع أيــــكال العنفش واحترار حقوش اإلنســــاع و رارات األمم المتحدلش 1967أســــاب حدود بار 
 وإنقاء المستو نات اإلسرائيلية غير القانونيةش وافالة حق التجميو في العودلش وإنقاء االحتتل.
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 الجلسات العامة - ثالثا 

 الجلسة األولى - ألف 

 الوضع القانوني للقدس بموجب القانون الدولي وفي سياق التسوية السلمية النهائية  

ر حلقة النقاشش التي رازت بلى موضو   - 13 الوضع القانوني للقدب بموج  القانوع الدولي ”ترأب ويسَّ
يرتزيش الممثاف الدائم لناميبيا لدز األمم المتحدل ونائ  ش نيفيا ملفيو غ“وفي ســـــياش التســـــوية الســـــلمية النقائية

رئيس اللجنة المعنية بممارســـــة ال ـــــع  الفلســـــطيني لحقو ه غير القابلة للتصـــــره. ويـــــار  في حلقة النقاش 
متيلميو همم أحمد مجدالنيش وزير التنمية االجتماعية في دولة فلســـــــــطيو والعضـــــــــو الرفيع المســـــــــتوز  ثتثة

ة لمنظمة التحرير الفلســـــطينية  ويائيا بردلش األســـــتاذل المســـــابدل بالجامعة العبرية في القدب  باللجنة التنفيذي
 ومقند جبارلش المحامي والنايا الفلسطيني مو القدب ال رلية.

وتيلم الســــيد مجدالني بو التطورات الســــياســــية األخيرل وتداعيات خطة الواليات المتحدل بلى سفاش  - 14
مية المؤتمر نظرا لدور القدب في الحيال الســــــــياســــــــية واال تصــــــــادية والثقافية لل ــــــــع  الســــــــترش فوكد بلى أه

الفلســـطيني. و ال إع إســـرائيا تحاول فرر األمر الوا ع وإلغاء الوجود الفلســـطيني في المدينة المقدســـة. و ال 
و األصلييو ومصادرل أيضا إع اإلجراءات التي تتخذها إسرائياش بما في ذلك إلغاء إ امة المقدسييو الفلسطينيي

. و د بفزز تنفيذ هذه التدابير باإلجراءات األحادية الجان  1948ممتلياتقمش إنما هي اســـــــــــــتمرار لنيبة بار 
التي اتخذتقا اإلدارل األمريكيةش بما في ذلك نقا ســـــــفارتقا إلى القدب وإبتنقا باصـــــــمة إلســـــــرائيا. و ال إنه 

للذاع يقوضــــاع الوضــــع القانوني للمدينةش الطياع ويا تع بموج  ينبغي أع يعتبر هذا النقا وهذا اإلبتعش ا
القانوع الدوليش وينبغي التراجع بنقما. وتمثا هذه التطورات رسالة مو الواليات المتحدل وإسرائيا إلى ال ع  

 الفلسطيني بونه ال ي كا ايانا مستقتش با أ لية تخضع حقو قا لحقوش ال ع  اإلسرائيلي اليقودي.

 ال إع التدابير التي تســــــــــــقم في تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة ت ــــــــــــما تدميَر المنازلش وحذه و  - 15
خرائا اإل امةش والقضــــاء بلى مليية األراضــــيش وتجريم لمش يــــما األســــر. ومو األمثلة األخيرل األخرز القرار 

لغريية بحي سلواع الفلسطينيش الذي اتخذته إسرائيا برن اء خا ترار يريا محطة القطار الرئيسية في القدب ا
المتحيز  في جنوب البلدل القديمة في القدب ال ــــرلية المحتلةش تيســــيرا للوصــــول إلى مو ع مدينة داوود األثري 

لمستو نيو اليقود. وهذا الم رو  جزء مو سياسات إسرائيا االستعمارية في المجال السياحي بالبلدل القديمة ل
 التاريخي للقدب. وحولقاش وهو يرور ت ويه الطابع

وسلا السيد مجدالني الضوء بلى التدابير التي تتخذها إسرائيا لمنع الفلسطينييو مو الوصول إلى  - 16
المســـــجد األ صـــــىش بتول بلى تنامي القجمات التي تســـــتقده المســـــجدش بدبم مزبور مو أبضـــــاء البرلماع 

و  د تقوضـــت مو ختل مصـــادرل ممتليات اإلســـرائيلي. وبتول بلى ذلكش فرع حقوش المســـيحييو الفلســـطينيي
 الينيسةش مما أسقم في تحويا نزا  سياسي إلى نزا  دينيش مع ما  د يترت  بلى ذلك مو تداعيات خطيرل.

وأكد السيد مجدالني مو جديدش باسم دولة فلسطيوش أع وضع القدب ال يزال دوع تغييرش وأنه يج   - 17
معارضــة أي محاولة مو جان  واحد لتغييرهش انتقاكا للقانوع الدولي. وينبغي أع يكوع وضــع القدب موضــو  

ة لل ــــع  الفلســــطينيش مفاوضــــات للتوصــــا إلى حا. وأداع الواليات المتحدل لعدر ابترافقا بالحقوش األســــاســــي
ش وتوييدها إسرائيا في أن طتقا االستعمارية 1967في ذلك الحق في دولة مستقلة بلى أساب حدود بار  بما

 مع توفير غطاء دبلوماسي لما يسمى خطَة الستر اال تصادية.
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بلى وتيلمت الســــيدل بردل بو الســــلطات الت ــــريةية والضــــريبية والقضــــائية التي تمارســــقا إســــرائيا  - 18
السكاع الفلسطينييو الخاضعيو للضم واالحتتل في القدب ال رلية. ورازت بلى الضرائ  البلدية بابتبارها 
ا مو الســكاع الفلســطينييو  م ــكلة ســياســية ابيرل تؤثر بلى حيال المقدســييو الفلســطينييو. فبلدية القدب تحصــش

في المائة. وينعكس هذا النقص في  10إيرادات ضــــــــــــريبية مقمةش لينقا ال تنفق بليقم منقا ســــــــــــوز أ ا مو 
اإلنفاش بلى تردي حالة المداربش التي تفتقر إلى اإلمدادات والمعلميوش وبلى نظار الصـــــره الصـــــحي الذي 

 لم يفصَلة.

وأكدت السيدل بردل أع جمع الضرائ  ليس بنصرا مرتبطا بال رعية ألع فلسطينيي القدب ال رلية  - 19
إع اانت إسرائيا  د  امت بضم منطقتقمش وليس بنصرا مرتبطا بالحوامة سكاع خاضعوع لتحتتلش حتى و 

الريــيدل الفعالة ب ــكا صــاررش با هو جزء مما تفرضــه إســرائيا مو احتتل بو  ريق البيرو را ية. ذلك أع 
المقدســــــييو الفلســــــطينييو ليس لقم أع يختاروا بدر دفع الضــــــرائ  البلدية إلى حيو حصــــــولقم بلى الخدمات 

ة ألع دفعقا يرط الزر إلثبات صفتقم امقيميو والحتفاظقم بتلك الصفة. وهذا اإلثبات يسمة لقم بحرية اليافي
تنقا أكبرش مقارنة بســـــــكاع الضـــــــفة الغرييةش مما يجعا ذلك أمرا بالم األهمية للفلســـــــطينييو في جميع جوان  

 حياتقم. ويدونهش يفقدوع حققم في الةيم في مسقا رأسقم.

ســيدل بردلش للمضــي  دما ش أع يفعَما بلى تجاوز البيرو را ية االســتعمارية التي تحولت إلى وا ترحت ال - 20
ومستوز  -تراتبية برلية داخا المدينة بريجاد سبا لريا مستوز الضرائ  التي يدفعقا الفلسطينيوع لبلدية القدب 

لقيمنة القمةية التي تمارســـــقا بانخفار مســـــتوز الســـــيادل التي يتمتعوع بقا ويا - ما يتلقونه منقا مو خدمات
 بليقم السلطات اإلسرائيلية في القدب ال رلية.

وتيلم الســــــــيد جبارلش الذي يمثا المدبيو الفلســــــــطينييو أمار المحاكم اإلســــــــرائيليةش بما فيقا محكمة  - 21
الديمغرافية بلى العدل العلياش بو سلسلة مو القوانيو واألنظمة اإلسرائيلية التي تقده إلى القيمنة الجغرافية و 

القدب. فعلى ســبيا المثالش تســتخدر إســرائيا  وانيو ضــد الفلســطينييو في القدب ال ــرلية لغرر نز  ملييتقم 
ايلومترا مريعا مو  24 193العقارية. وحتى اآلعش وتحت ســــــتار الضــــــرورل العامةش صــــــادرت دولة إســــــرائيا 

في المائة مو األراضــــــــي الوا عة داخا حدود  80األراضــــــــي الفلســــــــطينية في المدينةش وهو ما يمثا أزيد مو 
. وياإلضــــــــــــافة إلى ذلكش وافقت بلدية القدب مؤخرا بلى ميزانية لبناء خا الترار الذي 1948المدينة  با بار 

ســــيمر في منا ق مختلفة مو القدب ال ــــرلية المحتلةش حيث ســــتفنَز  مليية المزيد مو األراضــــي الفلســــطينية. 
ارل الماليةش  ضت محكمة العدل العليا في إسرائيا بوع نز  المليية بما م رو ش وبندما رفعت دبوز بلى وز 

وَّ في بار  ش والذي ابتبرت إسـرائيا 1950بلى الرغم مو أع الحكم يسـتند إلى  انوع أمت  الغائبيوش الذي سـف
دلش ومنعوا مو العو  1949و  1948بموجبــه جميع الفلســـــــــــــطينييو الــذيو فروا مو ديــارهم في حرب بــامي 

 ابتبرتقم غائبيوش ففقدوا بذلك حقو قم في المليية.

وَّ في  - 22 وذار الســـــــــــــيد جبارل مثاال سخر هو بدر اتســــــــــــــاش تنفيذ  انوع التخطيا والبناءش الذي ســـــــــــــف
ش للســـــــــماح إلســـــــــرائيا بر امة من ـــــــــ ت في القدب ال ـــــــــرلية ولتبرير رفض منة تصـــــــــارية البناء 1965 بار

ز بلى االســـــــــتخدار التمييزي للت ـــــــــريعات األحكار الصـــــــــادرل بو المحاكم للفلســـــــــطينييو. ومو األمثلة األخر 
اإلســرائيلية التي تســمة بقدر منازل الفلســطينييو الذيو يقوموع بالقجمات بلى اإلســرائيلييو اتدبير مو تدابير 

 فلسطينييو.العقاب الجمابي والرد ش والتي تمنعش بالمقاباش هدر منازل المتطرفيو اإلسرائيلييو الذيو يقتلوع ال
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 المناقشة  

ختل المنا  ـــــــــــــة التي تلت المداختتش أبرب ممثا للمجتمع المدني في بيت لحم بو م ـــــــــــــابر  - 23
م جزء منقا إلى  اإلحباط التي ت ــــعر بقا األســــر الفلســــطينية التي تتلقى أوامر هدر في  رية الولجةش التي ضــــف

 ريق الضــــغا الســــياســــي الدولي والمعارضــــة الن ــــطة. القدبش وأيــــار إلى أع أوامر القدر يمكو و فقا بو 
يتعلق باألدوات الفعالة التي يمكو للفلســــــطينييو االبتماد بليقا لمقاومة القدر ونز  الملييةش أيــــــار أحد  وفيما

لم بوع توثير محكمة  الم ــــــــــارايو إلى اليلا الناجم بو بدر نجاح ما يفرَفع مو دباوز أمار المحاكم. و د ســــــــــف
في إسرائيا في تجن  السياسات القمةية التي تنتقجقا الدولة  د تقلص بلى مر السنيو مو جراء  العدل العليا

تنامي تمثيا اليميو في الحكومة. ومع ذلكش مو الضـــــــــــــروري أع يســـــــــــــتمر المحاموع في  رش اا األبواب 
ر التي يرغبوع الممكنة. وبتول بلى ذلكش ورغم أع خبراء القانوع الفلســـــــطينييو  د ال يحصـــــــلوع بلى األحكا

 فيقاش فرع هذه الجقود يمكو أع تسقم في فضة التنا ضات واالختتالت التي يتسم بقا القضاء اإلسرائيلي.

و ال بعض الم ارايو إنه نظرا ليوع القضاء اإلسرائيلي جزء مو نظار االحتتلش ينبغي أال يسعى  - 24
ينبغي أع يتذار أيضـــا أع الفلســـطينييو في القدب ال ـــرلية المرء فقا إلى إحراجه وفضـــة ايله بمكياليوش با 

يعترفوعش مو حيث المبدأش بوي والية  انونية إلســــرائيا بليقم غير صــــفتقا اســــلطة  ائمة باالحتتل يتعيو  ال
 بليقا أع تتصره بلى أساب  رارات األمم المتحدل واتفاليات جنيفش وفي إ ارها.

