الوصايةاهلامشيةعلىاملقدساتاإلسالمية
واملسيحيةيفالقدس  2020-1917م
كتاب أبيض

الوصاية اهلامشية على املقدسات اإلسالمية
واملسيحية يف القدس  2020 -1917م
كتاب أبيض

الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية

والمسيحية في القدس 2020‒1917م
كتاب أبيض

مجيع حقوق النرش حمفوظة ©  2020ملؤسسة آل البيت امللكية للفكر
اإلسالمي

مجيع احلقوق حمفوظة .ال جيوز استخدام أو إعادة إنتاج أي جزء من هذا

املنشور بأي شكل من األشكال دون إذن مسبق من النارش

صورة الغالف :قبة الصخرة ،القدس © Shutterstock

صورة صفحة العنوان :قبة الصخرة والقدس © Shutterstock

( ISBNغالف عادي) 978-9957-635-48-0

)e-book) ISBN

املطبعة الوطنية األردنية

طبع يف األردن

978-9957-635-49-7

المحتويات
ملخص
مقدمة :الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات يف القدس
اجلزء األول :نبذة عن تاريخ القدس العريب واليهودي واملسيحي واإلسالمي
اجلزء الثاين :الوصاية عىل املقدسات اإلسالمية يف القدس
 -1األمهية الدينية للقدس ومقدساهتا عند املسلمني

 -2ما املقصود بـ«املقدسات اإلسالمية» يف القدس؟

 -3أمهية الوصاية عىل املقدسات اإلسالمية يف القدس

 -4تاريخ الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات اإلسالمية يف القدس

 -5واجبات الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات اإلسالمية يف القدس
 -6كيف تنتهي الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات اإلسالمية؟
اجلزء الثالث :الوصاية عىل املقدسات املسيحية يف القدس
 -1األمهية الدينية للقدس ومقدساهتا عند املسيحيني
 -2ما املقصود بـ«املقدسات املسيحية» يف القدس؟

 -3أمهية الوصاية عىل املقدسات املسيحية يف القدس

 -4تاريخ الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات املسيحية يف القدس

 -5واجبات الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات املسيحية يف القدس
 -6كيف تنتهي الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات املسيحية؟

اخلالصة
املالحق

ملحق  :1خارطة املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف

ملحق :٢حجة وقفيات املدارس واملباين الراكبة عىل املسجد األقىص املبارك
ملحق  :3خارطة البلدة القديمة يف القدس

نص اتفاقية الوصاية اهلاشمية عىل األماكن املقدسة يف القدس لعام 2013م
ملحق ّ :4

ملحق  :5الوضع القانوين للقدس بموجب القانون الدويل
ملحق  :6وثائق ترميم كنيسة القيامة ١٩٥٠-١٩٤٨م

الوصاية الهاشمية

3

ملخص
يلخص هــذا الكتاب األبيــض التاريخ املمتد ٍ
لقرن ونيف للوصاية اهلاشــمية عىل املقدســات

اإلســامية واملســيحية يف القدس .ويبيّن أمه ّية ومهام الوصاية عليها والوضع القانوين هلا .كام

أنه يُظهر كيف حتفظ هذه املؤسسة اهلاشمية التارخي ّية الفريدة حقوق املسلمني واملسيحيني إلقامة
شعائرهم الدينية يف مقدساهتم واحلفاظ عىل هويتهم الدينية والثقافية املميزة ،وبالتايل تعمل عىل
احلساس بني األديان يف األرايض املقدسة.
متكني وحفظ السالم ّ

تم اإلقرار بالوصاية اهلاشــمية عىل املقدســات اإلسالمية واملســيحية يف القدس من
لقد ّ

ِق َبل الكثريين ،من بينهم :دولة فلســطني ممثلة بمنظمة التحرير الفلســطينية والسلطة الوطنية
الفلســطينية ،واملقدســيون العرب وعرب فلســطني ،وأعضاء جامعة الدول العربية االثنان

والعــرون ،والدول األعضاء الســتة واخلمســون يف منظمة التعاون اإلســامي ،واالحتاد
األورويب ،والواليات املتحدة األمريكية ،وروسيا ،وتركيا ،وجاللة امللك حممد السادس ،ملك

املغرب (وهو رئيس جلنة القدس التابعة ملنظمة التعاون اإلســامي) ،وقداسة البابا فرنسيس،
ورؤســاء مجيع الكنائس يف القــدس (ويف مقدمتهم غبطة بطريــرك األرثوذكس يف القدس)،
ومجيع رؤســاء الكنائس األنجليكانية يف العامل (ومن ضمنهم غبطة رئيس أساقفة كانرتبري)،

وقداسة بطريرك موسكو وسائر روسيا ،ورئيس االحتاد اللوثري العاملي ،ومدير عام اليونسكو.
وأشارت إليها معاهدة السالم األردنية اإلرسائيلية لعام 1994م.
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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد

مقدمة

الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

 -1منذ عام 1917م وإىل الوقت احلارض ،ما زالت وصاية امللوك اهلاشميني عىل املقدسات يف
القدس حتفظ وتكفل احلقوق الدينية للمسلمني واملسيحيني يف القدس وتضمنها ،كام حتافظ

عىل هوية وسالمة مقدساهتم .حيث ورث جاللة امللك عبداهلل الثاين الوصاية عىل املقدسات
اإلسالمية واملسيحية يف القدس عن أجداده اهلاشميني ،بدء ًا بجدّ جدّ ه ،امللك والرشيف احلسني

بن عيل  .1عندما أعلن املغفور له جاللة امللك احلسني بن طالل (تويف عام 1999م) ،والد

جاللة امللك عبداهلل الثاين ،قرار ّ
فك ارتباط األردن بالضفة الغربية عام 1988م ،استثنى بشكل
خاص املقدسات وأمالك الوقف يف القدس الرشقية من القرار ،وبالتايل ،أبقى عىل الوصاية
وتم التنسيق حول هذا االستثناء
اهلاشمية التي ورثها عن جدّ جدّ ه الرشيف احلسني بن عيلّ .

2
تم اإلقرار هبذا الدور اخلاص
ثم ّ
مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يارس عرفات  .ومن ّ

لألردن يف معاهدة السالم األردنية اإلرسائيلية لعام 1994م .وبعد اعرتاف اهليئة العامة لألمم
املتحدة بفلسطني كدولة مراقب غري عضو عام 2012م ،أعاد فخامة رئيس دولة فلسطني،

ووضحها مع جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف
حممود عباس ،التأكيد عىل نطاق الوصاية اهلاشمية ّ

اتفاقية الوصاية اهلاشمية عىل األماكن املقدسة يف القدس لعام 2013م (انظر ملحق .)4

كان الرشيف احلسني بن عيل (1931-1853م) ،أمري مكة وملك احلجاز والعرب (1924-1908م) ،اهلاشمي الثاين واألربعني
1
الذي يتوىل إمارة مكّة والوصاية عىل مكّة واملدينة ،باإلضافة إىل القدس (منذ 1917م) .ينحدر ملوك األردن األرشاف اهلاشميون من
نسل سيدنا حممد  ،إذ يعود نسبهم إىل حفيده احلسن بن عيل بن أيب طالب  ،والذي كان خامس اخللفاء الراشدين الذين خلفوا سيدنا
حممد  ،عندما توىل اخلالفة بعد والده عيل بن أيب طالب  ،لستة أشهر .وسميت األرسة نسبة إىل هاشم بن عبد مناف (عاش يف القرن
اخلامس امليالدي) التي تنحدر منه ،والذي كان جدّ والد سيدنا حممد  .وهاشم كان حفيد قيص بن كالب ،أول ملوك مكّة .وكان هاشم
يملك األرض التي تُعرف اآلن بغزّ ة هاشم حيث تويف ودفن فيها .والرشيف احلسني بن عيل هو احلفيد السابع والثالثون لسيدنا حممد .
عقب توقيع اتفاقية الوصاية اهلاشمية بتاريخ  ١٣آذار ٢٠1٣م ،قال الرئيس الفلسطيني حممود عباس يف ترصحيات للصحفيني:
2
ً
«نحن واألردن ننسق مواقفنا معا فيام يتعلق باألوقاف ،واتفاقية أول من أمس ،هي جتديد ملا تم عام ١٩٨٧م ،والسيادة لنا عىل كامل
األرض الفلسطينية ،وهذا ال نقاش فيه» .وأوضح أنّه «عام ١٩٨٨م عندما أعلن ّ
فك االرتباط حتدثنا مع املغفور له جاللة امللك احلسني
بن طالل عن هذا األمر وكيفية متابعته ،واتفقنا عىل ّ
أن مسؤولية األوقاف اإلسالمية تتبع األردن ،وهي يف األصل كذلك ،وأن األردن
رصح الرئيس عباس بعد توقيعه اتفاقية
سيستمر يف حتمل مسؤولياته ،وهو مستمر يف ذلك إىل اآلن» .صحيفة الغد 1 ،نيسان ٢٠١٣م .كام ّ
الوصاية اهلاشمية بتاريخ  ٣١أذار ٢٠١٣م «بأن االتفاقية تكريس ملا هو قائم بيننا منذ عقود ».صحيفة الرأي١ ،نيسان ٢٠١٣م.
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الجزء الأول

نبذة عن تاريخ القدس العربي

واليهودي والمسيحي والإسلامي

الصفحة الســـابقة :ق ّبة الصخرة وســـط املســـجد األقىص املبارك/احلـــرم القديس الرشيـــف .التقطت الصورة مـــن وادي اجلوز
(بيـــوت صوانة) .وباإلمكان رؤية مقربة اليوســـفية خلـــف البيوت (يمين) ومقربة بـــاب الرمحة متام ًا عند جـــدار األقىص الرشقي.
[© رجائي اخلطيب/التلفزيون األردين  -برنامج عني عىل القدس]

الأصل العربي للقدس ( 1000–3000ق.م).

 -2تارخيي ًا ،العرب هم أول من سكنوا فلسطني ،ويشمل ذلك القدس .يظهر ذلك يف السجل
األثري ،حيث يتم اإلشارة إىل القدس باالسم يف رسائل العامرنة ،وهي سلسلة مراسالت

دبلوماسية بني ملوك املدن الكنعانيني وحكّامهم املرصيني يف القرن الرابع عرش قبل امليالد.
اكتُشفت هذه األلواح الطينية املسامرية يف مرص يف أواخر القرن التاسع عرش للميالد .يف

هذه الرسائل ،يطلب ملك القدس عبدي هيبا من الفرعون أمنحتب الثالث أن يرسل الرماة
ليساعدوه يف الدفاع عن القدس وملوك املدن الكنعانيني اآلخرين ضد ق ّطاع الطرق .

لـــوح طينـــي مـــن رســـائل
العامرنـــة معـــروض يف متحف
املرتوبوليتان للفنـــون يف مدينة
نيويـــورك (.)E153



السجل في الكتاب المقدس ( 1000ق.م33–.م)

 -3يبني السجل يف الكتاب املقدس ّ
أن العرب ،احلاميني والكنعانيني واليبوسيني ،كانوا السكّان

األصليني يف أرض فلسطني ،ويشمل ذلك منطقة القدس ،كام يذكر سفر التكوين :20-1 :10
ِ
١و ِ
ُون بعدَ ال ُّطو َف ِ
هذ ِه َم َوالِيدُ َبنِي ن ٍ
انَ ٦ . . .و َبنُو َحا ٍم:
ُوحَ :سا ٌم َو َحا ٌم َو َيا َف ُثَ .و ُولدَ َل ُه ْم َبن َ َ ْ
َ
ون بِكْره ،و ِح ّث ١٦وا ْليب ِ
ِ
انَ ١٥ . . .و َكنْ َع ُ
وط َو َكنْ َع ُ
ُوش َو ِم ْص َر ِاي ُم َو ُف ُ
ك ُ
وس َّي
َ َُ
ان َو َلدَ  :ص ْيدُ َ َ ُ َ
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ِ
اشي ١٧وا ْل ِحوي وا ْلعر ِقي و ِ
ِ
ِ
َواألَ ُم ِ
الص َم ِار َّي
السين َّي َ ١٨واألَ ْر َواد َّي َو َّ
َ ِّ َّ َ َ ْ َّ َ ِّ
ور َّي َوا ْلج ْر َج َّ
ُخو ُم ا ْل َكنْ َعانِ ِّي ِم ْن َص ْيدُ َ
َت ت ُ
ون،
َوا ْل َح َماتِ َّيَ .و َب ْعدَ ذلِ َك َت َف َّر َق ْت َق َب ِائ ُل ا ْل َكنْ َعانِ ِّي َ ١٩وكَان ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور َة َو َأ ْد َم َة َو َص ُب ِ
يم إِ َلى
وي َ
حين ََما تَجي ُء ن َْح َو َج َر َار إِ َلى َغ َّزةََ ،وحين ََما تَجي ُء ن َْح َو َسدُ و َم َو َع ُم َ
هؤالَ ِء بنُو حا ٍم حسب َقب ِائ ِل ِهم ك ََأ ْل ِسنَتِ ِهم بِ َأر ِ
٢٠
اض ِيه ْم َو ُأ َم ِم ِه ْم
ْ َ
الَ َش َع ُ َ َ َ َ َ َ ْ

 -4وبالفعل ،فقد سبق وجو ُد الكنعانيني واليبوسيني ،الوجو َد اليهودي هناك (بألفي سنة عىل
األقل) ،وقبل أن تتنزل تعاليم اليهودية .وكانوا ما زالوا هناك عندما جاء اليهود ،كام يذكر سفر
اخلروج :8-7 :3

7
الر ُّب« :إِنِّي َقدْ َر َأ ْي ُت َم َذ َّل َة َش ْعبِي ا َّل ِذي فِي ِم ْص َر َو َس ِم ْع ُت ُص َر َ
اخ ُه ْم ِم ْن َأ ْج ِل
َف َق َال َّ
ُم َس ِّخ ِر ِيه ْم .إِنِّي َع ِل ْم ُت َأ ْو َجا َع ُه ْمَ 8 ،فن ََز ْل ُت ألُن ِْق َذ ُه ْم ِم ْن َأ ْي ِدي ا ْل ِم ْص ِر ِّيي َنَ ،و ُأ ْص ِعدَ ُه ْم ِم ْن
ض جيدَ ٍة وو ِاسع ٍة ،إِ َلى َأر ٍ ِ
يض َلبن ًا و َعسالً ،إِ َلى مك ِ
تِ ْل َك األَ ْر ِ
َان ا ْل َكنْ َعانِ ِّيي َن
ض إِ َلى َأ ْر ٍ َ ِّ َ َ َ
َ
ض تَف ُ َ َ َ
ْ
وريين وا ْل ِف ِر َّزيين وا ْل ِحويين وا ْليب ِ
ِ
وس ِّيي َن»
ِّ َ َ ِّ ِّ َ َ َ ُ
َوا ْلح ِّث ِّيي َن َواألَ ُم ِ ِّ َ َ

عمروا وسكنوا القدس ،بحسب سفر القضاة :11-10 :19
 -5وكان اليبوسيون هم أول من ّ
ِ
ِ
ِ
10
يمَ ،و َم َع ُه
الر ُج ُل َأ ْن َيبِ َ
ب َو َجا َء إِ َلى ُم َقابِ ِل َي ُب َ
يتَ ،ب ْل َقا َم َو َذ َه َ
ور َشل ُ
وس ،ه َي ُأ ُ
َف َل ْم ُي ِرد َّ
ِ
ِ 11
ِ
ِ
ِ
وس َوالن ََّه ُار َق ِد ان َْحدَ َر ِجدّ ًاَ ،ق َال ا ْل ُغ َ
ال ُم
يما ُه ْم عنْدَ َي ُب َ
ح َم َاران َم ْشدُ و َدان َو ُس ِّر َّي ُت ُه َم َع ُهَ .وف َ
وسيين ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
يت فِ َيها»
هذ ِه َونَبِ ُ
ل َس ِّيدهَ « :ت َع َال نَم ُيل إِ َلى َمدينَة ا ْل َي ُب ِّ َ

 -6وبالتايل ،فالقدس كانت دوم ًا مدينة عرب ّية .هذا ما يب ّينه أيض ًا سفر حزقيال :3 :16

انَ .أب ِ
ِ
وك َأ ُم ِ
يمَ :م ْخ َر ُج ِك َو َم ْولِدُ ِك ِم ْن َأ ْر ِ
ور ٌّي
ض َكنْ َع َ ُ
ور َشل َ
الر ُّب ألُ ُ
الس ِّيدُ َّ
َو ُق ْل :هك ََذا َق َال َّ
َو ُأ ُّم ِك ِح ِّث َّي ٌة.