د يـــعبقم في وجه  رارات إســـرائيا في القدب ال ـــرلية. وأيـــاروا وأبرز ممثلو حكومة فلســـطيو صـــمو  - 25
إلى أع المقاومة الســلمية ضــد االحتتل سخذل في االزدياد. و الوا إع معانال الفلســطينييو وتضــحياتقم ال تعتبر 
مبررا ألبمال المتطرفيوش حتى وإع اانت الجمابات الفلســـــــطينية المتطرفة  د اســـــــتخدمت المقاومة ال ـــــــعبية 

 يز أجندتقا الخاصة.لتعز 

وأيــارت إحدز الم ــارااتش التي  دمت نفســقا بلى أنقا مســيحيةش إلى القرار الذي اتخذته إســرائيا  - 26
مؤخرا بزيادل الضــــــرائ  المفروضــــــة بلى الينائس الفلســــــطينيةش مما يعرر للخطر الدور القار الذي تقور به 

ش والتي اثيرا ما تســــــد الثغرات التي يخلفقا بدر الينائس في تقديم يــــــتى الخدمات إلى الســــــكاع الفلســــــطينييو
اهتمار الســــــلطة القائمة باالحتتل بوولمك الســــــكاع. و د حاولت الســــــلطات اإلســــــرائيلية اســــــتخدار هذه الطريقة 

 المبايرل لإلكراه مو ختل فرر الضرائ ش ليو الينائس نجحت بالفعا في تنظيم احتجاجات سلمية.

بو المســـولة األوســـع نطا ا  المتعلقة بالضـــرائ  البلديةش إع جقود بلدية و التش في معرر الحديث  - 27
القدب وحكومة إســـــــــرائيا  د تضـــــــــافرت في فرر ب ء مالي بلى الفلســـــــــطينييو مع حرمانقم مو الخدمات 
األســــاســــيةش باإلضــــافة إلى التســــب  في مواصــــلتقم اليفاح مو أجا الحفاط بلى صــــفتقم امقيميو مو ختل 

يو خبيرا  انونيا إســــــــرائيليا أكد أع زيادل بدد المقيميو الفلســــــــطينييو في القدب ال ــــــــرلية نظار التصــــــــارية. ل
جدار الفصا الذيو يحافظوع بلى سرياع صفتقم امقيميو  د زاد احتياجاتقم الصحية والتعليميةش وهو  داخا

ئ  المفروضــــــة بلى ما ال تســــــتطيع بلدية القدب أع تلبيه. وفي هذا الســــــياشش فرع الزيادل األخيرل في الضــــــرا
الينائس هي أكثر فظابة ألع تلك الينائس توفر التعليم المجاني للمقدســــــــييو الفلســــــــطينييوش معوضــــــــة بذلك 
نقص المســابدل التي تقدمقا البلدية للفلســطينييو في العديد مو المجاالت. وفي حيو أع الســلطات اإلســرائيلية 

ضــد حكومة دولة فلســطيو في ســياش معراة الســيادل  كانت تعتزر اســتخدار ســياســة ضــريبية أكثر صــرامة اودال 
 بلى القدب ال رليةش فرع المعراة أصبحت معراة تخوضقا إسرائيا ضد نفسقا.
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 الجلسة الثانية - باء 

 التحديات التي تعترض الحفاظ على التراث الثقافي للقدس  

ر حلقة النقاشش التي رازت بلى موضــــــو   - 28 ترر الحفاط بلى التراث التحديات التي تع”ترأب ويســــــَّ
ش ســــــمير بكرش األميو العار المســــــابد ل ــــــؤوع فلســــــطيو والقدب بمنظمة المؤتمر اإلســــــتمي. “الثقافي للقدب

ويــــــــار  في حلقة النقاش أريعة متيلميو همم نظمي الجةبةش أســــــــتاذ التاريي وبلم اآلثار في جامعة بيرزيت  
( غير الحكومية  ووصـــــــــــــفي الييتنيش Ir Amimبميم )ويوديث أوينقايمرش المديرل التنفيذية لمنظمة بير 

مدير الصـــندوش القايـــمي المليي إلبمار المســـجد األ صـــى  ويـــادية  و اعش مديرل المراز اإل ليمي العريي 
 للتراث العالمي.

وتيلم الســــيد الجةبة بو حماية الموا ع الثقافية الخاضــــعة لتحتتلش فوثار مســــولة الحفريات األثرية  - 29
تقور بقا الســـــــــلطات اإلســـــــــرائيلية تحت البلدل القديمة و راراتقا ب ـــــــــوع المعالم األثرية التي ينبغي الحفاط التي 

بليقاش واتهما يســــــــقم في تحويا الم ــــــــقد الثقافي للمدينة وإبادل اتابة تاريخقا. وبلى الرغم مو أع منظمة 
دولية لرصد هذه األن طة بلى أساب القوابد  األمم المتحدل للتريية والعلم والثقافة )اليونسكو(  د أن وت لجنة

 واألنظمة المعمول بقاش فرع إسرائيا لم تمنحقا اإلذع بالعما في القدب. 

وســلا الســيد الجةبة الضــوء بلى خا الترار المقرر إن ــاقه في القدب ال ــرلية وخا القطار القوائي  - 30
ي القديمة. وياإلضــــــافة إلى ذلكش فرع زيادل ااميرات )التلفريك( فوش أســــــوار البلدل القديمةش وبلى تدمير المبان

المرالبة ووجود الجنود واألبتر اإلسرائيلية  د فا م يعور السكاع الفلسطينييو في القدب ال رلية بونقم غرياء 
 في بلدتقم.

نســمة  36 000و ال إع الفلســطينيوع في القدب ال ــرليةش وال ســيما في البلدل القديمةش حيث يةيم  - 31
نســمة فقاش يعانوع مو أزمة إســكاع حادل. و د أدز ذلك إلى بدل أمور منقا  20 000ي منطقة تيفي لـــــــــــــــ ف

تحويا المعالم التاريخية الرئيســـــية التي يعود تاريخقا إلى العصـــــر المملواي إلى وحدات ســـــكنيةش مما أضـــــر 
حاليا تحت بتبة الفقرش  في المائة مو ســـــــــكاع القدب ال ـــــــــرلية يةي ـــــــــوع  80بالتراث الثقافي للمدينة. واوع 

الرغم مو أع غالبية سكانقا اانوا مو الطبقة المتوسطةش ال يؤدي إال إلى تفا م األزمة. ومع ذلكش وبلى  بلى
أثر  4 000مو ترميم أكثر مو  1992الرغم مو هذه الحالة المعقدلش تمكنت المنظمات الفلســـــطينية منذ بار 

 الثقافي لمدينتقم وحماية واجقتقا.معماري للحفاط بلى التاريي 

وتحدثت الســـــــيدل أوينقايمر بو ســـــــياســـــــة االســـــــتيطاع اإلســـــــرائيلية في البلدل القديمة وضـــــــواحيقاش  - 32
ذلك حي سلواع وحي ال يي جراح وحي جبا الزيتوع. وتوجد في القدب موا ع رئيسية مقدسة للديانات  في بما

ترتيبات ســــــــــياســــــــــية في المســــــــــتقبا تتعلق بالبلدل القديمة يج  أع  التوحيدية العالمية الثتث. ولذلكش فرع أي
تعتره بتلك الروابا المتعددل األدياع والثقافات وأع تيفا وصــــــــــول جميع األيــــــــــخا  المؤمنيو إلى األماكو 
المقدســة الخاصــة بقم. وال يمكو تحديد الوضــع الســياســي الدائم للبلدل القديمة إال مو ختل اتفاش يــاما بو 

 فاور بيو الييانيو السياسييو المعنييوم إسرائيا ودولة فلسطيو. ريق الت

و الت السيدل أوينقايمر إع إسرائيا تتجه حاليا نحو الضم الرسمي لتلك األحياء الفلسطينية الرئيسية  - 33
الثتثة المحيطة بالبلدل القديمة. وأيـــــــــــــارت إلى توســـــــــــــيع الموا ع الســـــــــــــياحية التي تنفذها وتديرها منظمات 

ســــتو نات اليقوديةش باإلضــــافة إلى المســــتو نات التي ترباها الدولةش اجزء مو التدابير الرامية إلى تعزيز الم
ســـيطرتقا بلى البلدل القديمة بلى وجه الخصـــو ش مع بزلقا بو معظم الســـكاع الفلســـطينييو. وت ـــما تلك 
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إلى جان  م ـــــــــــــرو  القطار القوائي  التدابير المتنزهات والموا ع األثرية والمتنزهات الو نية ومراكز الزوارش
)التلفريك( المعتمد حديثا. والغرر منقا هو الريا فيما بيو تجمعات اســــتيطانية صــــغيرل نســــبيا معزولة داخا 
األحياء الفلســطينية  وتجزيء الحيز الفلســطيني  وتقســيم األحياء اليبيرل إلى منا ق محصــورل أصــغرش يســقا 

َر ية فيقا   وجل  ب ــرات اآلاله مو الســياح اإلســرائيلييو والدولييو المنفتحيو أيديولوجيا القيار باألبمال ال ــَ
لزيــارل تلــك الموا عش ويــالتــالي تعزيز الوجود اإلســـــــــــــرائيلي في المنطقــة وحولقــا. وهكــذا فــرع هــذه الم ــــــــــــــاريع 
االســـــــــــــتيطــانيــة تســـــــــــــقم في فرر خطــاب  ومي يقودي بلى القــدب ال ـــــــــــــرليــة بــدال مو االحتفــاء بــالتنو  

 للموا ع. يالثقاف

وأيــــــارت الســــــيدل أوينقايمر إلى الحاالت المحددل التي تتعلق بالحيَّيو الفلســــــطينيَّيو بطو القوز في  - 34
سلواعش وال يي جراح. وااع مو المتو ع أع يصبة حي بطو القوز أكبر مستو نة في البلدل القديمة وحولقا. 

رد المجتمع البدوي الفلســـطيني في خاع األحمرش وأيـــارت إلى ترايز المجتمع الدولي بلى محاولة إســـرائيا  
لينقا حذرت مو أنه سيكوع مو الخطو اليبير بدر دبم األسر الفلسطينية أيضا في حيَّي بطو القوز وال يي 
جراحش معتبرل أع هــذيو الحيَّيو يحتويــاع بلى ضـــــــــــــعفي بــدد الســـــــــــــكــاع الفلســـــــــــــطينييو الــذيو يوجــدوع في 

 األحمر. خاع

ييتني بو ترميم الموا ع الثقافية اإلستمية والوصاية القايمية بلى األماكو المقدسة وتيلم السيد ال - 35
وحتى اآلعش ومو ختل برامج الترميم والحفظش  1917اإلســتمية والمســيحية في القدبش فووضــة أنه منذ بار 

تزامات والجقود ســـــــاهمت وصـــــــاية ملو  األردع في الطابع والتراث الثقافييو للمدينة. و در تفاصـــــــيا بو االل
 الرئيسيةش مع الترايز بلى خمس مراحا لترميم المسجد األ صى وتذهي  لبة الصخرل.

وذار السيد الييتني تفاصيا بو الطريقة التي أسقم بقا األردعش مو ختل م اراته في االتفا ات  - 36
االرتباط بيو األردع الســــــــياســــــــيةش في الحفاط بلى الوضــــــــع القانوني للقدب. فعلى ســــــــبيا المثالش ختل فك 

ش ســــــعى األردع إلى أع يضــــــموش إباع إجراء المفاوضــــــات 1988والضــــــفة الغريية والقدب ال ــــــرلية في بار 
الســـــــياســـــــية بيو منظمة التحرير الفلســـــــطينية وإســـــــرائياش بدر وجود أي فراه أو فجول في الحماية نتيجة لقذه 

دب ال ــــــرلية ووضــــــعقا امدينة محتلة. و د ورد في العملية وبدر تمكيو إســــــرائيا مو تغيير الطابع الديني للق
ش أع إسرائيا ستواصا احترار دور األردع 1994إبتع واينطو ومعاهدل وادي برية للسترش اللداع وف شعا بار 

في األماكو اإلســـــــــــــتمية المقدســـــــــــــة في القدبش بينما أبيد التوكيد في االتفاش المتعلق باألماكو المقدســـــــــــــة 
و الســـــــــــــيد عباب والعاها األردني الملك ببد   الثانيش بلى أع األردع وفلســـــــــــــطيو ش المبرر بي2013 لعار

 يسةياع إلى تحقيق القده الم تر  المتمثا في الحفاط بلى القدب في األو ات الحرجة.

و ال أيضــا إع حكومة األردع تعتبرش في تعاملقا مع الطوائف المســيحية في القدبش مجلَس رقســاء  - 37
لف مو ممثليو للطوائف المســــــيحية في األراضــــــي المقدســــــة في اا مو القدب واألردعش تعتبره الينائسش المؤ 

نظيرا. وفي حيو تمارب الينائس في القدب ســـــــــــلطة دينية بلى جميع  وائفقا األردنيةش فرع ملك األردع هو 
 الوصي السياسي بليقا ويتمتع بسلطة ابتماد انائس القدب وحمايتقا.

بيو إســــــرائيا واألردع  1994و اع الم ــــــارايو بوع اتفاش الســــــتر المبرر في بار وذاشرت الســــــيدل   - 38
أكد بلى الوصــــــاية األردنية بلى األماكو المقدســــــة وبلى وضــــــعقا الراهوش ليو إســــــرائيا  د انتقكت ذلك   د

ت إلى اتفالية االتفاش مرارا وتيرارا. وفيما يتعلق برأي السيد الجةبة ب وع الحفريات التي تجريقا إسرائياش أيار 
حماية الممتليات الثقافية في حالة نزا  مســـــــلةش التي تواصـــــــا إســـــــرائياش الســـــــلطة القائمة باالحتتلش تجاها 
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أحكامقا. و الت إنه ينبغي أع تيوع االتفالية نفســـقا المرجع الرئيســـي فيما يتصـــا بالمســـائا المتعلقة ب ـــرعية 
 ضيش والنقا القسري للسكاع الفلسطينييو. الحفرياتش ومصادرل المنازلش واالستيتء بلى األرا

وأيادت السيدل  و اعش في ضوء هذه الصكو ش بالدور المحوري للقانوع الدولي في حماية الثقافات  - 39
واإلنســـانية وأوصـــت برنفاذها بفية اتخاذ  رار ب ـــوع الحق في منة الموا ع لســـلطة دوع ســـلطة أخرزش واذلك 

لتش في هذا الصــــددش إنه يلزر مواصــــلة رصــــد الحفريات اإلســــرائيلية األحادية ب ــــوع مليية التراث الثقافي. و ا
 الجان  ومرالبة إهمالقا للتراث الثقافي للقدبش وال سيما مو جان  لجنة التراث العالمي.

و التش في ســــــياش أبمال الحفظ في المدينةش إع المجتمع المحلي يســــــبة ضــــــد التيار في محاوالت  - 40
للحفاط بلى المدينة بلى  يد الحيال ويواصـــــــــــــا الحفاط بلى تراثقا. وبقَّبت بلى متحظات الســـــــــــــيد بطولية 

الجةبة ب ــــوع أزمة اإلســــكاع في القدب ال ــــرليةش فقالت إع الفلســــطينييو  د تراوا بمدا وحدات ســــكنية جيدل 
ية القدب وليي يبقوا موا نيو خارج الجدار وانتقلوا إلى أ بية في حالة مزرية في البلدل القديمة ليي يحموا هو 

 في مدينتقم.

 
 المناقشة  

الفلســطيني وأع  -ذار ممثا للمغرب أع القدب هي نقطة الخته الرئيســية في الصــرا  اإلســرائيلي  - 41
حا الدولتيو يظا الحا الوحيد القابا للتطبيق لذلك الصـــــرا . وبتول بلى ذلكش مو المقم الحفاط بلى حرية 

األماكو المقدسة لجميع األدياع التوحيدية الثتث. وأبلو بو القرار الذي اتخذه بلده بتخصيص الوصول إلى 
منحة لتجديد أجزاء معينة مو المســـجد األ صـــىش مما يســـقم في جقود ال ـــع  الفلســـطيني للحفاط بلى تراثه 

 الثقافي والديني.

ا اانت هنا  معلومات اافية بو وترازت المنا  ـــــــــــــة التي تلت ذلك بلى المســـــــــــــائا التاليةم ما إذ - 42
الحفريات في القدبش بالنظر إلى الحظر الذي تفرضه إسرائيا بلى دخول المنظمات الدولية المعنية بالرصد  
وماهية أسباب الحفريات التي تقور بقا إسرائيا حاليا  في المدينة ومدز الضرر الذي  د تلحقه بالتراث الثقافي 

رائيا بو انتقاكاتقا للقوابد المتعلقة بحفظ التراث  وايف يكوع مو الوا عي للقدب  ومســـولة بدر مســـاءلة إســـ
معالجة حماية التراث الثقافي دوع تســــوية ســــياســــية  والتدابير التي يمكو اتخاذها لرصــــد االنتقاكات المتعلقة 

أع تيوع بتراث المدينة في ضـــوء منع إســـرائيا اليونســـكو مو الوصـــول إليقاش وماهية المؤســـســـات التي ينبغي 
فيما يتعلق  “حرية وصـــــــول الديانات الثتث”مســـــــؤولة بو هذا الرصـــــــد. وأخيراش  فل  توضـــــــية معنى عبارل 

 باألماكو المقدسة في المدينة.

وأ ر المتيلموع بوع الفلســــطينييو المحلييو يبذلوع جقودا لتوثيق االنتقاكات اإلســــرائيلية في القدب.  - 43
رر الوا عش وال ســيما بمســابدل وســائا التواصــا االجتمابي ويــبكات وترصــد بعض المنظمات الحالة بلى أ

االتصـــــــــــال األخرز. ومع ذلكش ســـــــــــيكوع مو األنجع أع تلتمس األمم المتحدل مســـــــــــابدل مجموبة مو الدول 
األبضــاء لممارســة الر ابة بلى الحفريات التي تقور بقا إســرائيا في البلدل القديمةش نظرا ألع اليونســكو مفنعت 

ل إلى هذه البلدلش مما أدز إلى بجزها بو تنفيذ ولو بعثة واحدل إلى القدب ب ــــوع مســــولة التراث مو الوصــــو 
 الثقافي في السنوات الثتثيو الماضية.

وفي ســــياش حماية الموا ع الثقافية الخاضــــعة لتحتتلش أيــــار أحد المتيلميو إلى تقرير ســــنوي بو  - 44
في المدينة بعناية. و ال إنه ينبغي أع ينصــــــ  الترايز بلى إيجاد  القدب أصــــــدره خبراء سثار وثَّقوا الحفريات

 أدال سياسية الستخدار تلك المعلومات وافالة التوثير بلى إسرائياش السلطة القائمة باالحتتل.
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ش  ال متيلم إســـرائيلي إع رئيس وزراء “حرية وصـــول الديانات الثتث”وردا  بلى ســـؤال ب ـــوع معنى  - 45
 2015يو نتنياهوش صــــــاه أوضــــــة تعريف مقبول بندما  الش بعد بودته مو األردع في بار إســــــرائياش بنيام

بق  ازدياد العنف في الحرر القدســي ال ــريفش إع للمســلميو حق الصــتل في ذلك الحرر ولجميع مو ســواهم 
ية بلى حق زيارته. و ال المتيلم إنه ينبغي أع ينطبق ذلك بلى جميع األماكو المقدســـــــــــــةش مع إبطاء األولو 

 أساب األعياد واالحتفاالت ليا بقيدل بلى مدار السنةش ولغرر احترار الوضع الراهو في المو ع المعني.

وأكد متيلموع أنه فيما يتعلق بالتمييز بيو التراث الثقافي والتســوية الســياســيةش ال يمكو الحفاط بلى  - 46
دور الطويا األمد للملو  القايـــمييو في حماية التراث الثقافي بدوع أدوات ســـياســـية. واررت ممثلة لةردع ال

األماكو المقدســــة في القدب ومرافققا. وأكدت دبم األردع الثابت لصــــمود المقدســــييو الفلســــطينييو في الدفا  
بو حققم الم رو  في حماية تراثقم الثقافي المسيحي واإلستمي ومدارسقم ومكتباتقم وأسوا قم. وحثت بلى 

القانونية والدبلوماســـــــــــــية لمواجقة محاوالت إســـــــــــــرائيا تغيير الطابع المســـــــــــــيحي  اســـــــــــــتخدار جميع األدوات
 للمدينة. واإلستمي
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 اليوم الثاني 

 الجلسة الثالثة - جيم 

 القدس: مدينة مقدسة للديانات التوحيدية الثالث  

ر الجلســـــة العامةش التي رازت بلى موضـــــو   - 47 القدبم مدينة مقدســـــة للديانات التوحيدية ”ترأب ويســـــَّ
ش ســايــا ســيرخيو يورينتي ســوليزش الممثا الدائم لدولة بولي يا المتعددل القوميات لدز األمم المتحدل في “الثتث

بلة للتصـــره. ويـــار  في حلقة نيويور  وبضـــو اللجنة المعنية بممارســـة ال ـــع  الفلســـطيني لحقو ه غير القا
النقاش أريعة خبراء همم برنارد سابيتش بضو سابق في المجلس الت ريعي الفلسطيني واألميو التنفيذي لدائرل 
يـــؤوع التجميو الفلســـطينييو  ومصـــطفى أبو صـــويش أســـتاذ الدراســـات اإلســـتمية في جامعة القدب وبضـــو 

والحاخامات مو أجا  Oz V’Shalom ياش ممثلة منظمةمجلس األو اه اإلســـــتمية في القدب  وليا يـــــاكد
حقوش اإلنســـاع  وديفيد ويلدماعش األميو التنفيذي لحقوش اإلنســـاع والعدالة العرلية في المجلس العار لليقنوت 

 العالميش الينيسة الميثودية الموحدل.

إلى أماكنقم المقدسة  وتيلم السيد سابيت بو التحديات التي يواجققا المسيحيوع في حرية الوصول - 48
وبلى العقبات اليومية الناجمة بو الحفريات  شفي القدب. وسلا الضوء بلى التطور التاريخي للوضع الراهو

األثرية. و ال إع بدر توفير حرية الةبادل وحرية التنقا بلى حد ســــــــواء ي ــــــــكا انتقاكا للحقوش األســــــــاســــــــية 
ســلميو والمســيحييو في الوصــول إلى موا ع معينة بســب  للفلســطينييو. وي ــما ذلك العقبات التي تعترر الم

القيود المفروضة بلى التنقا التي يواجققا الفلسطينيوع في جميع أنحاء إسرائيا. ولقذا السب  تدبو المنظمة 
( إلى ريا بيت لحم بالقدب برزالة الحواجز القائمة Open Bethlehem) “افتحوا بيت لحم”الفلســـــــــــــطينية 

المسيحيوع الفلسطينيوع مو ممارسة يعائربم الدينية بحرية في أماكنقم المقدسة ودوع أع بينقما حتى يتمكو 
أيضـــــا لم ـــــكلة ترميم األماكو المقدســـــة  “افتحوا بيت لحم”يةيققم جدار الفصـــــا بو ذلك. وتتصـــــدز منظمة 

ة مســبقة مو ش تطلبت جميع أبمال التجديد موافق1967المســيحية واإلســتمية. ومنذ أع بدأ االحتتل في بار 
 السلطات اإلسرائيليةش التي لم تفبد استعدادا إلصدار التراخيص.

وأوضـــة الســـيد ســـابيت أع إســـرائيا تســـتخدر الحفريات األثرية لتغيير  ابع المدينة. وأســـفرت أبمال  - 49
مــاع التنقيــ  بو الموا ع التــاريخيــة اليقوديــةش بمــا في ذلــك األنفــاش المحفورل تحــت البلــدل القــديمــةش بو حر 

المســـيحييو والمســـلميو مو الوصـــول إلى تلك المنا ق. ويـــما ذلك أيضـــا الحفريات تحت األرر التي تؤثر 
بلى الستمة القيكلية للحارات اإلستمية والمسيحية. وتفستخدر أيضا المصادرل والتخطيا العار لتغيير التوازع 

ات الينيســة األرثوذاســية اليونانية بالقرب مو الديمغرافي للمدينة. ومو األمثلة بلى هذه الممارســات بيع ممتلي
بوابة يافاش الذي أيدته مؤخرا المحكمة العليا في إسرائياش وم رو  القطار القوائي )التلفريك( في القدبش الذي 

حزيراع/يونيه. وحث الســيد ســابيت المجتمع الدولي بلى منايــدل حكومة إســرائيا أع  3تمت الموافقة بليه في 
 يو الم روبيو.تتراجع بو هذ

ونا م السيد أبو صوي مسولة الوصاية بلى األماكو المقدسة للمسلميو وأوضة أع العائلة المالية  - 50
القايميةش مو ختل حماية التراث الثقافي العريي واإلستمي في المدينةش تحافظ بلى التراث الثقافي للب رية. 