 -7ولكن عندما جاء اليهود القدامى إىل القدس ،قاموا بمهامجة وقتل وتدمري كل شخص وكل
يشء استطاعوا تدمريه .وهذا مذكور يف سفر يشوع :40 :10

فوح وضرب جميع م ِ
ِ
ِ
والس ِ
والس ِ
لوكها
أرض الج َب ِل
جميع
شوع
َ
َ
٤٠واحت ََّل َي ُ
َ ُ
هل ُّ
والجنوب َّ
الر ُّب إل ُه إِ
ولم ُي ِبق باقيا ،وقت ََل ك َُّل ن ْف ٍ
َ
سرائيل.
أمر ّ
س فيها كما َ
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 -8وحتى بعد سيطرهتم عىل مدينة القدس ،مل يتمكن اليهود من طرد مجيع السكان العرب
األصليني .وتتم اإلشارة إىل ذلك يف سفر يشوع :63 :15

ُون فِي ُأور َش ِليم َف َلم ي ْق ِدر بنُو يهو َذا َع َلى َطر ِد ِهمَ ،فس َكن ا ْليب ِ
ون الس ِ
ِ
وس ُّي َ
اكن َ
ون
ْ ْ َ َ َُ
َ ْ َ ْ َ َُ
ُ
َو َأ َّما ا ْل َي ُبوس ُّي َ َّ
ِ
ِ
ِ
يم إِ َلى َ
هذا ا ْل َي ْو ِم.
ور َشل َ
َم َع َبني َي ُهو َذا في ُأ ُ

 -9وبالفعل ،فإن معظم العرب الفلسطينيني يف يومنا هذا ،ينحدرون مبارشة من العرب
الكنعانيني ،السكّان األصليني ،الذين كانوا هناك قبل  5٬000عام .وإن األرس الفلسطينية

العربية املسلمة واملسيحية املعارصة ،مثل عائلة كنعان املرموقة ،والتي تستمد اسمها من
الكنعانيني ،هي أقدم سكّان أرض فلسطني ،وربام تشكّل أقدم سكّان أي مكان عىل هذه

األرض.

1 3

يبي الكتاب املقدس ّ
أن العرب الفلسطينيني هم سكّان فلسطني والقدس األوائل
 -10إذنّ ،

واألصليون ،وهم أول من بنى القدس وسكنها ،وقد استمر وجودهم هناك دون انقطاع خالل
الفرتة املؤرخة يف الكتاب املقدس .وما زالوا فيها إىل يومنا هذا ،بعد أكثر من  5٬000عام.


القدس في الحقبة اليهودية (حوالي  1000ق.م 600–.ق.م).

النبي وامللك داود  ،من السيطرة عىل القدس،
 -11يف عام  1000ق.م ،.تقريب ًا ،متكّن ّ

لتصبح عاصمة مملكته .وعىل الرغم من غزوها عىل يد الفراعنة واآلشوريني وغريهم ،فقد

تكرر وقوعها حتت السيطرة اليهودية حلوايل  400عام ،إىل عام  605ق.م .تقريب ًا .وسكن
ّ

بنو إرسائيل بني الكنعانيني واألموريني واليبوسيني وليس العكس .ويف عام  ٦٠٥ق.م قامت
تم أرس
اإلمرباطورية البابلية احلديثة بمحارصة القدس .ويف الفرتة  597ق.م 581-.ق.مّ ،.

العديد من سكّاهنا يف بابل.

القدس كمدينة يهودية مختلطة ( 539ق.م 37–.ق.م).

ُ -12سمح لليهود بالعودة عام  539ق.م .بعد سيطرة امللك الفاريس قورش الكبري عىل بابل.
3

انظر كتاب عارف العارف« ،املفصل يف تاريخ القدس» ،دار املعارف1950 ،م.
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وانتهى احلكم الفاريس للقدس باهنيار اإلمرباطورية الفارسية عىل يد اإلسكندر األكرب املقدوين

(تويف يف  323ق.م ،).ومن ثم خضعت القدس حلكم من جاء بعده ،من البطاملة والسلوقيني
من بعدهم .ولكن اليهود نالوا شيئ ًا من االستقاللية يف القدس حتت حكم الساللة احلشمونية
من  140ق.م .إىل عام  37ق.م ،.عندما أصبحت القدس مقاطعة رومانية حيكمها ملوك
(اهلريوديون).

القدس في الحقبة الرومانية ( 37ق.م324–.م)

تم دحر الثورة عام 70م عىل
 -13ثار السكان اليهود عىل احلكم الروماين عام 66م ،ولكن ّ
يد اإلمرباطور تيتوس قبل تنصيبه إمرباطور ًا .وبقيت القدس حتت احلكم الروماين الوثني إىل

أن اعتنق اإلمرباطور الروماين قسطنطني العظيم (تويف عام 337م) املسيحية .وبعدها حكم

القدس من ورثه من الروم (البيزنطيني).

القدس في العهد الرومي (البيزنطي) والساساني (638–324م)

 -14استمر احلكم الرومي (البيزنطي) املسيحي يف القدس إىل عام 614م ،عندما وقعت املدينة

حتت سيطرة اإلمرباطورية الساسانية الفارسية .قام الساسانيون بطرد مجيع السكان املسيحيني
وأبقوا عىل حلفائهم اليهود .ويف عام 630م ،استعاد اإلمرباطور الرومي (البيزنطي) هرقل

القدس وطرد مجيع سكّاهنا اليهود .وعندما دخلها املسلمون عام 638م ،مل جيدوا فيها هيود ًا

وسمحوا لليهود بالعودة إليها.

القدس في الحقبة الإسلامية الأولى (1099–638م)

 -15يف عام 638م ،س ّلم بطريرك القدس صفرونيوس املدينة وسكّاهنا املسيحيني خلليفة
املسلمني الثاين عمر بن اخلطاب  شخصي ًا وبشكل سلمي .ويف عرص اتسمت فيه الغزوات

يتم السيطرة عليها ،كانت رشوط استسالم القدس
ّ
بالتعصب والعنف جتاه سكّان األرض التي ّ

يف الوثيقة التي ُعرفت بال ُعهدة العمرية إنسانية ومتساحمة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

هذا ما أعطى عبد اهلل ،عمر ،أمير المؤمنين ،أهل إيلياء من األمان .أعطاهم أمان ًا ألنفسهم
14
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صـــورة لواحدة من نســـخ العهدة العمريـــة املحفوظة يف بطريركيـــة الروم األرثوذكـــس يف القدس الرشيف .النســـخة بتوقيع حممـــد عيل اخلالدي
الذي عمل قـــايض القدس الرشعي زمن حكم الســـلطان العثـــاين حممود الثـــاين ١٨٣٨-١٨٠٨م.
ويف نســـخ أخرى من العهدة العمريـــة ما ورد يف كتاب الطـــري ،تاريخ الرســـل وامللوك ،اجلزء الثالـــث ،صفحة « :٦٠٩وال يســـكن بإيلياء معهم
أحد مـــن اليهود».
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وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها .أنه ال تسكن كنائسهم وال

تهدم ،وال ينقص منها وال من ح ِّيزها وال من صليبهم وال من شيء من أموالهم ،وال
يضار أحد منهم.
ُيكرهون على دينهم ،وال
ّ

 -16كام أمر عمر بن اخلطاب  ببناء املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف يف

البقعة التي رسى إليها سيدنا حممد  يف معجزة اإلرساء واملعراج .وكانت هذه بداية الوجود
اإلسالمي يف القدس.

 -17استمر احلكم اإلسالمي يف عهد األمويني الذي بدأ عام ٦٤١م ،إذ أعاد اخلليفة عبدامللك

بن مروان إعامر املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف وقام بتوسعته وببناء قبة
املذهبة ،والتي اكتمل بناؤها عام 691م.
الصخرة املرشفة ّ

 -18وبقيت القدس مدينة بالغة األمهية يف عهد العباسيني والفاطميني الذين حكموا الدولة
اإلسالمية بعد األمويني ،وأصبحت املدينة مركز ًا للروحانية وعلامء الدين من املسلمني عىل

امتداد فرتة احلكم اإلسالمي .وقد زار اخلليفة العبايس أبو جعفر املنصور املدينة املقدسة وأمر
بتنفيذ ترميامت مهمة جد ًا للمسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف.

العهد الصليبي (1187–1099م)

 -19يف عام 1099م ،وقعت القدس اإلسالمية حتت سيطرة القوات األوروبية يف احلملة
مفصل؛ إذ يروي مريون
وتم توثيق الدمار الذي تس ّبب به الصليبيون بشكل ّ
الصليبية األوىلّ .

بنفينستي ّ
عز نظريها يف تاريخ احلروب.
أن الصليبيني ،بنشوة نرصهم ،ارتكبوا جمزرة يف املدينة ّ

4
يفرقوا بني املسلمني
فقد جال الصليبيون يف شوارع املدينة ،يطعنون كل من يف طريقهم  ،دون أن ّ

واليهود واملسيحيني الروم األرثوذكس .وتم جتميع اآلالف القليلة الذين بقوا عىل قيد احلياة من

أصل  40٬000نسمة قرب بوابة املدينة ليباعوا عبيد ًا .واستمرت سيطرة الصليبيني عىل املدينة
من 1099م إىل 1187م وخالل هذه الفرتة ،أعلنوا مملكة القدس الالتينية.

4
وانظر أيض ًا

Meron Benvenisti, The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem, 1970.

Amin Ma’louf, The Crusades through Arab Eyes, Saqi Books, London, 2012.

الوصاية الهاشمية

17

العهد الأيوبي والمملوكي في القدس بعد الحملات الصليبية (1517–1187م)

 -20يف عام 1187م ،استعاد صالح الدين األيويب القدس .وبعكس املذبحة التي اقرتفها
الصليبيون عندما احتلوا القدس ،منح صالح الدين العفو للكاثوليكيني واجليش املسيحي
املهزوم ،ساحم ًا هلم بالعبور بأمان مقابل جزية بسيطة يدفعوهنا .وسمح صالح الدين للسكّان

األصليني املسيحيني بالبقاء يف املدينة ،كام سمح لليهود الذين طردهم الصليبيون بالعودة

احلج لعدد من الطوائف املسيحية الرشقية التي كان
إىل القدس .وأعاد صالح الدين حقوق ّ

الصليبيون يعدّ ون أتباعها ك ّفار ًا.

تم العمل بشكل موسع عىل إعادة إعامر
 -21وبعد استعادة صالح الدين للمدينة املقدسةّ ،
تم إنشاء العديد من املباين والساحات
املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف ،حيث ّ

أهم األوقاف التي أنشأها صالح الدين اخلانقاه
العامة ووقفها خلدمة ّ
احلجاج املسلمني .ومن ّ

الصالحية عىل سطح كنيسة القيامة؛ حيث بنى معتكف ًا ومسكن ًا (اخللوة الصالحية) ضمن

ذلك الوقف حلامية الكنيسة من عودة الصليبيني أو غريهم .واختذ امللك عبداهلل األول اخللوة
الصالحية خلوة له يف بعض زياراته للقدس وقد أمر جاللة امللك عبداهلل الثاين برتميمها عام

٢٠١٢م وفيها حالي ًا مقر الصندوق اهلاشمي إلعامر املسجد األقىص املبارك يف القدس .ويستمر
املسلمون واملسيحيون يف محاية هذا الوقف إىل يومنا هذا.

 -22جاء حكم املامليك بعد األيوبيني ،حيث ازدهرت القدس حتت حكم السلطان يف القاهرة.
والربط ومياه السبيل والبازارات يف ساحات املسجد األقىص املبارك/
وتعود أغلبية املدارس ُّ

احلرم القديس الرشيف وحوهلا إىل هذه احلقبة .ويف عهد السلطان اململوكي األرشف قانصوه

الغوري ،تم تسليم حكم القدس إىل السلطان العثامين سليم األول.

القدس في العهد العثماني (1917–1517م)

رحب أهل القدس بالتغيري السلمي للحكم ليصبح بيد العثامنيني ،خاصة بعد تدهور
ّ -23
وتعرض املسافرين عىل الطرق املؤدية إىل املدينة للهجوم من قبل ق ّطاع الطرق
حال األوقاف ّ
واللصوص .عمل العثامنيون عىل املحافظة عىل اهلوية اإلسالمية للمدينة .أعاد السلطان سليامن
وعزز أسوار املدينة .ويف عهده ،أصبح سوق املدينة مركز ًا
القانوين إعامر قبة الصخرة املرشفة ّ

جتاري ًا.
18
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 -24صدرت املراسيم العثامنية يف األعوام 1757م ،و1852م ،و1853م ،لتحفظ تقسيم
املسؤوليات وامللكية للمقدسات بني املجتمعات املسيحية املختلفة .وتم االعرتاف هبذه
عرفتها
املراسيم دولي ًا يف معاهدة باريس لعام 1856م ومعاهدة برلني لعام 1878م ،والتي ّ

بالوضع القائم لألماكن املقدسة.

فلسطين تحت الانتداب البر يطاني (1948–1917م)

 -25عقب الثورة العربية الكربى عام 1916م ،وقعت أرض فلسطني حتت سيطرة االنتداب
الربيطاين عام 1917م .ويف نفس العام ،انتقلت الوصاية عىل املقدسات يف القدس إىل اهلاشميني

وعىل رأسهم جاللة امللك الرشيف احلسني بن عيل ط ّيب اهلل ثراه ،الذي قاد الثورة العربية

الكربى (وما زالت الوصاية هاشمية إىل يومنا هذا [ 2020م]) .وبموجب االنتداب الربيطاين

يقر اجلانب الربيطاين بام ييل يف املادة  9من ّ
صك االنتداب الربيطاين عىل فلسطني:
عىل فلسطنيّ ،
ويكون احترام األحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف
مضمون ًا تمام الضمان أيض ًا ،وبصورة خاصة تكون إدارة األوقاف خاضعة للشرائع الدينية

وشروط الواقفين.