راهو المتفق بليه. وياســـتخدار ا تباســـات مو القرسع وأبرب بو أســـفه ألع إســـرائيا تواصـــا انتقا  الوضـــع ال
وغيره مو النصــــو  الدينية اإلســــتميةش يــــرح للحضــــور المعنى الديني والرمزي للحرر القدســــي ال ــــريف في 

 اإلستر والمكانة الفريدل للمسجد األ صىش بابتباره مو أكثر األماكو  دسية بالنسبة للمسلميو.
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ختل أمثلة  دمقاش ايف أع انتقاكات الوضــــــع الراهو تؤثر بلى وأوضــــــة الســــــيد أبو صــــــويش مو  - 51
المصـــــــليو بلى أســـــــاب يومي. فعلى ســـــــبيا المثالش تظقر التصـــــــارية التي تمنحقا الســـــــلطات اإلســـــــرائيلية 
للمســيحييو مو الضــفة الغريية وغزل للصــتل في القدب ختل بيد الفصــة مدز الصــعوية التي يت ونقا بادل 

ة لممارســــة حريتقم في الةبادل  وال الفترل المتبقية مو الســــنة. ويالمثاش فرع ليار في الحصــــول بلى تصــــاري
إســـــرائيا مؤخرا بابتقال مقندب فلســـــطيني لمحاولته ترميم بت ة واحدل في حرر المســـــجد األ صـــــى  د انتقك 

التي تريا وصـــــاية ملك األردع بلى المو ع. ويـــــدد الســـــيد أبو صـــــوي بلى العت ة التاريخية والدينية القامة 
األســــرل المالية في األردع بالمو عش والتي تتجســــد في تمويا أريع بمليات تجديد رئيســــية للمســــجد األ صــــى. 

ع تقدير ال ع  الفلسطيني لتلك الوصاية في االتفاش بيو األردع والسلطة الفلسطينية الذي و عه الملك  و د وش دف
 .2013ببد   الثاني والسيد عباب في بار 

وتيلمت الســـــيدل يـــــاكديا منطلقة مو فقم متفرد للصـــــقيونية يطال  اليقود في األراضـــــي المقدســـــة  - 52
باحترار حقوش جميع األدياع ومرابال ســــيادل ال ــــع  الفلســــطيني. ورفضــــت الترايز مو جان  أي  ره بلى 

ز الترايز بلى األيديولوجية أو الديو فقاش دوع النظر إلى وا ع حيال الناب. وهذا يصة بصفة خاصة إذا أد
الديو أو األيديولوجية إلى  رد الناب مو ديارهمش وتدمير المبانيش واســـــــــتخدار القوانيو إلبطاء ديو ما الَغَلبة 

 بلى ديو سخر.

و الت الســيدل يــاكديا إنقاش بلى الرغم مو ن ــوتقا في ظا اليقودية األرثوذاســية وتمســكقا الصــارر  - 53
اليقود أع يؤمنوا باهلل ذي الوجود التمتناهي في اليوعش مما يعني أع القيكاش  بقاش فرنقا تعتقد أع التورال تعلم

الذي له ليمة ابيرل في اليقوديةش يمكو تصـــــوره أيضـــــا بابتباره مكانا رمزيا ال مكانا مادياش مما يســـــمة لليقود 
اب. وأبريت بو والمســــلميو والمســــيحييو بالتعايم في األراضــــي المقدســــة دوع الحاجة إلى التنافس بلى التر 

خيبة أملقا إزاء طياب أي ممثا لحكومة بلدها في المؤتمر لعرر ســـــياســـــات إســـــرائيا والدخول في منا  ـــــة 
 ب وع هذه المسائا.

وتيلم الســـــــــيد ويلدماع بو دور مجموبات الضـــــــــغا المســـــــــيحية في الواليات المتحدل وخارجقا في  - 54
بو ابتقاده بوع تلك المجموبات تســـــابد في ت ـــــكيا الحفاط بلى الوضـــــع الراهو لةماكو المقدســـــة. وأبرب 

الدبم إلسرائيا اقضية داخلية في الواليات المتحدلش مع ريطه بالتبربات للحمتت السياسية ويدبم الناخبيو. 
و ارع ذلك بمنا  ـة  ضـية فلسـطيو في الواليات المتحدلش التي يتم تناولقا بمعزل بو ال ـواغا الداخلية وبلى 

ا باالنعكاســــــات بلى الســــــياســــــة الخارجية. و ال إع هنا ش في إ ار المســــــيحية األمريكيةش نحو يتعلق حصــــــر 
نقجاع مختلفاعم نقج الصــــقاينة المســــيحييو المؤيديو لجميع ســــياســــات إســــرائيا توييدا مطلقاش في مقابا نقج 

إسرائيا والواليات  العديد مو الينائس األخرزش مثا الينيسة الميثودية الموحدلش التي ال تخ ى انتقاد سياسات
المتحدل تجاه ال ــــع  الفلســــطيني. و د أدرات الينيســــة الميثودية الموحدل التوثير المحتما لجقود الدبول التي 
تبذلقا بلى الخطاب العارش فوصــــــبحت أكثر صــــــراحة. فقد أدانتش مثتش نقا ســــــفارل الواليات المتحدل ب ــــــكا 

 تر.انفرادي إلى القدب بابتبار ذلك بمت مضرا بالس

وتيلم الســـــيد ويلدماع بو دور الينائس في النقور بالســـــياحة األختليةش وال ســـــيما م ـــــاراتقا مع  - 55
ش في سياش TripAdvisor و Booking.comو  Expediaو  Airbnbالعديد مو ال راات اليبرزش مثا 

الممارســـات التجارية في المســـتو نات اإلســـرائيلية غير القانونية وتوثيرها بلى الســـكاع الفلســـطينييو المحتليو. 
و در أمثلة بلى الطرش التي تضــافرت فيقا جقود الينائس للطعو في بعض الســياســات التي تقور الحريات 

دســـــتور الواليات المتحدل. ومو األمثلة القامة بلى األســـــاســـــيةش مثا حرية التعبير التي يكفلقا التعديا األول ل
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ذلك إدانة الت ريعات المناهضة للمقا عة وسح  االستثمارات والجزاءات. ودبا جميع المسيحييو المسافريو 
إلى األراضـــي المقدســـة إلى التفابا مع الفلســـطينييو ودبمقم في الســـعي إلى الوصـــول إلى األماكو المقدســـة 

ة الةبادل التي يتمتع بقا الزوار الدوليوع. وأوصــــى برن ــــاء  ابدل بيانات لل ــــراات والحصــــول بلى نفس حري
الدولية العاملة في مجال الســـــــــــــياحة في األرر الفلســـــــــــــطينية المحتلة اتدبير ملموب لزيادل المســـــــــــــاءلة في 

 السياحة. مجال

 

 المناقشة  

دور المجتمع المدني في التوثير بلى ختل المنا  ـــــــــــــة التي تلت المداختتش راز المتيلموع بلى  - 56
الموا ف الو نيةش والطرش التي يمكو أع تتعايم بقا مختلف الجمابات الدينية وتت ــــــــــــــار  في الةبادل في 
القدبش والفيرل التي مفادها أع حفظ التراث ال ينطبق بلى المباني والموا ع التاريخية فحســ ش با أيضــا بلى 

مكو وصـفقا بونقا أحجار حية. وأ رَّ ممثا منظمة التعاوع اإلسـتمي بالدور المجتمعات التي تسـكنقاش والتي ي
 المقم الذي يؤديه المجتمع المدني والينائس في تصحية مسار السياسة الو نية في الواليات المتحدل.

وفي معرر منا  ـــــة حرية الةبادل فيما يتعلق بمختلف الجمابات الدينيةش أكد العديد مو المتيلميو  - 57
لى االحترار المتبادل للمســـــــيحييو والمســـــــلميو للموا ع المقدســـــــة ليا منقم مو منظور ديني ومنظور حقوش ب

اإلنســــــاع. ورأز المتيلموع أع جمابات يقودية متطرفة تحاول االســــــتيتء بلى موا ع دينية لصــــــالة اليقودية 
منع هذه األبمال. وأوصى أحد بلى حساب المسيحية واإلستر. و الوا إع حكومة إسرائيا ال تفعا ما يكفي ل

المتيلميو بوع يتياتف أتبا  الديانات الثتث ويصـــــــــلوع في القدبش وليو سخريو  الوا إع ذلك  د يخدر م رب 
 العناصر المتطرفة.

داري ليســـت دارا  ”واســـت ـــقد المتيلموع بســـوابق تعود إلى بقد الخليفة بمر للتمســـك بالقول الموثور  - 58
نا في دار اآلخرلك ودارف  ليست دارا  وابتبر معظم الم ارايو هذا المبدأ مفتاح . “ليش وينبغي أال يصلي أحدف

التعايم الســــــــلمي بيو األدياع في القدب. وينبغي حا االبتبارات الدينية مو ختل حا ســــــــياســــــــي يج  أع 
 ي ما الوضع الراهو والحق في حرية الوصول إلى األماكو المقدسة والةبادل بلى السواء.

وأيـــــار المتيلموع إلى تجاريقم في الن ـــــول والةيم في القدب وســـــا أماكو تاريخية وموا ع مقدســـــة  - 59
بائتتقم وتاريي مجتمعاتقم المحلية. وهذه األحجار الحية دليا بلى الطابع التاريخي  مت ـــــــــــــابكة مع تاريي

ســـــــــــــيحيــة العــديــدل في حي المتعــدد الثقــافــات والمتعــدد الــديــانــات للمــدينــةش ومو األمثلــة بلى ذلــك الينــائس الم
المســــلميو. وجرز الت ــــديد بلى ضــــرورل النظر في المباني والمن ــــ ت في ســــياش أوســــعش بما في ذلك ســــياش 
الســــياحة. ودبي الحجاج المســــيحيوع إلى االنخراط في الســــياحة األختلية وزيارل األســــر الفلســــطينية للتعره 

 بلى ظروفقا.

طير للديو والقومية الذي أدز إلى انتقا  السياسات اإلسرائيلية وأيار أحد المتيلميو إلى الزواج الخ - 60
للوضـــع القائم منذ أمد بعيد في األماكو المقدســـةش مما أدز إلى معانال العديد مو األســـر الفلســـطينية في هذه 

 العملية. وااع اتبا  نموذج ديني يطرح إيكالية ألع األرر المقدسة ال تنتقي بند الحدود مع األردع.

وفي معرر منا  ــــــة المناا الســــــياســــــي العالمي الراهوش تحدث بعض الم ــــــارايو بو الم ــــــابر  - 61
المعادية للديمقرا ية المتف ــــية وصــــعود بعض القادل ال ــــعبوييو الذيو يقلشةلوع مو أهمية المؤســــســــات المتعددل 

ريو إلى أنقم انتخبوا األ راه مثا األمم المتحدل. وحذر سخروع مو االنتقادات التبســــــيطية لقادل العالمش م ــــــي
مو  با ناخبيو يؤيدوع تلك السياسات والموا ف. ولذلك مو المقم إيجاد حلول سياسية بدال مو الترايز بلى 

  انتقاد القيادات وحدها. 
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 الجلسة الرابعة - دال 

 سبل المضي قدما من أجل الحفاظ على طابع المدينة المقدسة  

سبا المضي  دما للحفاط بلى  ابع المدينة ”ي رازت بلى موضو  ترأب الجلسة العامة الرابعة الت - 62
وأدارها الســـــــكرتير األول للبعثة الدائمة إلندونيســـــــيا لدز األمم المتحدل في نيويور ش أحمد باوزير.  “المقدســـــــة

وضــــــمَّت الجلســــــة أريعة خبراءم بمار حجازيش مســــــابد وزير الخارجية لل ــــــؤوع المتعددل األ راه في دولة 
بمق  وخلدوع ب ـــارلش مدير مراز رواشش وهو مراز لحفظ العمارل  ويوناثاع مزراحيش مدير منظمة فلســـطيو 
   وجيفري أرونسوعش زميا في معقد ال رش األوسا.Emek Shaveh)يبيه )

 در الســـيد حجازي برضـــا مفصـــت لإلجراءات التي اتخذتقا دولة فلســـطيو لدز المنظمات والقيمات  - 63
الجمةية العامة ومجلس حقوش اإلنســـــــــــــاع ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدوليةش الدوليةش بما فيقا 

مو أجا تعزيز حقوش ال ـــع  الفلســـطيني وإ امة دولة فلســـطيو. وأيـــار إلى الوضـــع القانوني للقدب بوصـــفقا 
تمع الدولي ش فويــــار إلى أع المج1947( لعار 2-)د 181كيانا منفصــــت أن ــــق بموج   رار الجمةية العامة 

لم يعتره بالقدب امدينة موحدل في ظا الحكم اإلســــــــــــرائيليش وهو ما أبيد توكيده مع مرور الو ت مو ختل 
هجوما  1967( و د يـــنَّت منذ بار 2-)د 181العديد مو القرارات األخرز. غير أع إســـرائيا لم تحترر القرار 

ب ال ـــــــــــــرلية. اما اتخذت خطوات  انونية لتغيير ممنقجا بلى التيويو الديمغرافي للمدينةش بما في ذلك القد
ش وهو إجراء أدانه مجلس األمو بلى الفور. 1980وضـــع المدينةش بما في ذلك ضـــم القدب ال ـــرلية في بار 

ومع ذلكش تواصــــا إســــرائيا رفض القانوع الدوليش وت ــــجع إن ــــاء المســــتو نات غير القانونيةش وتعيد تحديد 
ييزية تحكم بقا بلى الفلسطينييو في القدب بحيال مو الفقر بقده حملقم بلى حدود المدينةش وتتخذ تدابير تم

  بول الضم غير القانوني أو الةيم دوع التمتع بنفس الحقوش التي يتمتع بقا الموا نوع.