5

القدس كجزء من المم�لكة الأردنية الهاشمية (1967–1948م)

ضمت اململكة
 -26يف عام 1948م ،وبعد احلرب العربية اإلرسائيلية األوىل يف فلسطنيّ ،
لتوحد ضفتي هنر األردن بموجب
األردنية اهلاشمية الضفة الغربية ،بام فيها القدس ،إىل أراضيها ّ

قرارات مؤمتر أرحيا يف كانون األول من ذلك العام .وكانت احلرب قد أدت إىل هتجري وطرد

 750٬000فلسطيني من أراضيهم يف املنطقة التي أصبحت تعرف بإرسائيل.

القدس تحت السيطرة الإسرائيلية (2020–1967م)

 -27استولت إرسائيل عىل الضفة الغربية ،بام فيها القدس ،من األردن يف حرب حزيران

ضم القدس ،ولكن وحتى عام 2017م ،مل
1967م .ويف عام 1980م ،أعلنت إرسائيل ّ
قراري جملس األمن
تعرتف أية دولة بذلك ومن ضمنها الواليات املتحدة األمريكية .كام أن َ
5

ّ
صك االنتداب عىل فلسطني ،عصبة األمم 24 ،متوز 1922م.

الوصاية الهاشمية

19

يقران بأن القدس هي أرض حمتلة
رقم ( 242عام 1967م) ورقم ( 338يف عام 1973م) ّ

ويدعوان إرسائيل إىل االنسحاب منها ،بينام يرفض قرارا جملس األمن رقم  476ورقم 478

(يف عام  1980م) بوضوح قرار إرسائيل بالضم .وحتى خالل هذه الفرتة ،استمرت الوصاية
وتم االعرتاف هبا يف معاهدة
اهلاشمية عىل املقدسات واإلدارة األردنية لألوقاف يف القدسّ ،
السالم األردنية اإلرسائيلية لعام 1994م.



التغييرات في الديموغرافيا الدينية في فلسطين في القرن العشرين للميلاد

تغيت الرتكيبة الدينية لسكان فلسطني بشكل ملحوظ يف القرن العرشين .ويف النصف
ّ -28
األول من القرن ،كان ذلك إىل درجة كبرية بفعل هجرة اليهود إىل فلسطني ،هرب ًا من معاداة

السامية واالضطهاد الديني يف أوروبا ،خاصة عىل يد النازيني يف أملانيا قبل احلرب العاملية

الثانية ،ونتيجة للمحرقة التي قتل فيها نحو  6ماليني هيودي يف أوروبا أثناء احلرب.

 -29يف عام 1922م ،بلغ عدد السكان يف فلسطني  752٬048نسمة ،وفق ًا للتعداد الربيطاين،

منهم  589٬177من العرب املسلمني ،و 71٬464من العرب املسيحيني ،و 83٬790من
تم تسهيل اهلجرة اليهودية التي سبقت عام 1948م خالل فرتة االنتداب الربيطاين،
اليهودّ .

حيث هاجر أكثر من  400٬000هيودي إىل فلسطني يف الفرتة بني 1920م و1945م .وبالتايل،

زادت نسبة املجتمع اليهودي من سدس السكان إىل ثلثهم تقريب ًا .وجاءت هذه الزيادة بفعل

اهلجرة بالدرجة األوىل ،بينام كانت الزيادة يف حجم السكان من غري اليهود بفعل ازدياد نسبة

املواليد.

 -30إثر ثورة العرب الفلسطينيني عام 1936م واالحتجاجات ضد اهلجرة اليهودية إىل
فلسطني ،أصدرت احلكومة الربيطانية كتاب مكدونالد األبيض ،يف مسعى إىل تقييد اهلجرة

اليهودية واالستحواذ عىل األرايض يف فلسطني .إال أن املنظامت الصهيونية نجحت يف زيادة
ويبي تقرير بريطاين يشري
عدد اليهود يف فلسطني إىل نحو  630٬000بحلول عام 1948مّ .

«املفصل يف تاريخ القدس» ّ
أن سكان البلدة القديمة يف القدس يف 1947م
إليه عارف العارف يف
ّ

شملوا  33٬600عريب و 2٬400هيودي.

6

بحق
 -31وحدثت هذه الزيادة يف اهلجرة اليهودية إىل فلسطني بموازاة املذابح الصهيونية ّ
6
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«املفصل يف تاريخ القدس» ،1950 ،ص .191
عارف العارف،
ّ
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الفلسطينيني ،والتي أ ّدت إىل مقتل  3٬650فلسطيني ًا وهتجري  750٬000من الفلسطينيني
من موطنهم ،فيام ُيعرف بالنكبة الفلسطينية 1948-1946م .وما زال العديد من الفلسطينيني

يبي اجلدول أدناه التغيري يف الرتكيبة الديمغرافية
وأحفادهم يعيشون الجئني خارج فلسطنيّ .
العرقية يف أرض فلسطني.

النمو السكاني المقدّر في فلسطين التار يخية خلال القرن العشرين:
العام

عرب (مسلمون
ومسيحيون وغريهم)

1900

600٬000

7

36٬000

11

174٬717

8

1922

673٬400

1946

1٬237٬334

1931

9

861٬216

83٬800

10

13

1967

1٬355٬900

2019

7٬357٬610

2008

هيود

12

608٬225

14

15

2٬383٬600

19

6٬668٬000

5٬700٬000

17

 7وفق ًا إلحصائيات عثامنية قام بدراستها جستني مكارثي،
بلغ عدد سكان فلسطني يف بداية القرن التاسع عرش 350٬000
نسمة ،ويف ١٨٦٠م بلغ عدد السكان  411٬٠٠٠نسمة ،ويف
١٩٠٠م كان حوايل  ،600٬000وبلغت نسبة العرب  .٪94انظر

16

5٬886٬300

18

20

 14املرجع نفسه.

 15يم ّثل تعداد  1٬355٬900فلسطيني جمموع
عدد السكان من الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة
( 963٬200من تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

Justin McCarthy, The Population of Palestine:

Population and Demographics in the West

toman Period and Mandate, Columbia University

باإلضافة إىل  392٬700عرب إرسائيليني ،وفق ًا للكتاب
اإلحصائي السنوي ألورشليم-القدس.

تقرير بريطاين عن إدارة فلسطني 31 ،كانون األول  1922م.

 17الكتاب اإلحصائي السنوي ألورشليم-القدس2019 ،م.

A. Zaiman, “Census of Palestine, 1931”, 11

 19اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني (جمموع إضافة تعداد
الفلسطينيني يف إرسائيل  2٬304٬000إىل تعداد الفلسطينيني
يف الضفة الغربية وغزّ ة  ،5٬053٬610وفق ًا للكتاب اإلحصائي
السنوي ألورشليم-القدس).

Population History and Statistics of the Late Ot-

Press, 1990, p. 26.

8

9

املرجع نفسه.

 10املرجع نفسه.

Journal of the Royal Statistical Society, Vol 96, No.
4 (1933), pp. 660–662.

 12املرجع نفسه.

 13اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،أ“ ،364/تقرير اللجنة
اخلاصة حول فلسطني للجمعية العامة” 3 ،أيلول 1947م.

)Bank and Gaza Strip until 1990, p. 80

 16املرجع نفسه.

 18املرجع نفسه.

 20الكتاب اإلحصائي السنوي ألورشليم-القدس 2019 ،م.
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الخلاصة

يبي السجل التارخيي للقدس ،دون أدنى ّ
شك ،ما ييل:
 -32إذنّ ،

(ّ )1
وأنم
أن العــرب كانوا أول من ســكن القدس عىل مدى  5٬000عام عــى األقلّ ،

وأنم ما زالوا هناك منذ ذلك الوقت .وهذا عىل العكس من االنطباع اخلاطئ
أسسوها وبنوهاّ ،

بأن العرب سكنوا القدس كقادمني جدد ،بل ّ
ّ
إن العرب هم من أسسوا القدس وقد استمر وجودهم
فيها دون انقطاع على مدى  5٬000عام.

أن اليهــود قد كانوا فيها عىل مدى  3٬000عامّ ،
(ّ )2
وأن املســيحيني كانوا فيها عىل مدى

 2٬000عام ،وأن املسلمني كانوا فيها عىل مدى نحو  1٬400عام .ولكن اإلسالم كان مسيطر ًا

يف القدس عىل مدى  1٬210أعوام من آخر  1٬388عام ًا .وهذه الفرتة تزيد عن فرتة السيطرة

اليهودية خالل آخر  3٬020عام ًا ( 953ســنة) أو السيطرة املسيحية خالل آخر  2٬000عام

( 417ســنة) .أي أنه عىل العكس من االنطباع اخلاطئ بأن اإلســام غريب عن القدس ،فإن
الإسلام كان مسيطرًا في القدس لفترة أطول بشكل إجمالي من المسيحية أو اليهودية ،على الرغم من أن ّه

جاء بعدهما.

( )3وأنّــه يف كل مرة توىل املســلمون احلكــم يف القدس (األعــوام 638م ،و1187م،

و1948م) ،مل يطــردوا املســيحيني واليهود ،بل كفلوا حقوقهم بام يف ذلــك حقوقهم الدينية،
ورحبوا باليهود يف املدينة .وذلك عىل العكس من طرد املسيحيني لليهود عام 630م ،وارتكاهبم
ّ

املجازر بحق اليهود واملسلمني (وحتى املسيحيني األرثوذكس) يف عام 1099م .كام أنه خالف

لذبح اليهود لسكان القدس األصليني عام  1000ق.م ،.وطرد الساسانيني واليهود للمسيحيني
عام 614م ،وحتى طرد الفلسطينيني عام 1948م .أي أنّه عىل العكس من االنطباع املخطئ بأنه
حق أخالقي بالقدس ،فإن الإسلام كان تار يخيًا الدين الأكثر سلمًا وتسامحًا مع غيره
ليس لإلســام ّ

من الأديان ،من اليهودية أو المسيحية.
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الجزء الثاني

الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس

 -1الأهمية الدينية للقدس ومقدساتها عند المسلمين

 -33لفهم أمهية الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات اإلسالمية ،من املطلوب أوالً فهم أمهية
القدس ومقدساهتا يف اإلسالم.

أقدس ثلاثة أماكن في الإسلام

 -34املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف ،ومدينة القدس القديمة كاملة امتداد ًا له،

هو ثالث احلرمني الرشيفني ،أي أنه واحد من أقدس ثالثة أماكن يف اإلسالم .وهو ال يقل عن
احلرمني اآلخرين درجة أو أمهية ،كام يتم االدعاء يف بعض األحيان ،بل إنه بكل بساطة واحد

منهم .أي ّ
أن املقدسات اإلسالمية يف القدس توازي بأمهيتها عند املسلمني ،املقدسات يف مكّة

املنورة يف احلجاز يف شبه اجلزيرة العربية .والقدس كانت قبلة اإلسالم األوىل يف أول
واملدينة ّ

املنورة.
ستة عرش أو سبعة عرش شهر ًا من الدعوة اإلسالمية عندما كان سيدنا حممد  يف املدينة ّ

وذلك ثابت يف كالم اهلل  يف سورة البقرة:

َ َُ ُ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ّ َّ ْ َ ْ ُ ْ ْ
ول ُّ
الس َف َه ُ
اء م َِن انلَّ ِ
ب
شق َوال َمغ ِر ُ  ۚ 
سيق
اس ما ولهم عن ق ِبلت ِ ِهم ال ِت كنوا عليها ۚ قل ل ِلـهِ الم ِ
ُ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ً َ َ ً ّ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ
َ ََ ُ َ
ص ُّ ْ َ
َي ْهدِي من يش
اء ع
يم  ١٤٢وكذٰل ِك جعلناكم أمة وسطا لِ كونوا شهد
اء إ ِ ٰل ِ َ ٍ
اط مستقِ ٍ
َّ
َ
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ُ َ َ
انلَّ ِ
نت َعليْ َها إِل لِ َ ْعل َم َمن
اس ويكون الرسول عليكم ش ِهيدا ۗ وما جعلنا القِبلة ال ِت ك
َّ
َ َّ ُ َّ ُ َ َّ َ َ
َ َ
َ َ ْ َ َ َ ً َّ َ َ َّ َ َ
الل ُ
نقل ُِب َ َ ٰ
ـه ۗ َو َما كن
ِين ه َدى
ع َعقِ َبيْهِ ۚ ِإَون كنت لكبِرية إِل ع ال
يتبِع الرسول مِمن ي
َّ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َّ َّ
ََ ُ ٌ
الل َ
وف َّرح ٌ
ـه بِانلَّ ِ
ِيم ( ١٤٣ابلقرة)143-142 :2 ،
اس لرء
ضيع إِيمانكم ۚ إِن
اللـه ِل ِ

الإسراء والمعراج

 -35وإىل القدس أيض ًا ُأ ْسي بالرسول  من مكّة ،يف معجزة اإلرساء ،إىل املسجد األقىص

املبارك .وهناك ،تقدّ م سيدنا حممد  صفوف أنبياء اهلل مجيع ًا إمام ًا هلم يف الصالة ،ومن ثم

عرج إىل الساموات السبع حيث أكرمه اهلل  وفرض عليه الصلوات اخلمس العظيمة ،والتي

ُفرضت عىل مجيع املسلمني منذ ذلك احلني .يقول :

َّ
َ َْ
َ
ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ٰ َ ْ َ ْ ً
َْْ
ال ّ ِم َن ال ْ َم ْسجد ْ َ َ َ ْ َ ْ
سبحان الِي أسى بِعب ِده ِ ل
ارك َنا َح ْو ُل
ج ِد الق َص الِي ب
ِ ِ
الر ِام إِل المس ِ
ْ
ل ُِن َي ُه م ِْن آيَات َِنا ۚ إنَّ ُه ُه َو َّ
يع الَ ِص ُ
الس ِم ُ
ري ( ١اإلرساء)1 :17 ،
ِ
ِ
الوصاية الهاشمية

27

القدس في القرآن ا�لكريم

تتم اإلشارة إىل القدس يف العديد من املواضع يف القرآن الكريم ،ومنها اآليات التالية:
ّ -36
ُ ُ
ٌ
ْ ُ َْ ْ ُ ُ َ ٰ َْ ََْ َ ُُ َْ َ ْ ُ ُْ ْ َ َ ً َ ْ
اد ُخلُوا ْالَ َ
اب ُس َّج ًدا َوقولوا ح َِّطة
ِإَوذ قلنا ادخلوا هـ ِذه ِ القرية فكوا مِنها حيث شِئتم رغدا و
َّ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ
يد ال ْ ُم ْ
ح ِ َ
اك ْم ۚ َو َس َن ُ
سنِني (ابلقرة)58 :2 ،
نغفِر لكم خطاي
ِ
ْ ُ
ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُّ َ ُ ُ
ُ ُ
َ
َ َّ ُ
ور خذوا َما آتيْ َناكم بِق َّو ٍة َواذك ُروا َما فِيهِ ل َعلك ْم
ِإَوذ أخذنا مِيثاقكم ورفعنا فوقكم الط
َ َّ ُ َ
تتقون (ابلقرة)63 :2 ،