وأوضة السيد حجازي االستراتيجية المتعددل المستويات للفلسطينييو لضماع تقرير المصير وحماية  - 64
نتقاكات التي ترتيبقا إســـرائيا. ونظرا ألع إســـرائيا  د جرشمت بما المســـؤوليو الفلســـطينييو في القدب مو اال

القدبش اضــــــــــطر الفلســــــــــطينيوع للعما مو ختل يــــــــــرااء دولييو لتقديم الخدمات. وفيما يتعلق باللجوء إلى 
التي اتخذت ممات القضــــاءش فرع فلســــطيو  د بملت مع جميع هيمات األمم المتحدلش وأهمقا الجمةية العامةش 

القرارات تعتره فيقــاش في جملــة أمورش بــانطبــاش اتفــاليــة جنيف الرابعــة بلى األرر الفلســـــــــــــطينيــة المحتلــة. 
وياإلضـــــافة إلى ذلكش بملت فلســـــطيو مع اإلجراءات الخاصـــــة لمجلس حقوش اإلنســـــاع للتصـــــدي النتقاكات 

مال مجلس حقوش اإلنســـــــــــــاعش مو جدول أب 7حقوش اإلنســـــــــــــاع. و د نجحت أيضـــــــــــــا في الدفا  بو البند 
ش ضــــــــد محاوالت الواليات المتحدل “حقوش اإلنســــــــاع في فلســــــــطيو واألراضــــــــي العريية المحتلة األخرز  حالة”

إللغائه. واانت التوعية التي  امت بقا فلســـــــــــــطيو لدز دول ثالثة ب ـــــــــــــوع انطباش  رارات مجلس األمو ذات 
 إلى القدب. الصلة  د حملت دول أخرز بلى اإلحجار بو نقا سفاراتقا

وأبلم السيد حجازي الم ارايو بوع دولة فلسطيو تسعىش للمرل الثانيةش إلى إصدار حكم مو محكمة  - 65
العدل الدوليةش هذه المرل ب ـــــــــوع انتقاكات الواليات المتحدل التفالية فيينا مو ختل  رار نقا ســـــــــفارل الواليات 

ا أيضا  مع المحكمة الجنائية الدولية ولقد  در أول بته المتحدل مو تا أبي  إلى القدب. و ال إع بلده يتواص
 ضد إسرائيا إلى لجنة القضاء بلى التمييز العنصري. مو نوبه فيما بيو الدول

و در الســـــيد ب ـــــارل برضـــــا بو الحفاط بلى  ابع القدب مو ختل التعليم والم ـــــاريع المجتمةية.  - 66
ر الســـــــنيو وأع الســـــــلطات اإلســـــــرائيلية هدمتش أوال بعد وأوضـــــــة أع تعريف ما ي ـــــــكا سثارا  د تغير بلى م
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مشةرت لتوفير مساحة 1967والحقا  بعد بار  1948 بار ش أجزاء مو المدينةش بما في ذلك حارل المغاريةش التي دف
أكبر للمصـــــــــليو اليقود بند الحائا الغريي. و د أدت هذه األبمال إلى ت ـــــــــريد العديد مو الفلســـــــــطينييو مو 

داخا القدب. و د حولت الســـــلطات اإلســـــرائيلية القدب الجميلة إلى مدينة أيـــــباحش في حيو أع  ديارهم ونفيقم
القرز غير الرســــميةش التي تفتقر في اثير مو األحياع حتى إلى أبســــا الخدمات األســــاســــيةش  د انت ــــرت في 

لمقم الحفاط بلى محيطقا. ويثير ذلك تســــــاقالت ب ــــــوع  بيعة ترميم اآلثار والحفاط بليقا  فمو ناحيةش مو ا
ل إلى متحف.  الموا ع التاريخيةش ومو ناحية أخرزش مو المفترر أع تيوع المدينة مكانا  للةيم ال أع تتحوَّ

وأوضة السيد ب ارل أنه بلى الرغم مو العقبات التي تفرضقا السلطات اإلسرائيليةش فرع المقدسييو  - 67
ويرمشةموع ما يســـــــــــــتطيعوع. ويتولى مراز رواش تدري  الناب بلى الفلســـــــــــــطينييو يقتموع بالقدب ويحفظوع 

الترميم وتثقيفقم في مجــال الفنوع والحره التقليــديــة. وليس القــده مو ذلــك هو إبــادل القيمــة إلى المبــاني 
فحســ ش با أيضــا العما مع المجتمعات المحلية للحصــول بلى مســابدتقاش بما في ذلك مو ختل األن ــطة 

تل هذا العماش يسعى مراز رواش إلى بكس أثر االحتتل وإنقاء استعمار المدينة والمنا ق الثقافية. ومو خ
لت أجزاء مو المدينة إلى  الري ية المحيطة بقا. وهذا أمر مطلوب ب ـــدلش نظرا ألع الســـياســـات اإلســـرائيلية حوَّ

قيار بوبمال ترميم مجدية أحياء فقيرل. وبلى الرغم مو أع الميزانية ضـــــــــــــميلةش فرنقا تظقر أع مو الممكو ال
 وميسورل التيلفة.

وأبرز الســـــــيد مزراحي جانبا  سخر مو جوان  حفظ التراث الثقافي في المدينةش فووضـــــــة اليم القائا  - 68
مو الموارد التي ضختقا السلطات اإلسرائيلية في م اريع السياحة األثريةش والتي استخدمت أيضا  في تحويا 

والدينية للمدينة التاريخية ألســباب ســياســية. ومو ناحية أخرزش  ال إع ترســيي خطاب  القوية المادية والثقافية
ش واضــــة أيضــــا مو الجان  الفلســــطيني. وفي النقايةش رأز أع مو “إنيار القيكا”إ صــــائيش يمكو أع يســــمى 

قــة المســـــــــــــتحيــا تصـــــــــــــور حــا للنزا  بلى القــدب ال يــوخــذ في االبتبــار االرتبــا ــات الثقــافيــة والو نيــة العمي
 الجانبيو. ليت

وا ترح الســـيد مزراحيش في طياب تقدر ســـياســـي ملموبش تنظيَم اجتما  مائدل مســـتديرل يضـــم خبراء  - 69
فلســـــــطينييو وإســـــــرائيلييو ودولييو لصـــــــياغة المبادا المتعلقة بحماية األماكو التاريخية والمقدســـــــة في القدب 

رار رئيســــي ب ــــوع تنمية المدينة والحفاط بليقا يج  والحفاط بليقا. والفرضــــية التي يقور بليقا ذلك أع أي  
أع يخضـــــــع لموافقة م ـــــــتراة مو الســـــــلطات اإلســـــــرائيلية والفلســـــــطينيةش واذلك مو جان  الجقات صـــــــاحبة 
المصلحة األخرز المعنيةش إلى أع يتسنى التوصا إلى اتفاش سياسي. ونظرا ألع القدب هي مو ع مو موا ع 

د الســـــــــياحة والنقا والتنمية إلى المبادا التوجيقية ذات الصـــــــــلة لحماية هذه التراث العالميش ينبغي أع تســـــــــتن
الموا ع. وبتول بلى ذلكش ينبغي أع تفدار هذه الموا ع وفقا ألبلى المعايير المقنية الممكنة. ومو المقم أع 

 ا  منقا.تسقم أي تدابير مو هذا القبيا في إيجاد حا ياما لتحديات القدب التاريخيةش بدال مو االنتق

وتحدث الســيد أرونســوع بو الســياســة الخارجية الحالية التي تنتقجقا الواليات المتحدل تجاه إســرائيا  - 70
و ضــــية فلســــطيوش و ارنقا بنقج اإلدارل الســــابقة. و ال إع هنا  اليثير مما يج  انتقاده في ســــياســــة الواليات 

الحالية تتبنى بحماب ما اانت اإلدارات الســــــــابقة المتحدل بلى مدز العقود الماضــــــــيةش وليو يبدو أع اإلدارل 
تســــــــتوعبه فقا احقيقة مو حقائق الحيال. ومو الواضــــــــة أع إدارل أوياما اانت  لقة للغاية مو أع تيوع بلى 
الجان  الصـــــحية مو التاريي. و د تناولت المســـــولة بافترار أع معايير الحا محددل مســـــبقا مو ختل توافق 

القانونية الراســــخةش مثا حا الدولتيو. و د ااع نقج إســــرائيا منذ و ت  ويا هو خلق  اآلراء الدولي والمبادا
حقـــائق بلى األرر بلى أمـــا أع يقبلقـــا المجتمع الـــدولي في نقـــايـــة المطـــاه بـــابتبـــارهـــا ال رجعـــة فيقـــا. 
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تاريي بدال  مو ابترفت اإلدارل الحالية للواليات المتحدل بفعالية هذا النقج وهي تعتمده  ولقد سعت لصنع ال و د
أع تيوع بلى أي جان  منه. ومو ختل إصــــــدار بيانات انفرادية تخرج بو اإلجما  الدولي الذي  ال أمده 

 ب وع بملية السترش تسابد الواليات المتحدل إسرائيا اآلع بلى  بول حقائققا وخلق حقائق جديدل.

ش خاصــــــة ألنه يتو ع أع يؤدي إلى ليار و ال الســــــيد أرونســــــوع إنه يعتبر هذا النقج إيــــــكاليا للغاية - 71
الواليات المتحدل بتوســـيع نطاش معايير المنا  ـــة إلى حد االبتراه الياما بضـــم إســـرائيا لةرر الفلســـطينية 

صــــرحوا أنه ال يمكو اســــتبعاد االبتراه مو  المحتلة. و د ســــبق أع تنبو بذلك مســــؤولوع مو الواليات المتحدل
وحدد السيد أرونسوع ثتث مسائا ستيوع أساسية لمستقبا  ضية فلسطيو.  جان  واحد في المستقبا بالضم.

أوالش مســـولة القدب اليبرزش بما في ذلك جميع التدابير التي تؤثر بلى المســـتو نات المحيطة بالمدينة. ثانيا ش 
 ـــــريةية في الدور الذي يمكو أع تلةبه األمم المتحدل في المدينةش وهي مســـــولة ســـــتتوثر بنتيجة االنتخابات الت

إســـــــــــرائيا في الخريف. ثالثا  وأخيرا ش أع التعليم االبتدائي في األحياء الفلســـــــــــطينية مو القدب يتعرر للتقديد 
بســــب  محاوالت إســــرائيا التعدي بلى تمويا واالة األمم المتحدل إلغاثة وت ــــغيا التجميو الفلســــطينييو في 

 لمناهج الدراسية لة فال الفلسطينييو.ال رش األدنى اجزء مو حافز أيديولوجي للتوثير بلى ا

 
 المناقشة  

ختل المنا  ــــــــــــة التي تلت المداختتش أبرب ممثا جمقورية إيراع اإلســــــــــــتمية بو معارضــــــــــــته  - 72
إلخضـــا  إســـرائيا لل ـــع  الفلســـطينيش وأصـــر بلى أع تفعاد إليه أرر فلســـطيو. وفي معرر اإليـــارل إلى 

اإلصــتح اال تصــادي ال يمكو أع يكوع أبدا  ســببا  لنســياع الجرائم والفظائع حلقة العما في البحريوش ذار أع 
 المرتيبة ضد النابش والتغاضي بو الققرش وتطبيع الفصا العنصري الممنقج.