َ ُ
ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ
اكم ب ُق َّوة َو ْ
اس َم ُعوا ۖ قالوا َس ِم ْع َنا
ِإَوذ أخذنا مِيثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتين
ِ ٍ
ْ
ُ
ُْ ْ
ُُ ُ ْ َْ
ُ ْ
َ َ َ َْ َُ ْ
َ ُ ُ
ُ
ك ْم إن ك ُ
نتم
جل بِكف ِره ِْم ۚ قل بِئ َس َما يَأ ُم ُركم بِهِ إِيمان
ش ُبوا ِف قلوب ِ ِهم العِ
ِ
وعصينا وأ ِ
ُّ ْ َ
مؤ ِمن ِني (ابلقرة)93 :2 ،

ََ ْ َ َُ ُ َ ٰ َ ْ
َْ َُ َ
َ َ
ن َل َعلَيْه ْم ك َِتابًا ّ ِم َن َّ
ك أَ ْه ُل الْك َِتاب أَن ُت َ ّ
كََ
يسأل
ب مِن ذٰل ِك
الس َماءِ ۚ فقد سألوا موس أ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
ََ ُ
َ َّ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ ُ َّ َ ُ ْ ْ َ
َْ َ َ َْ
اءت ُه ُم
جل مِن بع ِد ما ج
فقالوا أرِنا اللـه جهرة فأخذتهم الصاعِقة بِظل ِم ِهم ۚ ثم اتذوا العِ
ْالَ ّي َن ُ
ات َف َع َف ْونَا َعن َذٰل َِك ۚ َوآتَيْ َنا ُم َ ٰ ْ ً ُّ ً
وس ُسل َطانا مبِينا (النساء)153 :4 ،
ِ
ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َ
َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ ٰ َ ْ ُ َ َ
ع أدبَارِك ْم ف َتنقل ُِبوا
يَا ق ْو ِم ادخلوا ال ْرض ال ُمق َّد َسة ال ِت كتب اللـه لكم ول ترتدوا
َ
اس َ
ين (املائدة)21 :5 ،
خ ِ ِ
َ َ
ْ َ َ
ََ َ َْ َ َ
يل ف الْك َِتاب َلُ ْفس ُِد َّن ف ْالَ ْر ِض َم َّر َت ْي َو َلَ ْعلُ َّن ُعلُ ًّوا َكب ً
ريا  ٤فإِذا
ِ
وقضينا إ ِ ٰل ب ِن إِسائ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ
َ َ ْ
َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ َْ َ َْ ُ ْ َ ً
ادا َّلَا أُول بَأ ٍس َشدِيد فَ َج ُ
جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عِب
دليَارِ ۚ َوكن َوع ًدا
اسوا خِلل ا ّ ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ
َّ ْ ُ ً ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ث نَ ِف ً
كََ
ريا
ال وبنِني وجعلناكم أ
مفعوال  ٥ثم رددنا لكم الكرة علي ِهم وأمددناكم بِأمو ٍ
ْ َ ْ
ْ َ ْ َ ُْ َ ْ َ ُْ َ ُ
َ ُ
ُ
ِك ْ
ِإَون أ َسأ ُت ْم فَلَ َها ۚ فَإ َذا َج َ
اء َو ْع ُد ْالخ َِرة ِ ل َِي ُس ُ
وءوا ُو ُجوهك ْم
ۖ
م
س
نف
 ٦إِن أحسنتم أحسنتم ِل
ِ
َ
بوا َما َعلَ ْوا تَتْب ً
َو ِلَ ْد ُخلُوا ال ْ َم ْسج َد َك َما َد َخلُوهُ أ َّو َل َم َّر ٍة َو ِلُتَ ّ ُ
ريا ( ٧اإلرساء)7-4 :17 ،
ِ
ِ
ِ
َّ
َ َْ
َ
ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ٰ َ ْ َ ْ ً
َْْ
ال ّ ِم َن ال ْ َم ْسجد ْ َ َ َ ْ َ ْ
سبحان الِي أسى بِعب ِده ِ ل
ارك َنا َح ْو ُل
ج ِد الق َص الِي ب
ِ ِ
الر ِام إِل المس ِ
ْ
ّ
ْ
ْ
ْ َ َ
َ ََْ ُ َ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ ً
ُ
ل ُ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ
سائِيل
ِنيه مِن آيات ِنا ۚ إِنه هو الس ِميع الَ ِصري  ١وآتينا موس الكِتاب وجعلناه هدى لِ َ ِن إ ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َٰ
ْ
ً
َّ ُ َ َ َ ْ ً َ ُ
ُ
َأ َّل َت َّتخ ُذوا مِن ُدون َوك ِيال ُ ٢ذ ّر َّي َة َم ْن َ َ
ك ً
حل َنا َم َع ن ٍ
ورا  ٣وقضينا إِل
وح ۚ إِنه كن عبدا ش
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ َ َ
َ
يل ف الك َِتاب لُ ْفس ُِد َّن ف ال ْر ِض َم َّر َت ْي َولَ ْعل َّن ُعل ًّوا كب ً
ريا ( ٤اإلرساء)4–1 :17 ،
ِ
ب ِن إِسائ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ
َ
ُّ
ََ ََْ ُ
ن ًّيا (مريم)52 :19 ،
ِب الطورِ اليم ِن وقربناه ِ
وناديناه مِن جان ِ
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ُْ

تل ِ َ َّ
َ ّ
ون (اتلني)1 :95 ،
ني والزيت ِ
وا ِ

 -37وفق ًا لتفاسري القرآن الكريم ،فإن «القرية» و«األرض» و«األرض املقدسة» و«الطور»
و«املسجد» و«الزيتون» كلها تشري إىل القدس أو إىل أماكن يف القدس.

القدس في الأحاديث النبو ية الشر يفة

 -38وقد ذكر الرسول  القدس يف عدد من األحاديث الرشيفة ،مثل ما ييل:

«اعْدُ د ِس ّت ًا بين يدَ ِى السا َع ِة ،موتِيُ ،ثم َفتْح بي ِ
َان َي ْأ ُخ ُذ فِيك ُْم َك ُق َع ِ
ت ا ْل َم ْق ِد ِ
سُ ،ث َّم ُموت ٌ
اص
َّ ُ َ ْ
َْ
َْ َ َ
ْ
َّ
ال حتَّى يع َطى الرج ُل ِما َئ َة ِدين ٍَار َفي َظ ُّل س ِ
اخط ًاُ ،ث َّم فِ ْتنَ ٌة الَ َي ْب َقى َب ْي ٌت
استِ َف َ
َ
َّ ُ
اض ُة ا ْل َم ِ َ ُ ْ
َ
ا ْل َغنَ ِمُ ،ث َّم ْ
ِم َن ا ْل َع َر ِ
ُون َب ْينَك ُْم َو َب ْي َن َبنِي األَ ْص َف ِر َف َي ْغ ِد ُر َ
ب إِلَّ َد َخ َل ْت ُهُ ،ث َّم ُهدْ َن ٌة َتك ُ
َح َت
ونَ ،ف َي ْأتُو َنك ُْم ت ْ
ِ
َح َت ك ُِّل َغا َي ٍة ا ْثنَا َع َش َر َأ ْلف ًا»[ .قد يشير آخر جزء إلى الحمالت الصليبية]
َث َماني َن َغا َي ًة ،ت ْ
(صحيح البخاري ،كتاب الجزية)

«ص َل ٌة فِي مس ِج ِدي َخير ِمن َأ ْل ِ
ف َص َل ٍة فِيما ِس َوا ُه ِم َن الم ِ
ساجد إِلَّ ا ْل َم ْس ِجدَ األقصى».
ٌْ ْ
َ
َ
َ
َ ْ

(مسند اإلمام أحمد)

ِ
الم ْق ِد ِ
البزار ّ
مات في
س َفك ََأنَّما َ
أن الرسول  قالَ « :م ْن َ
وروي في مسند ّ
مات في َب ْيت َ

السماء».
َّ

الحجّ الإسلامي إلى القدس

احلجاج املسلمون
 -39ولذلك ،وعىل مدى أكثر من  1٬300عام ،جرت العادة أن يزور
ّ
املنورة فيام يعرف بـ«تقديس
املكرمة وزيارهتم للمدينة ّ
القدس بعد أدائهم لفريضة ّ
احلج يف مكّة ّ
احلج» .وث ّبت سيدنا حممد  هذه الشعرية ،بقوله :

«ل ت َُشدُّ الر َح ُال إِلَّ إِ َلى َث َل َث ِة مس ِ
َ
اجدَ َ ،م ْس ِج ِد ا ْل َح َرا ِم [في مكّة] ،و َم ْس ِج ِد األَ ْق َصى [في
َ َ
ِّ
ِ
المنورة]»( .صحيح البخاري ،كتاب الصوم)
القدس] ،و َم ْس ِجدي َه َذا [في المدينة ّ
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القدس والأنبياء

 -40والقدس حتمل أمهية لدى املسلمني بسبب ارتباطها باألنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم

يف القرآن الكريم ،مثل ساداتنا آدم ،وإبراهيم ،وإسامعيل ،وإسحق ،ويعقوب ،ويوشع ،وداود،
وسليامن ،وزكريا ،وحييى ،وسيدتنا مريم ،وخاصة سيدنا عيسى ،عليهم السالم .كل هؤالء
منزهون عن اخلطيئة يف اإلسالم ،ومنهم سيدنا داود وسيدنا سليامن اللذان يعدّ ان من األنبياء
ّ

املنزهني ،وليسا جمرد ملكني حكيمني .لذا ،فإن أسباب قدسية مدينة القدس يف اليهودية واملسيحية
ّ

هي أيض ًا من أسباب قدسيتها لدى املسلمني .وينطبق هذا بشكل خاص عىل عالقة القدس مع
سيدنا عيسى  الذي يعرتف املسلمون بأنّه املسيح ،والذي قال عنه سيدنا حممد :

ِ
« َم ْن َش ِهدَ َأ ْن َل إِ َل َه إِلَّ ال َّل ُه َو ْحدَ ُه َل َش ِر َ
يسى َع ْبدُ
يك َل ُهَ ،و َأ َّن ُم َح َّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،و َأ َّن ع َ
ِ
أن ا ْل َجنَّ َة َح ٌّق َو ّ
وح ِمنْ ُهَ ،و ّ
أن النَّ َار َح ٌّقَ ،أ ْد َخ َل ُه
ال َّله َو َر ُسو ُل ُه َوك َِل َم ُت ُهَ ،أ ْل َق َ
اها إِ َلى َم ْر َي َمَ ،و ُر ٌ

ال َّل ُه ا ْل َجنَّ َة َع َلى َما ك َ
َان ِم َن ا ْل َع َم ِل»( .صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)

القدس و يوم القيامة

 -41كام أن القدس هي موقع إيذان اخللق ببدء يوم القيامة .قال  يف القرآن الكريم:
َْ ْ

َ َ

ْ َ

َّ َ

َ

َْ ُ
َ
ُ
يب( .ق)41 :50 ،
واست ِمع يوم ينادِ المنادِ مِن مك ٍن ق ِر ٍ

 -42وقال مفرسو هذه اآلية ّ
إن املنادي هو املالك إرسافيل  ،واملكان القريب هو القدس:
ِ ِ
ِ
الس َماء»( .تفسير
َ
«ص ْخ َرة َب ْيت ا ْل َم ْقدس [في القدس] َأ ْق َرب َم ْوضع من ْالَ ْرض إ َلى َّ
الجاللين)41 :50 ،

 -43ولكل هذه األسباب ،القدس هي جزء ال يتجزأ من اإلسالم ،وال تقل أمهية عن مكّة
املنورة.
املكرمة أو املدينة ّ
ّ

أقدس بقعة :قبة الصخرة المشرّفة

 -44حتتوي قبة الصخرة ،والتي تقع ضمن حرم املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس
املرشفة التي حتمل أثر قدم الرسول  .فمن هذه الصخرة عرج سيدنا
الرشيف ،عىل الصخرة ّ
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أي ّ
أن قبة الصخرة هي أقدس بقعة يف املسجد األقىص املبارك/
حممد  إىل الساموات العىلّ .
احلرم القديس الرشيف ،الذي يعدّ مقدَّ س ًا ومبارك ًا بأكمله عند املسلمني.

«مبارك» و«مق َ ّدس» و«حرام»

وكام أشري إليه سابق ًاُ ،ذكر يف القرآن الكريم ّ
أن ما حول املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس
البكة هي نعمة إهلية
الرشيف «مبارك» ،وهي كلمة مشتقة من « َبركة» ،أي النامء والزيادة .وهذه َ

ال تقترص عىل املسلمني ،بل تشمل كل من يسكن أو حتى يزور املنطقة املحيطة باملسجد األقىص

املبارك/احلرم القديس الرشيف .قال  يف القرآن الكريم:
َ َّ َ

ُ

َ َْ

َّ

َْ

َْ َ َ

اركنا ف َ
َونيْناهُ َول ً
وطا إل ال ْر ِض الت بَ َ
ِيها ل ِلعال ِمني (األنبياء)71 :21 ،
ِ
ِ

 -45القدس نفسها مقدّ سة أيض ًا ،كام هو واضح من اسمها .املقدّ س هو ما قدّ سه اهلل  ،أي
طهره وجعله حرم ًا.

 -46وأخري ًا ،فإن املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف هو«حرام» واحلرام هو

«الذي ال ّ
وحترم ممارسات معينة فيه ،وفق ًا للرشيعة اإلسالمية.
حيل انتهاكه»ّ ،

يتفرد بكونه مبارك ًا ومقدّ س ًا
 -47إذن ،فإن املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف ّ
املكرمة
وحرام ًا ،ومتتد َبركته إىل غري املسلمني واملسلمني أيض ًا عىل حد سواء ،بخالف مكّة ّ
املحرمتان عىل غري املسلمني.
واملدينة ّ
املنورةّ ،
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 -2ما المقصود بـ«المقدسات الإسلامية» في القدس؟
 -48يقول :

ْ
َّ
َ َْ
َ
ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ٰ َ ْ َ ْ ً
َْْ
ال ّ ِم َن ال ْ َم ْ
ال َر ِام إ َل ال ْ َم ْ
َ
د
ج
س
سبحان الِي أسى بِعب ِده ِ ل
ارك َنا َح ْو ُل
ج ِد الق َص الِي ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ُِن َي ُه م ِْن آيَات َِنا ۚ إنَّ ُه ُه َو َّ
يع ْالَ ِص ُ
الس ِم ُ
ري (اإلرساء)1 :17 ،
ِ
ِ
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تعر يف وترسيم حدود المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشر يف

 -49املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف هو واحد من أقدس ثالثة مواقع يف
املسورة يف القدس .وبحسب تعريف
اإلسالم .ويقع يف اجلانب اجلنويب الرشقي للبلدة القديمة ّ
علامء الدين املسلمني ومنظمة اليونسكو ،فإن املسجد األقىص املبارك هو احلرم القديس الرشيف

املســـجد األقىص املبارك/احلرم
القـــديس الرشيف مـــن اجلو،
مـــن اجلنوب إىل الشـــال :آثار
القصـــور األمويـــة (خـــارج
أســـواره) ،واملســـجد القبيل
بقبته الرصاصية (يف الوســـط،
داخل األســـوار) ،واملدرســـة
اخلتنيـــة جنـــوب املســـتوى
الســـفيل مـــن املســـجد القبيل
(داخل األســـوار وخارجها)،
واملستوى الســـفيل من املسجد
املـــرواين (يمـــن) ،ومكتبـــة
األقىص واملتحف اإلســـامي
(يســـار املســـجد القبيل).