وأكد ممثا دولة بولي يا المتعددل القوميات مو جديد توييد بلده لحق ال ـــــــــع  الفلســـــــــطيني في تقرير  - 73
إبقاء أنظار العالم مرازل بلى  ضـــية فلســـطيو. وا ترح أع تعلو الجمةية العامة  المصـــير. ورأز أع مو المقم

 يوما دوليا للحفاط بلى الطابع الثقافي والديني للقدب اتدبير ملموب للحفاط بلى المدينة المقدسة.

وأ لع أحد الم ـــــــارايو المؤتمر بلى رســـــــالة مو زبماء مســـــــيحييو أرثوذاس في القدب  لبوا فيقا  - 74
بم للحفاط بلى الممتليات بالقرب مو بوابة يافا في القدب ال ــــــــرلية المحتلةش التي ســــــــعى المســــــــتو نوع الد

 اإلسرائيليوع لتستيتء بليقا.

وأكد الم ــــــــاراوع دبمقم للقضــــــــية الفلســــــــطينية. وااع مو المســــــــلم به بلى نطاش واســــــــع أع بلى  - 75
أدز بدر تعاوع  ظا ظروه بالغة الصــعوية. و د المســيحييو والمســلميو القيار بون ــطة الحفظ في القدب في

الســلطات اإلســرائيلية إلى ضــرورل تقري  مواد البناء إلى المدينة وتجديد الموا ع ســراش هريا مو التد يق الد يق 
 مو جان  ال ر ة والجيم اإلسرائيلييو.

ث اوســيلة لمكافحة وتبنى بعض الم ــارايو فيرل تنظيم اجتما  مائدل مســتديرل بو مســولة حفظ الترا - 76
المناا السياسي المتدهورش اما يتضة مو نية سفير الواليات المتحدل لدز إسرائيا حضور فتة نفقش تم حفره 
حديثا تحت حي ســلواعش في القدب ال ــرليةش في محاولة لتوكيد الحقوش التاريخية في القدب. وأيــار متيلموع 

اث  د ف لت في الماضي بسب  رفض إسرائيا التعاوعش سخروع إلى أع مبادرات مماثلة للعما بلى حفظ التر 
رغم أع المقترحات الســــابقة لم تيو  د دبت ســــوز إلى رصــــد أن ــــطة الحفظ ولم تحاول اتخاذ  رارات ب ــــوع 
أنوا  التــدختت. واتخــذت مجموبـة أخرز مو فــا مفــاده أنـه  بــا أع تنظر في الم ــــــــــــــاراـة في اجتمــا  مـائـدل 

 الفلسطينييو متساووع مع اإلسرائيلييو. مستديرلش ينبغي االبتراه بوع
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ودبا الم ـــاراوع إلى اتبا  بدل  رش للحفاط بلى الوضـــع القانوني للقدب. أوالش ينبغي دبم جميع  - 77
المبادرات التي تدبو إلى إنقاء االحتتلش بغض النظر بو مصــــدرها. ثانياش بلى الدول األبضــــاء في األمم 

تت لصــــــالة  رار الجمةية المتحدل واج  أخت ي باالبتراه ب دولة فلســــــطيوش ال ســــــيما وأع العديد منقا صــــــوَّ
وابترفت بالفعا برســـــــــرائياش وهي إحدز الدولتيو اللتيو أن ـــــــــمتا. وثالثاش إع  1947( لعار 2-)د  181العامة 

بلى  المســـاءلة بو مخالفة القانوع الدولي  د توخرت اثيراش ويتعيو معالبة مرتيبيقا. وأخيراش اتفق الم ـــاراوع 
أع الخطاب الديني ليس هو المفتاح لحا  ضـــــــــية القدب  وســـــــــيتعيو بلى أي اتفاشش حتى يكوع مســـــــــتداماش 

 يكوع حت سياسيا يستند إلى القانوع الدولي و رارات األمم المتحدل. أع
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 الجلسة الختامية - رابعا 

المعنية بممارسـة ال ـع  الفلسـطيني لحقو ه أدلى ال ـيي نيانمش الممثا الدائم للسـنغال ورئيس اللجنة  - 78
غير القابلة للتصــرهش بالمتحظات الختامية باســم اللجنة. وأكد أع الخبراء  د حددوا ختل المؤتمر التحديات 
المطروحة أمار حفظ التراث الغني للمدينة المقدسـةش و دموا توصـيات ب ـونقا. ويمكو أع تسـقم التوصـيات في 

إلى حا الدولتيوش نظرا ألع حفظ التراث مســولة ســياســية يمكو فصــلقا بو مســائا  حماية األما في التوصــا
 الوضع النقائي األخرز.

وأكد ريار منصــــــورش المرا   الدائم لدولة فلســــــطيو لدز األمم المتحدلش تقدير الفلســــــطينييو لدبم  - 79
تيجي مع منظمة التعاوع يـــراائقم في تحقيق تقرير المصـــير لل ـــع  الفلســـطيني. وأكد بلى التحالف االســـترا

اإلســـــتمي ودبا جميع الحاضـــــريو إلى االنضـــــمار إلى القضـــــية الفلســـــطينية. ويـــــكر بلى وجه الخصـــــو  
اإلسرائيلييو الذيو أيَّدوا حقوش ال ع  الفلسطينيش م ددا بلى أع الصرا  هو ب وع احتتل إسرائيا ومؤيديقا 

 المتطرفيوش وليس مع ال ع  اإلسرائيلي.

ســــيد منصــــور مو البلداع التي لم تعتره بعد بدولة فلســــطيو أع تتقدر بمقترحات للتوصــــا و ل  ال - 80
إلى حا الدولتيو. ورأز أع بيانات اللجنة المعنية بممارسة ال ع  الفلسطيني لحقو ه غير القابلة للتصره  د 

 إلى القدب.وجقت رسالة  وية إلى العالمش بما في ذلك بندما  ررت الواليات المتحدل نقا سفارتقا 

و ال السيد منصور إع الفلسطينييو أظقروا  درل هائلة بلى الصمود في مواجقة االحتتل ويستحق  - 81
ذلك الدبم الدولي. و د استيملت بطولتقم اليومية المؤتمرات واألحداث التي نو  ت فيقا حالتقم. وخلص إلى 

ة بلى أفيار ا تصــــاديةش فرع مؤتمرات مثا المؤتمر أنه في الو ت الذي تدفع فيه الواليات المتحدل مبادرل  ائم
الحالي تدبم ال ــــــع  الفلســــــطيني مو ختل إظقار أنه ال يمكو تجاوز الحلول الســــــياســــــية. وأيــــــار إلى أع 
الفلســــــــــطينييو في األرر المحتلة الذيو يتظاهروع مو أجا حقو قم  د انضــــــــــم إليقم إســــــــــرائيليوع وسخروعش 

بقضـــــــــــــيتقم وتحقيق نتــائج. واختتم متحظــاتــه بــدبول الجميع إلى زيــارل  إع ذلــك  ــد أدز إلى النقور و ــال
 فلسطيو وإظقار الدبم بلى أرر الوا ع.
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 المواضيع والتوصيات الرئيسية - خامسا 

 في ما يلي بعض المواضيع والتوصيات الرئيسية التي انبثقت مو مداوالت المؤتمرم - 82

مو  الثتث  ولو يتسنى حا وضعقا القانوني إال الديانات التوحيديةالقدب هي مدينة مقدسة لجميع  • 
 ختل تسوية سياسية بو  ريق التفاور بيو الييانيو السياسييو في فلسطيو وإسرائيا.

اإلســــرائيلية تســــلســــت  هرميا  بنصــــريا  بيو المقدســــييو. وينبغي أع  “بيرو را ية االحتتل”لقد خلقت  • 
توازع بيو الســــيادل والســــلطة والســــكاع مو أجا ضــــماع إدماج الســــكاع تيوع هنا  ســــبا لتحقيق ال

الفلســـــــــــــطينييو في مدينتقم وتلقي مســـــــــــــتوز ااه مو الخدمات مقابا الضـــــــــــــرائ  التي يدفعونقا 
 القدب. لبلدية

يتعيو بلى الخبراء القانونييو الفلســــــــطينييو االســــــــتمرار في فضــــــــة المعايير المزدوجة التي تطبشةققا  • 
ش ي ـــــكا جزءا مو جقود دولة إســـــرائيا إلضـــــفاء “ انوع االحتتل”ســـــرائيا. وهذاش في المحاكم في إ

ال ــــرعية بلى المســــتو نات والممارســــات مثا النقا القســــريش وهدر المنازل والمن ــــ تش ومصــــادرل 
 األراضي الفلسطينية.

القســـري يتعيو بلى المجتمع الدولي أع يواصـــا الضـــغا بلى الســـلطات اإلســـرائيلية لو ف الت ـــريد  • 
للفلسطينييو مو األحياء المحيطة بالمدينة القديمةش مثا سلواع وال يي جراح. و د ساهمت الضغوط 

 التي مارسقا المجتمع الدولي في توخير هدر المنازل في مجتمعات أخرزش مثا خاع األحمر.

المصـــــــير لل ـــــــع  ينبغي أع تواصـــــــا دولة فلســـــــطيو اتبا  جميع الســـــــبا القانونية لضـــــــماع تقرير  • 
الفلســــــــطيني والحفاط بلى الوضــــــــع الثقافي والديني للقدب. وي ــــــــما ذلك العما مع جميع القيمات 
القانونية الدوليةش وهيمات معاهدات حقوش اإلنســاعش وايانات األمم المتحدل التي يمكو أع تســقم في 

 إبمال وحماية حقوش ال ع  الفلسطيني.

ع تتصــدز أوال  للتحديات التي يفرضــقا منع الســلطات اإلســرائيلية ينبغي بلى لجنة التراث العالمي أ • 
وصول اليونسكو لرصد الموا ع وتوثيق انتقاكات إسرائيا لوضعقا الراهو مو ختل بمليات الحفر 

 والحفريات مو جان  واحد.

ينبغي للمجتمع الدولي أع يعالجش بلى ســـــــــــــبيا المثالش مو ختل لجنة التراث العالميش مســـــــــــــولة  • 
لقرارات المتعلقة بالحفريات التي تســقم في تعديا الســردية التاريخية للمدينة وإبطاء األولوية لبعض ا

المعالم األثرية بلى غيرها لغرر الحفظ أو القدر في ســـياش الم ـــاريع الســـياحية المتصـــلة بم ـــرو  
 االستيطاع اإلسرائيلي غير القانوني.

ا للقوابد يج  إدارل الموا ع التاريخية والدينية ف •  ا ألبلى المعايير المقنية الممكنة ووفق  ي القدب وفق 
التي تحكم موا ع التراث العالمي. وينبغي أع تسقم هذه اإلدارل في إيجاد حا ياما لتحديات الحفاط 

 بلى القدب التاريخية.

ضـــــــــع ينبغي اســـــــــتخدار ثرول البيانات المتاحةش التي وثقتقا أ راه مســـــــــتقلة ومنظمات دوليةش في و  • 
 أدوات سياسية لحفظ الموا ع.
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ينبغي للمجتمع المدني أع يؤدي دورا رئيســــيا في الدبول إلى اإلبقاء بلى الوضــــع الراهو في القدب  • 
 وإدراجه في مفاوضات الوضع النقائي.

لقد ثبت أع االحترار المتبادل لةماكو المقدســـــــةش وفقا للســـــــوابق التاريخيةش وســـــــيلة ناجعة لضـــــــماع  • 
 لسلمي بيو األدياع في القدبش وينبغي مواصلته في المستقبا.التعايم ا

مو اإلبتع العــالمي لحقوش  18 و 13إع حريــة التنقــا والةبــادل منصـــــــــــــو  بليقــا في المــادتيو  • 
 اإلنساع. ويج  أال تيوع هذه الحريات محدودل.

ياحية العاملة في ينبغي للينائس وغيرها مو منظمات المجتمع المدني أع تتعاما مع ال ــــراات الســــ • 
 المستو نات اإلسرائيلية لضماع الممارسات التجارية األختلية.