بأكمله يف القدس .وبالتايل ،فإن مصط َل َحي «املسجد األقىص املبارك» و«احلرم القديس الرشيف»
يشريان إىل نفس املكان .واملسجد األقىص املبارك هو املساحة واألرض ،بام يشمل ذلك ما بني

عليها ،املحاطة بأسوار عىل جوانبها األربعة ومتتد عىل مساحة أكثر من  144دون ًام (دونم واحد
يساوي  1٬000م ،)2وعىل طول  491م غرب ًا ،و 462م رشق ًا ،و 310م شامالً ،و 281م جنوب ًا.
ويشمل املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف املسجد القبيل (اجلامع األقىص) ،واملسجد
املرواين ،ومسجد قبة الصخرة ،ومسجد الرباق ،واألقىص السفيل ،وباب الرمحة .كام يشمل أيض ًا

واحلممات التقليدية
مجيع الساحات واملص ّليات واملدارس واملكتبات والزوايا الصوفية واملكاتب
ّ
واألسبلة واألروقة واملصاطب وأحواض وقنوات املياه وكل ما يقع فوق وحتت أرض مساحة

يتضمن كل الطرق واألزقة التي تؤدي
املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف .وهذا
ّ

يتضمن أيض ًا املمتلكات الوقفية
إىل بواباته ،وأسواره ،بام يشمل ذلك حائط الرباق الرشيف .كام
ّ

حل ّجاجه ،وحميطه .فداخل وخارج
التابعة للمسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف و ُ

أسوار املساحة املمتدة عىل  144دون ًام للمسجد األقىص املبارك ،هناك املئات من املمتلكات
تم وقفها عىل املسجد األقىص املبارك.
الوقفية ،والتي تشمل أراض وعقارات ومبان ّ
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«الوضع القائم» للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشر يف

 -50املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف بأكمله هو حتت وصاية جاللة امللك
عبداهلل الثاين ابن احلسني ،ملك األردن ،كام كان حتت وصاية والده من قبله ،جاللة امللك
احلسني بن طالل ،ط ّيب اهلل ثراه ،وجدّ ه من قبله ،جاللة امللك طالل بن عبداهلل األول ،ط ّيب

اهلل ثراه ،وجدّ والده من قبله ،جاللة امللك عبداهلل األول ابن احلسني ،ط ّيب اهلل ثراه ،وجدّ جدّ ه

جاللة امللك والرشيف احلسني بن عيل ،ط ّيب اهلل ثراه .وهذا امتداد للوضع التارخيي القائم

حل ّجة الرشعية الوقفية الصادرة عام ١١٥٥هـ إىل ّ
أن مجيع املدارس املحيطة باملسجد األقىص (مثل املدرسة الفنرية واملدرسة
 21وتشري ا ُ
الطيلونية واملدرسة الداودرية واملدرسة الساكن هبا السيد عيل جار اهلل واملدرسة األوحدية واملدرسة الباسطية واملدرسة األمينية واملدرسة
امللكية واملدرسة السعردية واملدرسة الفارسية واملدرسة املنكجية واملدرسة اجلوهرية واملدرسة املزهرية والدار الراكبة عىل باب القطانني
واملدرسة الزمنية واملدرسة العثامنية) هي مبان وقفية راكبة عىل أرض املسجد األقىص املبارك وجزء منه وحرمتها من حرمته (انظر امللحق .)٢
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الذي يعود إىل ما قبل احتالل القدس عام 1967م .وما زالت أجهزة تابعة للحكومة األردنية

تدير املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف ،وفق ًا للقانون األردين .وهذا أيض ًا جزء

من «الوضع القائم» «.»Historical Status Quo

 -51وقد تبنّت هذا التعريف عدة جمالس تنفيذية ملنظمة اليونسكو وجلان الرتاث العاملي
(2019-2015م) بغية وقف حماوالت لتغيري معنى وتعريف ووظائف املسجد األقىص املبارك

تم إعادة التأكيد عىل هذا التعريف يف اتفاقية الوصاية اهلاشمية عىل األماكن
(انظر ملحق  .)5كام ّ
املقدسة يف القدس ،والتي و ّقعها جاللة امللك عبداهلل الثاين ورئيس دولة فلسطني حممود عباس

يف  31آذار 2013م .وأخري ًا ،فإن هناك إمجاع ًا ثابت ًا حول هذا التعريف املذكور أعاله للمسجد

األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف بني العلامء املسلمني يف مجيع أرجاء العامل اإلسالمي ،وبام

يشمل ذلك وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردنية ،وقايض قضاة األردن،
ودائرة اإلفتاء العامة األردنية ،ومفتي القدس ،وجملس أوقاف القدس ،واملجلس اإلسالمي
األعىل ،ووزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ،وقايض قضاة فلسطني.


 -3أهمية الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس

 -52تشــر كلمة الوصاية يف اللغة إىل يشء يعهد ألحد باالعتناء بــه .وهذا يعني أن صاحب
الوصاية ،وهو حالي ًا جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احلســن ،ملك األردن ،مســؤول عام ييل،

بالنيابة عن حوايل  1.9مليار مسلم حول العامل:

( )1العناية باملسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف واستدامته.

( )2احلفاظ عىل هدف املســجد األقــى املبارك/احلرم القــديس الرشيف ،وهو صالة

املسلمني فيه.

( )3احلفاظ عىل املرافق األخرى يف املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف ،ومن

ضمنها املتحف اإلسالمي.

( )4دفع رواتب مجيع موظفي املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف.

( )5توفري التمويل الالزم إلدامة املســجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف ،وأية

حماوالت جلمع التربعات لصالح املســجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف خارج إطار

ما ين ّظمه صاحب الوصاية هي غري رشعية وتكون يف معظم األحيان احتياالً.
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( )6وصاحب الوصاية هو صاحب األمر واملســؤول عن محاية املسجد األقىص املبارك/

احلــرم القديس الرشيف .وهذا يعني أن صاحب الوصاية هو الوحيد الذي يســتطيع أن ينادي
للدفاع عن املســجد األقــى املبارك/احلرم القديس الرشيف .وبالتايل فــإن أية حماولة أخرى
للنداء إىل اجلهاد للدفاع عن املســجد األقىص املبارك/احلرم القــديس الرشيف باطلة وختالف
الرشيعة ،وتسعى إىل إثارة الفتنة وتؤدي إىل اإلرهاب.


 -4تاريخ الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس

صورة التقطت عـــام 1915م
تظهـــر قبة الصخرة واملســـجد
القبيل [مكتبـــة الكونغرس].

سقوط الحكم العثماني في القدس والانتقال إلى

الوصاية الهاشمية في عهد الشر يف الحسين (1931–1917م)

 -53وفق ًا لسجالت أرشيف االنتداب الربيطاين ،كانت أول مرة ُيذكر فيها الرشيف احلسني بن

عيل يف خطبة اجلمعة إلمام املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف يف عام  1917م.22
وكانت تلك إشارة إىل انتقال املسؤولية التارخيية التي كانت لدى السلطان العثامين عىل مدى
 400عام ،بصفته خليفة األمة اإلسالمية ،إىل الرشيف احلسني .وقد نرشت صحيفة القبلة يف

نص الدعاء يف خطبة اجلمعة تلك وهو:
العدد  38لعام 1917م ّ

 22يذكر خري الدين الزركيل ّ
أن عام ١٩١٧م شهد مبايعة الرشيف احلسني بن عيل بإمارة املؤمنني من ِق َبل األ ّمتني العربية واإلسالمية
ً
وسنّة
بحسب النص التايلّ :
«إن أبايع سيدي وموالي احلسني بن عيل بن حممد بن عون القريش احلسني أمريا للمؤمنني يعمل بكتاب اهلل ُ
رس ًا وجهر ًا ما أقام الدين واعتربه مرجع ًا ديني ًا للعامل
واإلخالص
الطاعة
يمني
ذلك
عىل
له
وأقسم
وسلم،
عليه
رسوله حممد صىل اهلل
ّ
اإلسالمي عىل عهد اهلل وميثاقه ».وذلك بحسب ما ورد يف جريدة القبلة العدد  ٢٢السنة األوىل ،مكة املكرمة ،االثنني  ٣حمرم ١٣٣٥هـ /
١٩١٧م ،ورد يف فصل «تسعون ليلة مع الرشيف امللك احلسني بن عيل» يف كتاب خري الدين الزركيل (ما رأيت وما سمعت) ،املطبعة
العربية ومكتبتها بمرص1923 ،م.
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رســـالة احلـــاج أمـــن
احلســـيني بتاريخ  30آذار
1924م* إىل ســـمو األمري
عبداهلل بن احلســـن ،أمري
رشق األردن ،يشـــكره
فيها عـــى ثقتـــه باملجلس
اإلســـامي األعـــى وجلنة
عـــارة احلـــرم القـــديس
الرشيـــف .ويطلـــب فيها
احلـــاج أمـــن ،بالنيابـــة
عـــن اجلهتـــن ،أن يتوىل
ســـمو األمـــر عبـــداهلل
اإلرشاف عـــى إعادة إعامر
احلـــرم القـــديس الرشيف
واالطالع عىل احلســـابات
واإلجـــراءات املتعلقـــة
بذلك «حتـــت رعاية جاللة
ســـيدنا أمـــر املؤمنـــن»
الرشيف احلســـن بن عيل.
* وتذكر جريدة الزهراء
املرصية (العدد )١٨-١٧
والصادرة يف  ١٣آذار
تم التوقيع عىل
١٩٢٤م ،أنّه ّ
ّ
صك البيعة باخلالفة
صياغة
للرشيف احلسني داخل
املسجد األقىص عىل نسختني.

«نسأل اهلل العظيم أن ينعم بحفظه وأن يم ّن بعونه على سيدنا وموالنا الشريف الحسين
بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون ،خليفة المسلمين ،أمير وشريف مكّة وملك
العرب». . .
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دعـــوة مـــن احلـــاج أمني
احلســـيني بتاريخ  27آب
1928م إىل األمـــر عبداهلل
ليشـــهد االحتفـــال بانتهاء
أعامل إعـــادة إعـــار قبة
الصخـــرة املرشفة.

 -54ويف عا َمي  ١٩١٨و ١٩١٩م ،جدّ د سكان القدس بيعتهم للرشيف احلسني بن عيل ملك ًا
للعرب وخليف ًة للمسلمني وحامي ًا للمقدسيني واملقدسات .جريدة القبلة ،العدد  ،١٦٤االثنني
 ٥مجادى الثانية ١٣٣٦هـ ١٩١٨ /م .ويف عام 1924م ،عندما انتهت اخلالفة العثامنية بشكل

رسمي ،بحث العرب يف احلجاز وسوريا واألردن ولبنان وفلسطني وغريهم عن خليفة رشعي.
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وكان األمري اهلاشمي عبداهلل بن احلسني بن عيل (الحق ًا جاللة امللك عبداهلل األول) ،أمري رشق

األردن ،والزعيم الفلسطيني احلاج أمني احلسيني أول من بايع الرشيف احلسني يف  11آذار

1924م .وتبعهام الوجهاء العرب والفلسطينيون يف مبايعته يف العقبة ويف خمتلف املدن يف الضفة
الغربية.

الوصاية الهاشمية في عهد الملك عبدال� ل�ه الأول (1951–1931م)

 -55بعد وفاة الرشيف احلسني بن عيل عام 1931م ،انتقلت الوصاية عىل املقدسات اإلسالمية
واملسيحية يف القدس إىل أكرب أبنائه الذي كان يف سدة احلكم ،األمري عبداهلل ،والذي كان وقتها
أمري رشق األردن (الحق ًا جاللة امللك عبداهلل األول ،ملك اململكة األردنية اهلاشمية) .وجاء

يمـــن يف األعـــى :رضيـــح
الرشيف احلســـن بـــن عيل يف
املســـجد األقـــى املبارك.
يســـار يف األعىل واألســـفل:
موكـــب جنـــازة الرشيـــف
احلســـن عام 1931م [مكتبة
الكونغـــرس.]A l a m y /

األمري عبـــداهلل ،أمـــر رشق
األردن ،مـــع شـــقيقه األصغر
امللـــك فيصـــل األول ،ملك
العـــراق ،يف املســـجد األقىص
املبـــارك يف القـــدس1933 ،م
[مكتبـــة الكونغرس].

ذلك امتداد ًا إلرسال رئيس املجلس اإلسالمي األعىل يف القدس احلاج أمني احلسيني رسالة عام

1924م إىل األمري عبداهلل بالنيابة عن املجلس وعن جلنة إعامر املسجد األقىص املبارك/احلرم
يســـار يف األســـفل :امللـــك
عبداهلل األول مـــع نجليه األمري
طـــال بـــن عبـــداهلل (يمني
امللـــك) واألمري نايف (يســـار
امللـــك باللباس العســـكري)،
1948م.
يمـــن يف األســـفل :األمـــر
عبـــداهلل ،أمـــر رشق األردن،
مـــع شـــقيقه األصغـــر امللك
فيصل األول ،ملـــك العراق،
يف املســـجد األقـــى املبارك
يف القـــدس1933 ،م تقريبـــ ًا
[مكتبـــة الكونغـــرس].

القديس الرشيف يطلب فيها أن يتوىل اإلرشاف عىل إعادة اإلعامر ،برعاية الرشيف احلسني بن

عيل ،والذي أشارت إليه الرسالة بـ«أمري املؤمنني».

 -٥٦يف كانون األول 1948م ،وبعد احلرب العربية اإلرسائيلية ،أقام قادة ووجهاء فلسطينيون

وعمن ،دعوا فيها امللك عبداهلل
من الضفة الغربية مؤمتر ًا يف أرحيا ،ومؤمترات يف رام اهلل ،ونابلسّ ،
األول إىل اختاذ خطوات فورية لتوحيد ضفتي هنر األردن لتكونا دولة واحدة حتت قيادته .يف
 11نيسان 1950م ،عقدت انتخابات لربملان أردين جديد يتضمن نواب ًا يم ّثلون سكّان الضفة

الغربية .ويف  24نيسان 1950م ،صادق الربملان األردين عىل وحدة الضفتني حتت قيادة جاللة
امللك عبد اهلل األول ،مؤكد ًا ّ
أن الوحدة جاءت يف مسعى للحفاظ عىل حقوق العرب كاملة يف

فلسطني والدفاع عنها بكل الوسائل القانونية .وصادقت جامعة الدول العربية عىل ذلك يف 11

أيار 1950م .وبالتايل ،أ ّدت وحدة الضفتني دستوري ًا إىل توسعة اململكة األردنية اهلاشمية ومحاية

ما تبقى من فلسطني إىل عام 1967م .بصفته احلاكم اهلاشمي ،حافظ جاللة امللك عبداهلل األول

عىل دوره صاحب ًا للوصاية اهلاشمية عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس .وكان يزور
القدس كثري ًا ،خاصة يف أيام اجلمعة وعند استضافته مللوك ورؤساء الدول العربية .ويف عام

1951م ،استشهد امللك عبداهلل األول داخل املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف.