إلى أع يتم التوصــا إلى اتفاش ســياســيش ينبغي بقد اجتما  مائدل مســتديرل يضــم خبراء فلســطينييو  • 
ودولييو لوضـــــــــــــع مبــادا تتعلق بحمــايــة الموا ع التــاريخيــة والمقــدســــــــــــــة في القــدب  وإســـــــــــــرائيلييو

 قا.بلي والحفاط

 ينبغي للجمةية العامة أع تسعى إلى إبتع يور دولي للحفاط بلى الطابع الثقافي والديني للقدب. • 
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 المرفق األول

 البرنامج  

  2019حزيران/يونيه  27

 الجلسة االفتتاحية 10:00-11:00

 بيانات يدلي بقام 
 مايكل مولر 

 المدير العار لمكت  األمم المتحدل في جنيف 

 ممثا األميو العار 

 شيخ نيانغ  

 رئيس اللجنة المعنية بممارسة ال ع  الفلسطيني لحقو ه غير القابلة للتصره  

 الممثا الدائم للسنغال لدز األمم المتحدل 

 األميو العار المسابد ل ؤوع فلسطيو والقدب في منظمة التعاوع اإلستمي 

 كارال خيجويان 

 التنفيذية لبرنامج ال رش األوسا في مجلس الينائس العالميالمديرل  

 أحمد مجدالني 

 وزير التنمية االجتماعية لدولة فلسطيو 

 استراحة 
 الجلسة العامة األولى 11:00-13:00

 
الوضـــــــع القانوني للقدب بموج  القانوع الدولي وفي ســـــــياش التســـــــوية الســـــــلمية 

 النقائية
 أحمد مجدالني 

 التنمية االجتماعية لدولة فلسطيووزير  

 التطورات السياسية األخيرل وسفاش خطة ستر بمبادرل الواليات المتحدل 
 يائيل بردا 

 أستاذل مسابدل بالجامعة العبرية في القدب 

 السلطات الت ريةية والضريبية والقضائية إلسرائيا بموج  القانوع الدولي 
 مهند جبارة 
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 فلسطيني مو القدبمحامي  

 المصادرات والقدر والم اريع اإلسرائيلية اليبرز في مجال القياكا األساسية 
 مؤتمر صحفي 13:15

 الجلسة العامة الثانية 15:00-18:00

 التحديات التي تعترر الحفاط بلى التراث الثقافي للقدب 
 نظمي الجعبة 
 جامعة بيرزيتأستاذ م ار  في دائرل التاريي واآلثار في  

 حماية الموا ع الثقافية الخاضعة لتحتتل 
 يوديث أوبنهايمر 

 ( غير الحكوميةIr Amimالمديرل التنفيذية لمنظمة بير بميم ) 

 سياسة االستيطاع اإلسرائيلية في المدينة القديمة  
 وصفي الكيالني 

 مدير الصندوش القايمي المليي إلبمار المسجد األ صى 

 ترميم الموا ع الثقافية اإلستمية والوصاية القايمية بلى القدب 
 شادية طوقان 

 مديرل المراز اإل ليمي العريي للتراث العالمي 

 تقييم االحتياجات لحفظ التراث المعماري وحمايته وخطة بما اليونسكو  
 حفل استقبال يستضيفه رئيس اللجنة 18:30-20:00

  2019حزيران/يونيه  28

 الجلسة العامة الثالثة 10:00-13:00

 القدبم مدينة مقدسة للديانات التوحيدية الثتث 
 السيد برنارد سابيال 

 
بضــو ســابق في المجلس الت ــريعي الفلســطينيش وبالم اجتما  واألميو التنفيذي 

 األوسالدائرل الخدمة إلى التجميو الفلسطينييوش مجلس انائس ال رش 

 التحديات التي تعترر حرية الوصول إلى األماكو المقدسة 
 مصطفى أبو صوي  

 
أســتاذ الدراســات اإلســتمية في جامعة القدب وبضــو مجلس األو اه اإلســتمية 

 في القدب
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 الوصاية بلى الموا ع المقدسة اإلستمية 
 ليا شاكديل 

 
ومنظمـــة الحـــاخـــامـــات المـــدافعيو بو حقوش  Oz V’Shalomممثلـــة منظمـــة 

 اإلنساع 

 المنظور اليقودي ب وع الموا ع المقدسة في القدب 
 ديفيد وايلدمان  

 
األميو التنفيـذي لحقوش اإلنســــــــــــــاع والعـدالة العرليـة في المجلس العـار لليقنوت 

 العالميش الينيسة الميثودية الموحدل

 
الواليات المتحدل وخارجقا في الحفاط دور مجموبات الضــــــــــغا المســــــــــيحية في 

 بلى الوضع الراهو لةماكو المقدسة
 الجلسة العامة الرابعة 15:00-17:00

 سبا المضي  دما مو أجا الحفاط بلى  ابع المدينة المقدسة 
 عمار حجازي  

 مسابد وزير الخارجية لل ؤوع المتعددل األ راهش دولة فلسطيو 

 التدابير الفلسطينية القائمة للحمايةاستعرار  
 خلدون بشارة 

 مدير مراز رواشش مراز المعمار ال عبي 

 حفظ المدينة مو ختل التعليم والم اريع المجتمةية 
 يوناثان مزراحي 

 ( غير الحكوميةEmek Shavehمؤسس ومدير منظمة بمق يبيه ) 

 
المقدســـة والتاريخية والحفاط بليقا لصـــالة ا تراحات بملية ب ـــوع حماية الموا ع 

 جميع الثقافات واألدياع
 جيفري أرونسون  

 زمياش معقد ال رش األوسا 

 سياسة الواليات المتحدل وسبا المضي  دما 
 الجلسة الختامية الجلسة الختامية 17:15-18:00

 يرأسقام 
 شيخ نيانغ  
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 رئيس اللجنة المعنية بممارسة ال ع  الفلسطيني لحقو ه غير القابلة للتصره  

 الممثا الدائم للسنغال لدز األمم المتحدل 

 بياع يدلي بهم 
 رياض منصور 

 المرا   الدائم لدولة فلسطيو لدز األمم المتحدل 
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 المرفق الثاني

 موجز الرئيس  

 
بجنيف المؤتمر الدولي المعني بقضــــــــــــية القدب ب ــــــــــــوع  2019حزيراع/يونيه  28و  27انعقد في  

ش وذلك برباية اللجنة المعنية بممارســـــــــــــة ال ـــــــــــــع  “الحفاط بلى الطابع الثقافي والديني للقدب”موضـــــــــــــو  
لمؤتمرش بقدت الفلسطيني لحقو ه غير القابلة للتصرهش بالتعاوع مع منظمة التعاوع اإلستمي. و با انعقاد ا

حزيراع/يونيه اجتمابات ثنائية مع رئيس مجلس حقوش اإلنســــــاع والممثا الدائم للســــــنغال لدز  26اللجنة في 
األمم المتحدل في جنيفش اولي ســــيك  ومفوضــــة األمم المتحدل الســــامية لحقوش اإلنســــاعش مي ــــيا بايــــليت  

 ورئيس اللجنة الدولية للصلي  األحمرش بيتر ماورر.

ؤتمَر خبراء فلســــــطينيوع وإســــــرائيليوع ودوليوع وممثلوع للســــــلك الدبلوماســــــي والمجتمع وحضــــــر الم 
المدني اجتمعوا للتباحث في مســــولة الســــياســــات والتدابير التي تتخذها إســــرائيا مو أجا تغيير الطابع الثقافي 

اال تصــــــادية  - يةوالديني للقدبش وهي الســــــياســــــات والتدابير ذات التداعيات الســــــياســــــية والقانونية واالجتماع
البالغة األثر التي ت ــما التقديد بقدر سمال التوصــا إلى حاش ســلمي لقضــية فلســطيو. وســعى الم ــاراوع إلى 
بحث اســــــتراتيجيات مجدية لو ف الجقود المبذولة مو أجا تغيير الترايبة الديمغرافية للمدينة و ابعقا وليفالة 

 القابلة للتصره.تمتع جميع سكانقا الفلسطينييو بحقو قم غير 

وفي الجلســة االفتتاحيةش أدلى رئيس  ســم ال ــؤوع الســياســية وال ــراكات بمكت  المدير العار لمكت   
أوليا  ببياع باســــــــم المدير العار وممثا األميو العارش مايكا مولر.  -األمم المتحدل في جنيفش فيلي  بوداع 

ع أي فيرل ال تفي بالمعايير المبينة في  رارات فتحظ أع  ضــــــــــية فلســــــــــطيو ال تزال تحتفظ بطابعقا الملة وأ
األمم المتحدل ذات الصـــــــلة لو يفيَت  لقا النجاح. ونقا المتيلم في بيانه بو األميو العار  وال  أباد توكيده هو 
ا القدب مســــــــولة حاســــــــمة األهمية في ســــــــياش  أنه ال توجد خطو بديلة لحا الدولتيو. ويناء  بلى ذلكش ت ــــــــكش

فلســــطيني دوع إيجاد حا لقا. ودفبي الطرفاع إلى  - ال يمكو التوصــــا إلى اتفاش إســــرائيليالوضــــع النقائي 
تنفيذ اتفا اتقما الثنائية وتجن  اتخاذ إجراءات انفرادية تقوشر حا الدولتيو. وارتمي أع التدابير الرامية إلى 

لقانوع الدولي ولقرارات األمم تغيير الترايبة الديمغرافية للقدب ال ـــــــــــــرلية و ابعقا ووضـــــــــــــعقا تمثا انتقاكا  ل
أوليا  في بيانه إلى و ف فوري لما تقور به الســـــــــــلطات  - المتحدل. وإضـــــــــــافة إلى ذلكش دبا الســـــــــــيد بوداع

اإلسـرائيلية مو أبمال تدمير لممتليات الفلسـطينييو في القدب ال ـرلية وأهاب بالسـلطات اإلسـرائيلية أع تمتنع 
 دية للقدب ال رلية.بو سو ت ريعات تعيد رسم الحدود البل

و ال رئيس اللجنةش يـــــــــيي نيانم )الســـــــــنغال(ش في بيانه االســـــــــتقتليش إع المجتمع الدولي يج  أع  
يحترر التعقدات التي  طعقا بلى نفسه لصالة ال ع  الفلسطيني باإليارل إلى حا الدولتيو القائم بلى حدود 

ى التوصـــــا لحا بو  ريق التفاور ب ـــــوع وإبتع القدب ال ـــــرلية باصـــــمة  لدولة فلســـــطيو وإل 1967بار 
جميع مســـائا الوضـــع النقائي. وحذَّر مو التوســـع في بناء المســـتو نات في جميع أنحاء األرر الفلســـطينية 
المحتلةش بلى نحو يؤدي إلى ت كا أرر دولة فلســطيو بباءش ومو ضــم األراضــي ب ــكا رســمي في انتقا  

ــــدول األبضــــــــــــــــاء إلى االمتثــــال لقرار مجلس األمو (2016) 2334لقرار مجلس األمو  . ودبــــا جميَع ال
وإلى االمتنا  بو إن اء بعثات دبلوماسية في القدب. وحذَّر مو أع يؤدي الت ريع الذي يعيد  (1980) 476

فلســــــــــطيني مو المدينة واســــــــــتيعاب حوالي  120 000دود البلدية للقدب ال ــــــــــرلية إلى إبعاد نحو رســــــــــم الح
مســـــتو و يقودي فيقا. واألهم مو ذلك أع الوضـــــع الراهو لةماكو المقدســـــة في القدب يج  أع  140 000

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/476(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476(1980)
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بيانات في يحتررش اما أع الحفاط بليقا مســـــــؤوليةة م ـــــــتراة تقع بلى باتق المجتمع الدولي. ورح  الرئيس ب
 هذا ال وع صدرت في اآلونة األخيرل بو زبماء العالم ومنقم ملك المغرب وملك األردع والبابا فرنسيس.

وتحدث ممثا دولة فلســـــــطيوش أحمد مجدالنيش وزير التنمية االجتماعية والعضـــــــو الرفيع المســـــــتوز  
ة العما اال تصـــادية التي بفقدت في باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينيةش فويـــار إلى ما يســـمى بحلق

حزيراع/يونيهش  ائت إع الفلســــــــــــطينييو ليســــــــــــوا بحاجة إلى حا ا تصــــــــــــادي يؤدي إلى إدامة  26البحريو في 
االحتتل با هم يحتاجوع إلى إبمال حققم في تقرير المصـــير. وأضـــاه أع  ضـــية الفلســـطينييو ليســـت للبيع 

بســــــب  طياب تمثيا يــــــربي للفلســــــطينييو. وارتوز أع المســــــار وأع حلقة العما المذاورل مفنيت بف ــــــا ذريع 
الســـياســـي ال بد أع يكوع أســـاســـا  للحاش في حيو يوتي المســـار اال تصـــادي ادابم له. و ال إع دولة فلســـطيو 
ترز ضــــــــــرورل معالجة االحتياجات األمنية للجانبيو. وينبغيش بتول بلى ذلكش أال يفســــــــــاوز بيو االحتياجات 

قائم باالحتتل واالحتياجات األمنية للطره المحَتا. وتحدث الوزير مجدالني أيضـــــــــــــا  بو األمنية للطره ال
ضـــــــــرورل تطبيق القانوع الدولي دوع الييا بمكياليو. و ال إع دولة فلســـــــــطيو ترز أع حماية بملية الســـــــــتر 

ة فلسطيوش بلى واالستقرار في المنطقة تتطل  اتخاذ تدابير سريعةش ت ما أوال و با اا ييء االبتراه بدول
 أساب إنقاذ حاش الدولتيو. فانقيار حا الدولتيو سيجل  بوا   وخيمة بلى المنطقة برمتقا.