الوصاية الهاشمية في عهد جلالة الملك طلال بن عبدال� ل�ه الأول (1952–1951م)

 -57بعد استشهاد امللك عبداهلل األول يف  20متوز 1951م أثناء دخوله إىل املسجد القبيل/اجلامع
األقىص ألداء صالة اجلمعة يف املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف برفقة حفيده،
األمري احلسني بن طالل آنذاك ،انتقلت الوصاية إىل نجله األكرب ،جاللة امللك طالل ،ملك اململكة

األردنية اهلاشمية ،والذي قاتل يف القدس برتبة ضابط يف اجليش العريب يف حرب عام 1948م.
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يمـــن :وثيقة مبايعـــة وجهاء
القدس وبالد الشـــام للرشيف
احلســـن بـــن عـــي باخلالفة
اإلســـامية يف عام 192٤م.
يســـار :وثيقة مبايعـــة وجهاء
مقدسيني وفلســـطينيني جلاللة
امللـــك عبـــداهلل األول يف عام
 1948م.

الوصاية الهاشمية في عهد جلالة الملك الحسين بن طلال (1999–1952م)

 -58انتقلت الوصاية اهلاشمية إىل نجل امللك طالل ،جاللة امللك احلسني ،ملك اململكة
أقر امللك احلسني القانون األردين للجنة
األردنية اهلاشمية ،عام 1952م .ويف عام 1954مّ ،

إعامر املسجد األقىص املبارك وقبة الصخرة املرشفة (اإلعامر اهلاشمي) ،والتي ما زالت إىل

متول وترشف عىل مشاريع إعادة اإلعامر يف املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس
يومنا هذا ّ

الرشيف .ويف الفرتة 1988-1967م ،استمرت الوصاية مع امللك احلسني عىل املقدسات
واألوقاف التابعة هلا رغم وقوع القدس حتت االحتالل اإلرسائييل.

الوصاية الهاشمية بعد فكّ الارتباط مع الضفة الغربية (1988م)

 -59استثنى قرار األردن ّ
بفك االرتباط مع الضفة الغربية يف عام 1988م ،يف عهد امللك
احلسني ،املقدسات يف القدس الرشقية .وبالتايل ،استمرت وصاية ملك األردن اهلاشمي

عليها .وبسبب هذا االستثناء ،ما زالت دائرة أوقاف القدس األردنية تقوم بدورها يف إدارة
املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف وإدارة مئات املمتلكات الوقفية إىل هذا اليوم

(2020م) .ويشمل هذا الدور أيض ًا الدعم واإلرشاف عىل إدارة السلطة الفلسطينية لـ40
مدرسة من مدارس املمتلكات الوقفية.
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 -60واهلدف من استثناء املقدسات من قرار ّ
فك االرتباط لعام 1988م ،بالنسبة لألردن
وفلسطني ،هو احليلولة دون حدوث فراغ يف محايتها أثناء املفاوضات بني منظمة التحرير
الفلسطينية وإرسائيل ،األمر الذي قد يمكّن إرسائيل من تغيري هوية القدس الرشقية الدينية

ووضعها كمدينة حمتلة .حيتفظ األردن بالصالحيات اإلدارية والقانونية للمقدسات اإلسالمية
واملسيحية يف القدس الرشقية ،خاصة املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف وكنيسة

القيامة ،وملك األردن شخصي ًا هو صاحب الوصاية عليها .وهكذا ،استمرت الوصاية اهلاشمية

عىل املقدسات دون انقطاع حتى بعد االحتالل عام 1967م وقرار ّ
فك االرتباط عام 1988م.

إعلان واشنطن (1994م)

تم التأكيد عىل الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات اإلسالمية يف القدس يف إعالن واشنطن
ّ -61

بتاريخ  25متوز 1994م .وو ّقعه امللك احلسني ورئيس الوزراء اإلرسائييل إسحق رابني يف

 23خطاب جاللة امللك احلسني بن طالل بتاريخ  ٣١متوز عام ١٩٨٨م ،حيث ورد يف خطابه استثناء املقدسات اإلسالمية واملسيحية
لتبقى حتت السيطرة األردنية.
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البيت األبيض ،مما أهنى بشكل رسمي حالة احلرب التي استمرت  46عام ًا بني البلدين ،سعي ًا

إىل «حتقيق هدف السالم العادل الدائم الشامل بني الدول العربية والفلسطينيني وبني إرسائيل».

 -62حيفظ اإلعالن صالحيات جاللة ملك األردن عىل املقدسات اإلسالمية يف القدس ،كام
ييل:

«تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة األردنية الهاشمية في األماكن اإلسالمية
المقدسة في القدس .وعندما تجرى مفاوضات بشأن الوضع الدائم ،ستعطي إسرائيل

أولوية عالية لدور األردن التاريخي في هذه األماكن المقدسة»( .المادة ب ( )3من إعالن
واشنطن)

معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994م

تقر معاهدة السالم األردنية اإلرسائيلية ،والتي و ّقعت بتاريخ  26ترشين األول 1994م،
ّ -63

بالدور اخلاص والتارخيي اهلاشمي يف مقدسات القدس .وتنص املعاهدة يف املادة  9عىل ما ييل:

«حترتم إرسائيل الدور احلايل اخلاص للمملكة األردنية اهلاشمية يف األماكن اإلسالمية املقدسة
يف القدس ،وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إرسائيل أولوية كربى للدور

األردين التارخيي يف هذه األماكن».

الوصاية الهاشمية في عهد جلالة الملك عبدال� ل�ه الثاني (1999م–الحاضر)

 -64بعد وفاة جاللة امللك احلسني رمحه اهلل ،يف عام 1999م ،انتقلت الوصاية إىل نجله ،جاللة
امللك عبداهلل الثاين ،ملك اململكة األردنية اهلاشمية .حيث بدأ جاللة امللك عبداهلل الثاين هذا

الدور بتوجيهات إلعادة ترميم منرب صالح الدين يف املسجد األقىص .ويف عام 2007م ،أسس
امللك عبداهلل الثاين الصندوق اهلاشمي إلعامر املسجد األقىص املبارك وقبة الصخرة املرشفة،

سهل العديد من التربعات الكبرية ومشاريع الرتميم.
والذي ّ

 -65إن اتفاقية الوصاية اهلاشمية عىل األماكن املقدسة يف القدس لعام 2013م التي و ّقعها

جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئيس الفلسطيني حممود عباس بصفته رئيس ًا ملنظمة التحرير
الفلسطينية ورئيس ًا للسلطة الفلسطينية ورئيس ًا لدولة فلسطني ،أعادت التأكيد عىل دور امللك

عبداهلل الثاين صاحب ًا للوصاية عىل املقدسات يف القدس ،وعىل حقه الكامل يف بذل كل اجلهود
42
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صفحة مـــن معاهدة الســـام
األردنيـــة اإلرسائيليـــة لعـــام
1994م تبـــن املـــادة  9التي
تشـــر إىل احرتام إرسائيل لدور
األردن اخلـــاص يف القدس.

القانونية حلاميتها واحلفاظ عليها ،ومن ضمنها املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف
املمتد عىل مساحة  144دون ًام.
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الاعتراف الدولي بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية
والمسيحية في عهد جلالة الملك عبد ال� ل�ه الثاني ابن الحسين

 -66هناك إمجاع عاملي حول وصاية جاللة امللك عبداهلل الثاين عىل املقدسات اإلسالمية
واملسيحية يف القدس .تالي ًا بعض األمثلة عىل هذا االعرتاف العاملي:

منظمة التعاون اإلسالمي

* 18أيار 2018م ،يف البيان اخلتامي ملؤمتر القمة اإلســامي االســتثنائي السابع استجابة
للتطورات اخلطرية يف دولة فلسطني.

* 1حزيران 2019م ،يف البيان اخلتامي للقمة اإلسالمية الـ 14التي عقدت يف مكّة.
جامعة الدول العربية

* 16نيسان 2013م ،صدر عن اجلامعة العربية رسالة تصادق عىل اتفاقية الوصاية اهلاشمية
عىل األماكن املقدسة يف القدس واعتربت وثيقة رسمية من وثائق جامعة الدول العربية.

* 15نيســان 2018م ،يف القمة العربية الـ 29يف الظهران يف السعودية ،أعلن القادة العرب
عن دعمهم للوصاية اهلاشمية يف البيان اخلتامي.

* 31آذار 2019م ،القمــة العربيــة الثالثــون يف تونس ،حيث أكد البيــان اخلتامي الدعم
للوصاية اهلاشمية التارخيية عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس.

االتحاد األوروبي

* 25شــباط 2019م ،أعادت قمة االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية ،التي عقدت يف
رشم الشيخ ،التأكيد عىل أمهية احلفاظ عىل الوضع التارخيي القائم يف املقدسات يف القدس،
ومن ضمن ذلك الوصاية التي تتوالها اململكة األردنية اهلاشمية.

* 17حزيران 2019م ،قالت املمثل األعىل لالحتاد األورويب للشــؤون اخلارجية والسياسة
األمنية ،ونائــب رئيس املفوضية األوروبيــة ،فيديريكا موغريينــي ،يف مؤمتر صحفي يف

لكسمبورغ« :أود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر ثانية ،كام نفعل دائ ًام ،صاحب اجلاللة [امللك
عبداهلل الثاين] واململكة األردنية اهلاشــمية عىل الدور اخلاص بصفته صاحب الوصاية عىل
املقدســات .وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة لالحتاد األورويب ،ونحن نقف مع األردن يف
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هذه املسؤولية املهمة التي حيملها جاللة امللك».
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االتحاد البرلماني العربي

* 10آذار 2019م ،أرســل االحتاد الربملاين العريب رسالة إىل جاللة امللك عبداهلل الثاين تؤكد
عىل دعمه للوصاية اهلاشمية عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس.

* 8شــباط 2020م ،أرسل االحتاد الربملاين العريب رسالة إىل جاللة امللك عبداهلل الثاين تعيد
التأكيد عىل دعمه للوصاية اهلاشمية.

روسيا

رحبت فيه باتفاقية الوصاية
* 3نيســان 2013م ،أصدرت وزارة اخلارجية الروســية بيان ًا ّ
اهلاشمية عىل األماكن املقدسة يف القدس.

تركيا

* 13كانون األول 2017م ،يف خطابه يف مؤمتر القمة اإلســامي االستثنائي يف إسطنبول،
أشار رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إىل دور امللك عبداهلل الثاين بوصفه حامي ًا للمسجد
األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف.

الواليات المتحدة األمريكية

* 14شــباط 2018م ،قال وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلريسون« :أعتقد أنه من املهم
اإلشــارة إىل أن الرئيس ترامب ،عندما اختذ قراره باالعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل،
التزم أوالً باحرتام دور األردن يف الوصاية عىل املقدسات».

المغرب

* 28آذار 2019م ،أصــدر صاحبا اجلاللة امللك حممد الســادس ،ملــك املغرب ،وامللك
عبداهلل الثاين بيان ًا مشــرك ًا ،أكد فيه ملك املغرب عىل أمهية الوصاية اهلاشمية التارخيية عىل
املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس .وحيمل هذا قدر ًا كبري ًا من األمهية ،كون جاللة
امللك حممد السادس رئيس جلنة القدس التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي.

الفاتيكان

أقر قداســة البابا فرنســيس بوصاية جاللة امللك عبد اهلل الثاين
* 19كانون األول 2017مّ ،
عىل املقدسات اإلسالمية واملســيحية يف القدس .وأشار الفاتيكان إىل أن اللقاء بني قداسة
البابا فرنســيس وجاللة امللك عبد اهلل الثاين ركز عىل تعزيز السالم واالستقرار يف الرشق
الوصاية الهاشمية
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األوسط ،مع اإلشارة إىل مسألة القدس بشكل خاص ودور العاهل اهلاشمي ،ملك األردن

بصفته صاحب ًا للوصاية عىل األماكن املقدسة.

24

* 3ترشيــن األول 2019م ،أصدر رئيس جممــع الكنائس الرشقيــة الكاردينال ليوناردو
ساندري ،واألب فرانشيسكو باتون ،حارس األرايض املقدسة ،ومدير عام أوقاف القدس
الشيخ عزام اخلطيب ،وأعضاء جملس أوقاف القدس ،ووفد رفيع املستوى من رجال الدين

الفرنسيســكان ،بيان ًا بســبع نقاط يعيد التأكيد عىل التزام املو ّقعني بالعهدة العمرية ،وعىل

دعمهم للوصاية اهلاشمية جلاللة امللك عبداهلل الثاين عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية،

وعىل رفضهم ملحاوالت تغيري الوضع التارخيي القائم.
الكنيسة األنجليكانية

* 13كانون الثاين 2020م ،أكّد رئيس أســاقفة كانرتبري املطران جســتني ويلبي ،نيابة عن
 37من رؤســاء الكنائس األنجليكانية يف العامل ،يف اجتــاع يف األردن ،عىل أمهية الوصاية
اهلاشمية عىل املقدسات يف القدس ،مشيد ًا بجهود امللك عبداهلل الثاين حلاميتها واحلفاظ عىل
الوجود املسيحي يف األرايض املقدسة ويف املنطقة.

رؤساء وممثلو الكنائس األرثوذكسية في العالم

غبطــة بطريــرك المدينــة المقدســة وســائر أعمــال فلســطين واألردن البطريــرك كيريــوس
كيريــوس ثيوفيلــوس الثالــث ،وقداســة بطريــرك موســكو وســائر روســيا كيريــوس

كيريــوس كيرللــس ،وغبطــة البطريــرك كيريــوس كيريــوس إيرينيــوس رئيــس أســاقفة

بيتــش ،متروبوليــت بلغــارد وكارلوفيكيــو وبطريــرك صربيــا ،ومندوبـ ًا عــن صاحــب الغبطة

البطريــرك كيريــوس كيريــوس دانيــال ،بطريــرك رومانيــا ،صاحــب الســيادة المتروبوليــت
نيفــون رئيــس أســاقفة تارجوفيســت ،والكنيســة األرثوذكســية البولنديــة برئاســة نيافــة

رئيــس األســاقفة أبيــل لوبليــن وكيلــم ،ورئيــس أســاقفة التشــيك وســلوفاكيا صاحــب

الســيادة راتســيالفوس

عبوا فيه «عن امتناهنم وتقديرهم جلاللة امللك
* 26شباط 2020م ،أصدروا بيان ًا مشرتك ًا ّ

عبداهلل الثاين ابن احلســن املعظم ملك اململكة األردنية اهلاشــمية والويص اهلاشمي عىل
األماكن املقدسة املسيحية واإلسالمية يف األرايض املقدسة ،ولشعب األردن الستضافتهم

24

https://www.ncronline.org/news/vatican/pope-meets-jordans-king-amid-rising-tensions-jerusalem.
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عمن ،مشريين إىل جهود جاللة امللك االستثنائية يف جمال تعزيز
هلذا االجتامع يف عاصمتهم ّ
حوار األديان عىل املستوى الدويل».

منظمة اليونسكو

* 6-3آذار 2020م ،خالل زيارهتا الرســمية األوىل إىل اململكة األردنية اهلاشمية ،أثنت املديرة
العامة لليونسكو ،أودري أزوالي« ،عىل الدور البنّاء الذي يضطلع به صاحب اجلاللة [امللك

عبداهلل الثاين] بصفته صاحب الوصاية عىل األماكن املقدسة يف القدس ،وعىل رؤيته التي تسعى
إىل ضامن بقاء القدس مدينة جتمع أديان التوحيد الثالثة بســام ووئام .وستعمل اليونسكو،

يف إطار واليتها ،مع مجيع األطراف املعنية مــن أجل احلفاظ عىل الرتاث الثقايف ملوقع الرتاث

العاملي ‘مدينة القدس القديمة وأســوارها’ إذ حيتاج هذا الرتاث ذي القيمة العاملية االستثنائية

إىل الصون بام يتوافق مع املعايري الدولية ذات الصلة ،بام فيها اتفاقية اليونســكو للرتاث العاملي
وقرارات جلنة الرتاث العاملي».

25



 -5واجبات الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس
الواجبات الأساسية للوصاية على المقدسات الإسلامية

 -67تتضمن الواجبات األساسية للوصاية عىل املقدسات اإلسالمية ما ييل:

( )1املحافظة عىل املســجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيــف ومرافقه وغاياهتا،

واستدامتها وصيانتها.

( )2محايته واملحافظة عىل الذوق العام واالنضباط فيه.

( )3إدارته وتعيني موظفيه ،بام يشــمل ذلك الو ّعاظ ،واحلــرس ،واإلداريني ،واآلذنني،

واملحامني ،واملحاسبني ،ومهنديس العامرة وغريهم ،ودفع رواتبهم.
( )4توفري التمويل ومجع التربعات له.

واحلج إليه وإمكانية الوصول إليه.
( )5تأمني الصالة فيه
ّ
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( )6املحافظة عىل الوضع القائم.

( )7ضامن االلتزام األخالقي والوعظ الســليم فيه ،ومتثيله أمــام اجلهات الدولية وأمام

القــوة املحتلة ،حيث إن إرسائيــل ملزمة قانوني ًا بموجب قراري جملــس األمن  242و،338

وميثــاق الهاي لعام 1954م بحامية وعدم تغيري املقدســات يف القدس .كام ّ
أن إرسائيل ملزمة

قانونيــ ًا بموجب قرارات جملس األمــن  ٢٥٢و ٤٧٦و ٤٧٨بحامية وعدم تغيري الوضع القائم
للمقدسات يف القدس.

( )8اخلضوع للمساءلة أمام اهلل  وأمام العامل اإلسالمي بأكمله حول وضعه.
( )9التنسيق مع السلطة الفلسطينية بخصوصه.
( )10الدفاع عنه ومحايته إن اقتىض األمر ذلك.

 -68والنقطة األخرية (الدفاع عنه ومحايته إن اقتىض األمر ذلك) بالغة احلساسية؛ إذ إن القرآن
الكريم يأذن باحلرب العادلة للدفاع عن املقدسات (ومن ضمنها الكنائس املسيحية واملعابد

اليهودية) .يقول اهلل :
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 -69وبالتايل ،فإن مسؤولية الدفاع عن املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف فرض

عني عىل كل مسلم يف العامل .ولكن صاحب الوصاية ،جاللة امللك عبداهلل الثاين ،هو الوحيد
الذي بإمكانه أن ينادي للدفاع عنه فعلي ًا وأن حيدد الطريقة املناسبة لفعل ذلك .وأية ادعاءات
أخرى باسم املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف باطلة وغري رشعية ،وهي حماوالت

إلثارة الفتنة وهي تؤدي إىل اإلرهاب .إن صاحب الوصاية هو من حيافظ عىل السلم يف األرايض

املقدسة ،وبالتايل عىل السالم بني األديان يف العامل.

دور الملوك الهاشميين في الدفاع عن فلسطين والقدس ومقدّساتها

 -70منذ انطالق الثورة العربية الكربى عام 1916م ،كان امللوك اهلاشميون يقودون اجليش
العريب يف الدفاع عن هوية فلسطني ،وشعبها ،واملقدّ سات يف القدس .وحتت ثرى فلسطني
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والقدس يرقد آالف اجلنود األردنيني الذين دفعوا دماءهم وحياهتم ثمن ًا للدفاع عن األرايض
املقدسة .ويمكن تلخيص هذه اجلهود والتضحيات يف املراحل التارخيية التالية:

* 1933-1917م :قدّ م صاحبا اجلاللة الرشيف احلسني وامللك عبداهلل األول الدعم لكل
اجلهود الفلسطينية واألردنية للحيلولة دون تطبيق وعد بلفور .وكان هلام دور كبري يف الدفاع

عن حائط الرباق (1931-1929م) ،حيث أسفر ذلك عن قرار رصيح باالعرتاف بحائط
الرباق وساحته جزئني ال يتجزآن من احلائط الغريب للمسجد األقىص.

*كان جاللة امللك عبــداهلل األول يف مقدمة صفوف الثورة العربية (1939-1936م) ضدّ
بيع األرايض الفلسطينية للمستوطنني اإلرسائيليني يف تلك الفرتة.

*يف عام 1947م ،أمر جاللة امللك عبداهلل األول اجليش العريب بدخول فلسطني حلامية مدهنا
وشعبها.

*يف عام 1948م ،كان جاللة امللك عبداهلل األول يف مقدمة الصفوف يف العديد من ساحات

القتال حول القدس ،ومن ضمنها باب الــواد وعصيون ،واخلان األمحر ،وخاصة يف إنقاذ
البلدة القديمة يف القدس .ويف هذه املعركة ،استســلمت اهلاغانا اليهودية للجيش العريب،
واستمر حكم األردن يف القدس حتى عام 1967م.

*يف عام 1948م ،قاتل جاللة امللك (األمــر آنذاك) طالل بن عبداهلل يف القدس ضابط ًا يف
اجليش العريب.

*يف عام 1967م ،خاض جاللة امللك احلســن بن طالل معارك رشســة دفاع ًا عن القدس
والضفة الغربية .ومن تضحيات اجليش العريب التي تم توثيقها ،تلك التي كانت دفاع ًا عن
جراح وغريها.
املكب واخلان األمحر وجبل الزيتون والشيخ ّ
أسوار البلدة القديمة وجبل ّ

*يف عام 1968م ،قاد جاللة امللك احلســن اجليش العريب األردين واملتطوعني الفلسطينيني

إىل النــر دفاع ًا عن األردن ضد غزو إرسائيــي؛ إذ وضعت معركة الكرامة حدّ ًا لألطامع

التوســعية لتحقيق ما يســمى بإرسائيل الكربى .وكان ذلك أول انتصــار عريب بعد نكبة

1948م.

*من 1967م وإىل 2020م ،ويف عهدي وصاية جاللة امللك احلســن وجاللة امللك عبداهلل
ّ
التخل عن شــر من الـ 144دون ًام التي يمتد عليها املســجد األقىص املبارك/
يتم
الثاين ،مل ّ

احلرم القــديس الرشيف لصالح إرسائيــل ،فعىل مدى  53عام ًا ،حافظــت الوصاية عىل

املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف رغم وقوعه حتت االحتالل.
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 -71باإلضافة إىل ما ُذكر أعاله ،عمل امللوك اهلاشميون عىل إعادة إعامر املسجد األقىص
املبارك/احلرم القديس الرشيف من خالل ما ال يقل عن مخسة إعامرات رئيسية يف آخر مئة عام،

متحملني بذلك كلفة شخصية كبرية.
ّ
اإلعمار األول (1952-1922م)

تم تشكيل املجلس اإلسالمي األعىل للحفاظ عىل القيم اإلسالمية
 -72يف عام 1922مّ ،

املثىل ومحاية مقدسات فلسطني .توىل املجلس اإلسالمي األعىل ،برئاسة احلاج أمني احلسيني،

مسؤولية مجع التربعات لرتميم قبة الصخرة املرشفة .زار وفد من املجلس الرشيف احلسني بن

عيل يف عام 1924م ،وقدّ م له إجياز ًا عن وضع املسجد ،فتربع الرشيف احلسني بـ 38٬000لرية
ذهبية.

 -73األمري عبداهلل ،نجل الرشيف احلسني وأول أمري إلمارة رشق األردن ،أرشف شخصي ًا
تم يف األربعينيات ،والذي ُعرف أيض ًا
عىل أعامل اإلعامر .كام أرشف أيض ًا عىل اإلعامر الذي ّ

باإلعامر املرصي ،وذلك نسبة إىل الدور الفني والتقني املرصي واسترياد السرياميك املستخدم

يف اإلعامر من مرص.

 -74أثناء حرب عام 1948م ،ترضرت أجزاء كبرية من البلدة القديمة يف القدس واملسجد
األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف ،وسطح كنيسة القيامة .ونجح جاللة امللك عبداهلل
األول يف احلفاظ عىل األقىص بعيد ًا عن االحتالل ،واستسلمت اهلاغانا الصهيونية للجيش

العريب ،حتت قيادة الضابط عبداهلل التل .وفور ًا بعد هناية احلرب ،زار امللك عبداهلل األول

 -1امللك احلســـن بن طالل
مـــع امللـــك حممـــد اخلامس
يف املســـجد األقـــى املبارك،
يرافقهـــا رئيس هيئـــة األركان
املشـــركة للقوات املســـلحة
األردنيـــة الفريـــق أول حابس
املجايل يف عـــام 1958م.

 -2امللك احلســـن بن طالل
(يســـار) وشـــاه حممد رضا،
شـــاه إيران ،يرافقهـــا رئيس
هيئة األركان املشـــركة للقوات
املســـلحة األردنية الفريق أول
حابس املجايل (وســـط) يف عام
1959م.

 -3امللك احلســـن بن طالل
(يمـــن) يســـتضيف رئيـــس
تونـــس احلبيـــب بورقيبـــة
(وســـط) ،ويرافقهـــا رئيس
وزراء األردن وصفـــي التـــل
(يســـار) يف فنـــدق األقواس
الســـبعة عىل جبـــل الزيتون يف
عـــام 1965م.

عمن« :باســـم
برقية إىل جاللة امللك عبداهلل األولّ ،
عمن نشـــكر جاللتكم
الطائفـــة األرثوذكســـية يف ّ
لتجشمكم مســـافة الســـفر وإرشاف جاللتكم عىل
عملية مكافحة النـــران يف ق ّبة كنيســـة القيامة قبلة
العامل املســـيحي عا ّمة .مما ســـيربهن للعـــامل أمجع
نوايا العاهل اهلاشـــمي الســـامية وحرصه عىل محاية
األماكن املقدســـة املســـيحية .أدامكـــم اهلل وأمدّ يف
عمركم ملصلحـــة العرب».
عمن.
مجع ّية النهضة األرثوذكس ّية العرب ّية يف ّ

األقىص وأعلن عن ترميم حمراب سيدنا زكريا  كجزء من إعادة إعامر املباين املحيطة التي

كانت قد ترضرت يف أساساهتا.

 -75يف عام 1949م ،ساعد جاللة امللك عبداهلل األول شخصي ًا يف إمخاد حريق د ّمر أجزا ًء من

كنيسة القيامة .ودأب جاللته عىل دوره صاحب ًا للوصاية عىل املقدسات يف القدس طوال عهده،

 .4امللـــك احلســـن بن طالل
(يمـــن) ،وامللـــك فيصل بن
عبدالعزيـــز ،ملك الســـعودية
(يســـار) ،وحمافـــظ القـــدس
التابـــع لألردن أنـــور اخلطيب
(وســـط) ،يف عام 1966م.
 -5امللك احلســـن بن طالل
(يســـار) ،وقائـــد القـــوات
العربيـــة املشـــركة عبداحلكيم
عامـــر (وســـط) ،وحمافـــظ
القدس أنـــور اخلطيب ،يف عام
1 9 6 4م .

 -6امللـــك احلســـن بن طالل
(وســـط) ،وأمـــر الكويـــت
الشـــيخ صباح الســـامل (يسار)،
وحمافظ القـــدس التابع لألردن
أنور اخلطيـــب ،يف عام 1966م.

إىل أن استشهد يف املسجد القبيل يف املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف عندما كان
ذاهب ًا ألداء صالة اجلمعة يف  20متوز 1951م.
اإلعمار الثاني (1964-1952م)

املذهب عوض ًا عن
 -76شمل اإلعامر اهلاشمي يف اخلمسينيات تركيب صفائح األملنيوم
ّ
الصفائح اخلارجية الرصاصية التي كانت تغطي اهليكل اخلشبي لقبة الصخرة ،والتي مل تكن

متنع ترسب املياه إىل الداخل .كام كان لون القبة الذهبي قد هبت .يف الفرتة  1952م1953-م،
أرشف جاللة امللك احلسني يف بداية عهده عىل صيانة هذه الصفائح.

وجه جاللة امللك احلسني بس ّن القانون األردين للجنة اإلعامر اهلاشمي،
 -77يف عام 1954مّ ،
املرشفة ،وقبة السلسلة ،وسبيل قايتباي،
والذي أرشف بموجبه جاللته عىل ترميم قبة الصخرة ّ

ومسجد النساء ،ومواقع أخرى.
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 -78وكان جاللة امللك احلسني يرشد شخصي ًا ضيوفه الرسميني يف أرجاء املسجد األقىص
املبارك/احلرم القديس الرشيف .وكان من ضمن هؤالء الضيوف رئيس سوريا شكري القوتيل

عام 1957م ،وجاللة امللك حممد اخلامس ،ملك املغرب ،يف عام 1958م ،والشاه حممد رضا،

شاه إيران ،عام 1959م ،وقائد القوات العربية املشرتكة عبداحلكيم عامر يف عام 1964م،
ورئيس تونس احلبيب بورقيبة يف عام 1965م ،وجاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز ،ملك

السعودية ،يف عام 1966م ،والشيخ صباح السامل ،أمري الكويت ،يف عام 1966م.
اإلعمار الثالث-اإلعمارات الطارئة ( 1969م-الحاضر)

 -79ترضر منرب صالح الدين يف املسجد القبيل ،يف املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس
أرضم به النار الصهيوين األسرتايل دينيس مايكل روهان يف  21آب
الرشيف ،بشكل كبري عندما َ

1969م .وكان املنرب ،الذي بناه السلطان نورالدين زنكي ،قد ُجلب من حلب إىل القدس عىل
يد صالح الدين بعد حترير القدس من الصليبيني عام 1187م .قام جاللة امللك عبداهلل الثاين

بدعم ترميم املنرب واإلرشاف عليه ،وقد كلف اخلزينة األردنية  2.115مليون دوالر أمريكي.
وتم تركيب املنرب يف مكانه التارخيي يف املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف يف 2
ّ

شباط 2007م .كام يستمر ترميم األرضار التي تس ّبب هبا حريق عام 1969م إىل هذا اليوم.

اإلعمار الرابع (1994-1990م)
مرة أخرى
 -80بحلول التسعينيات من القرن املايض ،كانت قبة الصخرة املرشفة قد ترضرت ّ
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ترمي ــم الصفائ ــح اخلش ــبية (الش ــدادات)
وتصاميـــم الســـقف يف املســـجد القبـــي
2012-1969م [© رامـــي اخلطيـــب/
أوقـــاف القدس].

قبة الصخرة املرشفة.

من الداخل واخلارج بفعل الظروف البيئية وقنابل الصوت التي تطلقها الرشطة اإلرسائيلية

بشكل متكرر .يف عام 1992م ،باع املغفور له جاللة امللك احلسني بيته يف لندن بقيمة 11٬636

مليون دوالر أمريكي ليتمكن من تغطية كلفة إعامر قبة الصخرة املرشفة يف عام 1994م.