وألقى ســــمير بكرش األميو العار المســــابد لمنظمة التعاوع اإلســــتميش رســــالة  مو األميو العار لقذه  
اث تغيير بالقول في الوضـــــــــــــع المنظمة أكد فيقا مجددا  أع جميع التدابير التي يتخذها أي  ره بقده إحد

القانوني والتاريخي والثقافي والســــياســــي للقدب المحتلةش بما في ذلك محاوالت نقا البعثات الدبلوماســــية إليقاش 
ا انتقاكات صــــارخة للقانوع الدولي. وترز منظمة التعاوع اإلســــتمي أع االنتقاكات اإلســــرائيلية لحرمة  ت ــــكش

مية في القدب ال ـــرلية هي محاوالت متعمدل لتقويض الجقود التي يبذلقا األماكو المقدســـة المســـيحية واإلســـت
المجتمع الدولي لت ـــــجيع التســـــامة بيو األدياع والثقافات والتعايم الســـــلمي والوئار بيو مختلف الحضـــــارات. 
وتحذر منظمة التعاوع اإلســــتمي مو أع تؤدي انتقاكات مو هذا القبيا ألع يتحول نزا ة ســــياســــي  ابا للحا 
إلى نزا  ديني بالمي ال تؤمو بوالبه بلى الســـــتر واألمو في منطقة مضـــــطرية بالفعا. وأيـــــار المتيلم إلى 
العقاب الجمابي الذي تفرضـــــــــــــه إســـــــــــــرائيا مو ختل حجز بائدات الضـــــــــــــرائ  وإلى تفا م األزمة المالية 

د بلى أع معالجة تردي الحا لة اال تصادية للفلسطينييو واال تصادية التي يعاني منقا ال ع  الفلسطيني. ويدش
 ينبغي أال يحج  القضيَة السياسية الجوهرية التي تظا هي االحتتل اإلسرائيلي وتداعياته.

وتحدثت اارال خيجوياعش ممثلة مجلس الينائس العالمي والمديرل التنفيذية لبرنامج ال ـــــرش األوســـــاش  
في جميع أنحاء العالم يت ـــــا روع يـــــواغا بو التزار المجلس بقضـــــية القدب. وأكدت أع معتنقي المســـــيحية 

بميقة ب وع  ا ني القدبش وال سيما سكاع القدب األصليوع المسيحيوع الذيو يتضرر مستقبلقم في مدينتقم 
نفســـقا مو جراء االحتتل المســـتمرش وزحف المخاوه التي تنذر بالضـــمش وبدر وفاء المجتمع الدولي بوبوده. 

دب ال يمكو أع تيوع مليية خالصـــة لديانة واحدل بعينقا أو ل ـــع  دوع و الت إع مو ف المجلس هو أع الق
غيره بلى حســـــــــــاب الديانات وال ـــــــــــعوب األخرز. وليي تيوع القدب مدينة الســـــــــــترش ال بد أع تيوع مدينة 
للديانات الثتث ومو نا لل ـــعبيو. وهذاع ال ـــةباع هما حاميا  دســـيتقا وهما المســـؤوالع بو تنظيم الحيال في 

د ب ــكا المدين ة وبو الترحي  بجميع الحجاج الوافديو إليقا مو جميع أنحاء العالم. وال يمكو ألي بلد أع يحدش
منفرد وضــــــَع القدبش با ينبغي أع يكوع الطريق إلى الحاش هو الحوار والتفاور بيو الســــــلطات الفلســــــطينية 

 واإلسرائيلية.
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قدب بموج  القانوع الدولي وفي ســياش الوضــع القانوني لل”وختل حلقة النقاش األولى وموضــوبقا  
ش وصـــــف المتيلموع الممارســـــاتة اإلســـــرائيلية في القدب ال ـــــرلية التي تقده إلى “التســـــوية الســـــلمية النقائية

إضـــعاه الوجود الفلســـطيني في المدينة. ونا  ـــت محاميةة إســـرائيلية القول بيو الضـــرائ  التي تفرضـــقا بلدية 
وعية الخدمات التي يتلقونقا لقاء ذلك. ووصـــفت تحصـــيا الضـــرائ  بونه القدب بلى الســـكاع الفلســـطينييو ون

جزء مو احتتل بو  ريق البيرو را ية يتســـــم بفعالية يـــــديدل. وأضـــــافت أع نظار إصـــــدار تصـــــارية اإل امة 
والمعو ات التي تعترر حرية التنقا هما وســــــيلة لفصــــــا القدب ال ــــــرلية بو با ي األرر المحتلة. وتحدث 

ي بو م ــــاريع البنية التحتية اإلســــرائيلية وبو بمليات المصــــادرل والقدر التي تطال األراضــــي محاٍر فلســــطين
والمن ــ ت المملواة للفلســطينييوش يــارحا  تطور االجتقاد القضــائي اإلســرائيلي وموضــحا  أع األحكار الصــادرل 

لمحكمة اإلسرائيلية تستند في بو محكمة العدل العليا توييدا  لعمليات المصادرل سخذل في التزايد. وأضاه أع ا
( و ــانوع 1950مثــا  ــانوع أمت  الغــائبيو )بــار  1967 راراتقــا إلى  وانيو يعود تــاريخقــا إلى مــا  بــا بــار 

 (.1965التخطيا والبناء )بار 

التحـديـات التي تعترر الحفـاط بلى التراث الثقـافي ”وفي حلقـة النقـاش الثـانيـة التي بفقـدت بعنواع  
براء معنيوع بالحفاط بلى األماكو المقدســـة في القدبش إســـرائيليوع وفلســـطينيوع بلى حد ش أوضـــة خ“للقدب

سواءش اي ية إحكار إسرائيا سيطرتقا بلى المدينة والمنا ق المحيطة بقاش وتصميم إسرائيا بلى تغيير  ابع 
ك. واألهم مو ذلك أع القدب بو  ريق تدمير المباني القديمة وإ امة م اريع للسكك الحديدية وبريات التلفري

إلى منع منظمة األمم المتحدل للتريية والعلم والثقافة )اليونسـكو( مو الوصـول  1997إسـرائيا بمدت منذ بار 
إلى المدينة بصــورل منقجيةش وهي المكلفة بمرالبة الحفاط بلى القدب. وال تزال إســرائيا تتجاها أحكار اتفالية 

ا  مسلَّة. ورغم تعقد األوضا  وصعويتقاش يواصا السكاع الفلسطينيوع حماية الممتليات الثقافية في حالة نز 
هيكــا معمــاري. امــا أنقم مــا زالوا  4 000الحفــاط بلى التــاريي الثقــافي لمــدينتقمش إذ  ــاموا بترميم أكثر مو 

أزمة باما مو االحتتل اإلسرائيلي. وأدت  50في المائة مو سكاع المدينة القديمةش بعد  40يمثلوع أكثر مو 
في المائة مو الســـــــــــكاع الفلســـــــــــطينييو الذيو  80الســـــــــــكو التي تعاني منقا المدينة القديمة إلى تردي أحوال 

يةي وع اآلع تحت خا الفقر بعد أع اانوا مو أبناء الطبقة الوسطى  فقد رفضوا االنتقال متخذيو ذلك وسيلة 
المدينة. وتيلم ممثاة أردني بو المراحا مو محاوالت لتغيير هوية  إســـــــــــــرائياللمقاومة في مواجقة ما تبذله 

الرئيســـــــية لترميم الموا ع الثقافية اإلســـــــتمية الذي يتم في إ ار الوصـــــــاية القايـــــــمية بلى األماكو المقدســـــــة 
 القدب. في

قدت بعنواع   ش “القدبم مدينة مقدســـــــــــــة للديانات التوحيدية الثتث”وفي حلقة النقاش الثالثة التي بف
ية ألغل  نا م الم ــــــــــــــاراوع ايف أ ع القيود بلى حرية الةبادل وحرية التنقا تنتقك الحقوش األســــــــــــــاســـــــــــــ

الفلســطينييو. وأيــير إلى أع أبمال التنقي  بو اآلثار تضــر بوحياء المســيحييو والمســلميوش حيث إنقا تؤدي 
إلى تغيير  ابع المدينة. وبرضـــــت إحدز المتيلمات فقما  للصـــــقيونية يطال  اليقود في األراضـــــي المقدســـــة 
باحترار حقوش جميع األدياع ومرابال سيادل ال ع  الفلسطيني. وأوضحت متيلمةة أخرز الصعوية المتمثلة في 
رل إلســـرائيا في الواليات المتحدل األمريكية التي حولت إســـرائيا إلى  ضـــية محليةش  جمابات الضـــغا المناصـــة

وختل المنا  ـــــةش اتفق أغل   في حيو أع  ضـــــية فلســـــطيو تعتبر جزءا مو جدول أبمال ال ـــــؤوع الخارجية.
نا في ”الحاضــــــــــريو بلى أع نموذج  داري ليســــــــــت دارا  لك ودارف  ليســــــــــت دارا ليش وينبغي أال يصــــــــــلي أحدف

 هو المبدأ الذي ينبغي أع يقور بليه التعايم السلمي بيو مختلف األدياع في القدب.“ اآلخر دار
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مضـــــــــي  دما مو أجا الحفاط بلى  ابع ســـــــــبا ال” وختل حلقة النقاش األخيرل التي بفقدت بعنواع 
ش برضــت ممثلةة فلســطينية بالتفصــيا اإلجراءات التي اتخذتقا دولة فلســطيو لدز المنظمات “المدينة المقدســة

واألجقزل الدوليةش بما في ذلك الجمةية العامة لةمم المتحدل ومجلس حقوش اإلنســـــــــــاع ومحكمة العدل الدولية 
ف أحد المتيلميو المحاوالت التي يبذلقا الفلســطينيوع للمحافظة بلى المدينة والمحكمة الجنائية الدولية. ووصــ

وترميمقاش في حيو ا ترح سخر تنظيَم اجتما  مائدل مستديرل مع خبراء فلسطينييو وإسرائيلييو ودولييو لصياغة 
نا  ـــــــــة التي تلت المبادا المتعلقة بحماية األماكو التاريخية والمقدســـــــــة في القدب والحفاط بليقا. وختل الم

المداختتش أوصي بوع يكوع السبيا إلى الحفاط بلى الوضع القانوني للقدب هو دبم المبادرات التي تنادي 
برنقاء االحتتلش وافالة المســاءلة بو انتقا  القانوع الدوليش وإ امة األســانيد فيما يتعلق بوضــع القدب بلى 

 ني.دبائم القانوع الدولي ال بلى أساب الخطاب الدي

ه الســيد نيانم ال ــكر للخبراء الفلســطينييو واإلســرائيلييو والدولييو لقيامقم   وفي الجلســة الختاميةش وجش
بلى مدز يوميوش هما مدل المؤتمرش بريضــــــــــــــاح التحديات التي تعر ا الحفاط بلى التراث الثقافي والديني 

فيذ حا الدولتيو. و ال الرئيس إع للقدب و رح مقترحات للحفاط بليهش معتبرا  ذلك خطول هامة لضـــــــــــــماع تن
دورل المؤتمر هذه هي الســــادســــة بلى التوالي التي تعقدها اللجنةف ب ــــوع القدب بااليــــترا  مع منظمة التعاوع 
اإلســــــتميش وســــــلشا الضــــــوء بلى حســــــو تو يتقا. وتحدث المرا   الدائم لدولة فلســــــطيو لدز األمم المتحدلش 

ة مع منظمة التعاوع اإلســـتمي ومجلس الينائس العالمي اســـتعدادا  ريار منصـــورش بو ال ـــراكة االســـتراتيجي
ع المزيد مو ال رااء بلى التضافر لنصرل  ضية القدب. وأيار إلى الرسالة التي وجقتقا  لقذا الحدثش ويجش
ذ انفراديــا  بنقــا  اللجنــة ختل المؤتمر الــذي بقــد في الريــاط العــار المــاضـــــــــــــيش ومفــادهــا أع القرارات التي تفتخــَ
الســـفارات إلى القدب تعتبر الطية ويا لة. و ال إع ذلك المؤتمر بعث رســـالة  ب ـــوع حلقة العما اال تصـــادية 
لةدت ميتة لطرح أفيار ا تصادية.  التي بفقدت في البحريو في اليور السابق وااع الغرر منقا إ تش مبادرل وف

 

 