وبموجب تعليامت جاللة امللك احلسني ،استعانت وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية األردنية بخربات حمرتفة إلعادة تصفيح وتكسية قبة الصخرة املرشفة بحوايل ١٬٢٠٠
صفيحة من النحاس والنيكل مطلية بالذهب عيار  ٢٤قرياط ،وإعادة بناء دعائم السطح،
وصيانة األساسات ،ومحاية القبة من الداخل ضد احلرائق.

اإلعمار الخامس (1994م-الحاضر)
 -81حتمل املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس أمهية بالغة لدى جاللة امللك عبداهلل

الثاين .واستمرار ًا يف االلتزام امللكي برعايتها ،أسس جاللة امللك عبداهلل الثاين الصندوق
اهلاشمي إلعامر املسجد األقىص املبارك وقبة الصخرة املرشفة بموجب قانون جديد صدر يف

عام 2007م.

 -82تشمل مشاريع اإلعامر واحلفاظ عىل املقدسات يف القدس يف عهد جاللة امللك عبداهلل

الثاين ترميم منرب صالح الدين ،وترميم وتدعيم احلائطني اجلنويب والرشقي للمسجد األقىص
الوصاية الهاشمية
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تم استكامل مرشوع استغرق ثامنية
املبارك/احلرم القديس الرشيف .ويف كانون األول 2016مّ ،

تم إنجاز أكثر من
أعوام لرتميم وحفظ الفسيفساء يف قبة الصخرة املرشفة واملسجد القبيل .كام ّ
 20مرشوع ًا آخر لإلعامر والصيانة ،وقد أعاقت السلطات اإلرسائيلية العديد منها.

يمني :صورة املنرب األصيل،
يســـار ووســـط :ترميم منرب
صالح الديـــن األيويب-1999 ،
 2007م.

 -83منذ 1924م وحتى بداية 2020م ،ك ّلفت مشاريع اإلعامر اهلاشمي للمسجد األقىص

املبارك/احلرم القديس الرشيف  1.25مليار دوالر أمريكي ،وفق ًا لتقديرات دائرة أوقاف

القدس ووزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردنية .تن ّفذ دائرة أوقاف القدس

يمني :تغطية قبـــة املســـجد القبيل/اجلامع األقىص بألـــواح الرصاص .يســـار يف األعىل :إعامر احلائط اجلنويب للمســـجد األقـــى املبارك/احلرم القـــديس الرشيف،
2009-2006م .يســـار يف األســـفل :إعامر احلائط الرشقي للمســـجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيـــف2013-٢٠٠٥ ،م والحق ًا.

يمني :املســـجد القبـــي (اإلعامر يف
عهد جاللـــة امللك عبـــداهلل الثاين
2016-2008م).
يســـار :قبة الصخـــرة املرشفة من
الداخـــل [© رامـــي اخلطيـــب/
أوقـــاف القدس].

ترميـــم قبة الصخـــرة املرشفة وقبة
السلســـلة وترميـــم  ١٣رواق ًا من
أصـــل  ١٦يف املســـجد املـــرواين
.٢٠٢٠ -٢٠٠٥
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مشاريع اإلعامر ،وهي مسؤولة أيض ًا عن صيانة املقدسات اإلسالمية واألوقاف يف القدس

واملحافظة عليها.

 -84يعمل يف دائرة أوقاف القدس  938موظف ًا عىل األقل ،والذين يتقاضون رواتبهم من
احلكومة األردنية ،باإلضافة إىل عدد مماثل من املتقاعدين .وبموجب مكرمة ملكية ،متت زيادة

رواتب موظفي دائرة األوقاف بنسبة  %400كعالوة لدعم صمودهم ومساعدهتم عىل حتمل
كلفة املعيشة املرتفعة يف القدس .ومنذ القمة العربية يف بريوت عام 2002م ،تعهدت الدول

العربية واملسلمة بتقديم نحو  3.5مليار دوالر أمريكي لدعم أهل القدس ومقدّ ساهتاّ ،إل

أن دائرة أوقاف القدس تشري إىل ّأنا تل ّقت مبالغ بسيطة (جمموعها ّ
ّ
أقل من  20مليون دوالر
أمريكي) تم دفعها من خالل املنظامت غري احلكومية.

محافظة الوصاية الهاشمية على الوضع القائم ما قبل 1967م

في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشر يف

 -85يشريالوضع التارخيي القائم يف املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف إىل الوضع
حتى عام 1967م .واستمر هذا الوضع دون خروقات جوهرية حتى أيلول 2000م .بموجب

الوضع التارخيي القائمّ ،
فإن دائرة أوقاف القدس األردنية هي صاحبة السلطة احلرصية يف
املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف ،وتشمل صالحياهتا مجيع الشؤون املتعلقة
بإدارة املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف دون معيقات ،ومن ضمن ذلك أعامل

الصيانة والرتميم ،وتنظيم دخول املصلني املسلمني والزوار من غري املسلمني .واحرتمت معاهدة

السالم لعام 1994م بني األردن وإرسائيل الوضع القائم ،كام ورد يف املادة  9من املعاهدة.

 -86ويف العديد من القرارات منذ 1967م ،أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن

واليونسكو بطالن أية إجراءات اختذهتا إرسائيل لتغيري الوضع القائم يف القدس املحتلة .واعترب
قرار جملس األمن 1968( 252م) ّ
«أن مجيع اإلجراءات اإلدارية والترشيعية ،ومجيع األعامل

التي قامت هبا إرسائيل بام يف ذلك مصادرة األرايض واألمالك التي من شأهنا أن تؤدي إىل تغيري

تغي يف وضع القدس» .ومتت
يف الوضع القانوين للقدس ،هي إجراءات باطلة ،وال يمكن أن ّ

بأي عمل
ملح «إىل أن تبطل هذه اإلجراءات ،وأن متتنع فور ًا عن القيام ّ
دعوة إرسائيل بشكل ّ

يغي يف وضع القدس» .كام أعاد قرار جملس األمن  ،2334بتاريخ  23كانون
آخر من شأنه أن ّ
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األول 2016م ،التأكيد عىل قراراته ذات الصلة ،ومنها القرارات 1967( 242م) ،و338

(1973م) ،و1979( 446م) ،و1979( 452م) ،و1980( 465م) ،و1980( 476م)،

و1980( 478م) ،و2002( 1397م) ،و2003( 1515م) ،و2008( 1850م) .تؤكّد
مجيع هذه القرارات أن إرسائيل هي القوة املحتلة ّ
وأن أ ّية إجراءات تتخذها لفرض قوانينها
وصالحياهتا ورسديتها وإدارهتا عىل مدينة القدس غري قانونية وبالتايل باطلة والغية وغري

صاحلة.



 -6كيف تنتهي الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية؟
 -87ال تنتهي الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات اإلسالمية إال بنفس الطريقة التي بدأت هبا ،من
خالل اخلطوات األربع التالية جمتمعة:

( )1بطلب من الشعب الفلسطيني (أو ممثليهم الرشعيني)،
( )2بإذن من صاحب الوصاية اهلاشمية نفسه،

( )3بإمجاع العامل اإلسالمي (أو ممثليه الرشعيني ،منظمة التعاون اإلسالمي)،
( )4بوجود بديل مناسب،

ّ
وألن املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف حتت االحتالل
وباإلضافة إىل ذلك،

اإلرسائييل ،جيب أن تكون هناك:

( )5آلية قانونية (بموجب القانون الدويل) تضمن أن القوة املحتلة (إرسائيل) لن تستويل

عىل الوصاية أو املســؤولية عىل املقدسات .ويف الواقع ،لتجنب هذا اخلطر بالذات ،قام املغفور

له جاللة امللك احلسني باحلفاظ عىل الوصاية اهلاشمية واإلبقاء عىل األوقاف األردنية بعد قرار
األردن ّ
فك االرتباط بالضفة الغربية عام 1988م (باالتفاق مع الرئيس الفلسطيني آنذاك يارس

عرفات).
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الجزء الثالث

الوصاية على المقدسات المسيحية في القدس

الصفحة السابقة :منظر عام لكنيسة القيامة كام تبدو من دير السلطان/الكنيسة القبطية [© .]Chr. Offenberg/Shutterstock

 -1الأهمية الدينية للقدس ومقدساتها عند المسيحيين

ارتباطها بيسوع المسيح

 -88يقدّ س املسيحيون ارتباط األشخاص واألحداث املذكورين يف العهد القديم بالقدس،

إال ّ
أن املدينة حتمل أمهية كبرية للمسيحيني بسبب ارتباطها بيسوع املسيح .إذ يرى املسيحيون يف
ِ
يسوع رسوالً وأكثر من ذلك .فمن املعتقد أن يسوع هو «ا ْل َم ِس ِ
يم» (إنجيل
يح ا ْب ِن َد ُاو َد ا ْب ِن إِ ْبراه َ
«و َي َت َب َار ُك ِف
متى  .)1 :1بالتايل يؤمن املسيحيون أن يسوع جاء حتقيق ًا لكل الوعود إلبراهيمَ :
ِ
ِ
يع ُأ َم ِم األَ ْر ِ
ض» (سفر التكوين  .)18 :22وهذا يعني ّ
أن يسوع جاء إمتام ًا للعهد
ن َْسل َك َج ُ
اإلهلي كون املسيح هو نسل إبراهيم ،استناد ًا إىل غالطية  .١٦ :٣واألهم من ذلكُ ،ينظر إىل
وت ْ ِ
يع ،هك ََذا
الم ُ
يسوع كآدم الثاين ،كبداية جديدة وإعادة جتديد اخللق« ،ألَ َّن ُه ك ََم ِف آ َد َم َي ُم ُ َ
ِ
ِِ
ِ ٍ
ِ
يح سيحيا ْ ِ
ِ
ُورةٌُ ،ث َّم ا َّل ِذي َن لِ ْل َم ِس ِ
يح ِف
يعَ ،ولك َّن ك َُّل َواحد ِف ُر ْت َبته .ا ْل َمس ُ
الم ُ
يح َباك َ
ِف ا ْل َمس ِ َ ُ ْ َ َ
ِِ
و«ص َار آ َد ُمِ ،
اإلن َْس ُ
ان
َ ِميئه» (رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس َ ،)23-22 :15
األَ َّو ُلَ ،ن ْفس ًا َح َّي ًةَ ،وآ َد ُم األَ ِخ ُري ُروح ًا ُم ْ ِيي ًا» (رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس،

 .)45 :15وبالتايل ،وبحكم عالقتها بيسوع املسيح ،فإن املقدسات ليست منفصلة عن الدين

املسيحي ،بل هي تقع يف صلبه وتساهم يف تكوينه.

طفولة يسوع

 -89مع أن طفولة يسوع وبداية تعليمه للدين كانتا يف النارصةّ ،إل ّ
وأهم أعامله يف
أن آخر
ّ

حياته كانت يف القدس .ومتّت هذه األحداث بشكل حتمي يف القدس ،حيث شكّلت تعاليم
يسوع والصلة مع اهلل التي وعد هبا حتدي ًا مبارش ًا ومستمر ًا لسلطات اهليكل يف القدس.

دخول القدس

تعرضه للخيانة
 -90تذكر األناجيل األربعة املسيحية دخول يسوع إىل القدس كاملنترص ،قبل ّ

واملحاكمة ،وموته (متّى ،11-1 :21 ،مرقس ،11-1 :11 ،لوقا ،44-28 :19 ،يوحنا:12 ،
يك و ِديع ًا ،ر ِ
ِ ِ ِ ِ
اكب ًا َع َل َأت ٍ
َان َو َج ْح ٍ
ش ا ْب ِن
 .)19-12وهذا يم ّثل حتقيق ًا للنبوءةُ :
«ه َو َذا َملكُك َي ْأت َ
َ
َأت ٍ
َان» (متى .)5 :21 ،يدخل يسوع القدس ،مدينة داود ،كملك من نوع خمتلف .و ُيذكر أيض ًا

رصايف
أن يسوع دخل اهليكل وطرد كل من كانوا يبيعون ويشرتون هناك ،وقلب طاوالت ّ
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ِ
الصال َِة ُيدْ َعىَ .و َأ ْنت ُْم َج َع ْلت ُُمو ُه
ُوبَ :ب ْيتي َب ْي َت َّ
األموال ومقاعد من يبيعون احلامم .وقالَ « :م ْكت ٌ
َم َغ َار َة ُل ُص ٍ
جسد
وص!» (متّى ،13 :21 ،وانظر مرقس ،19-15 :11 ،ولوقاّ .)48-45 :19 ،

تعرضه للخيانة وموته .وقد جعل هذا
ورسع من ّ
هذا الفعل رصاع يسوع مع سلطات اهليكلّ ،

حمج ًا للمسيحيني ،الذين يعتربون تطهري اهليكل أمر ًا يف غاية األمهية.
الفعل من موقع اهليكل ّ

العشاء الأخير

أحس بقرب
 -91وفق ًا لرواية الكتاب املقدس ،بعد تناول يسوع العشاء األخري مع تالميذهّ ،
تعرض
موته ،فرتكهم وذهب ليصيل يف بستان جثسيامين عند بداية سفح جبل الزيتون .وهناكّ ،
يسوع للخيانة عىل يد هيوذا اإلسخريوطي ،وهجره تالميذه ،وقبض عليه مبعوثو رؤساء الكهنة
وأخذوه لالستجواب يف منزل حنّان يف القدس ،وكان صهره قيافا ،رئيس الكهنة يف ذلك

العام (يوحنا  .)13 :18ويف باحة منزل حنّان ،أنكر التلميذ بطرس يسوع .وأمر حنّان بتقييد
يسوع وأرسله إىل منزل رئيس الكهنة قيافا .ويف الصباح الباكرِ ،
أرسل إىل مقر احلاكم الروماين
بيالطس .وحتمل كل هذه املواقع أمهية كبرية لدى املسيحيني.

الصلب

«م ْ َلكَتِي َل ْي َس ْت ِم ْن َ
هذا ا ْل َع َالِ» (يوحنا  ،)36 :18ومل جيده بيالطس
 -92قال يسوع لبيالطسَ :

مذنب ًا وعرض أن يطلق رساحه ،ولكن اجلموع طلبوا أن ُيطلق رساح اللص باراباس عوض ًا عن

يسوع ،فأمر بيالطس بجلد املسيح .ووفق ًا لرواية الكتاب املقدس ،ألبس اجلنود يسوع تاج ًا من

بملكه ،وألبسوه ردا ًء أرجواني ًا ،وسخروا منه ولطموا وجهه (يوحنا .)3 :19
الشوك استهزا ًء ُ
وجلس بيالطس يف مقعد القايض يف جباثا وسأل اجلموع إن كان عليه أن يأمر بصلب يسوع.

وبالتايل ،فإن موقع القبض عىل يسوع ،ورضبه ،وحيث حكم عليه بيالطس من موقع جباثا هي

مجيعها مواقع مقدسة تقع يف البلدة القديمة يف القدس .وبعد إرصار اجلموعُ ،حكم عىل يسوع
باملوت صلب ًا.

 -93واقتيد يسوع وهو حيمل صليبه إىل موقع جلجثة ،أو موضع اجلمجمة (يوحنا ،)17 :19

لصني ،واقتسم اجلنود ثيابه بالقرعة .وحسب ما ورد يف الكتاب املقدس،
تم صلبه بني ّ
حيث ّ
ون َما َذا َي ْف َع ُل َ
قال يسوع من عىل الصليبَ « :يا َأ َبتَا ُه ،ا ْغ ِف ْر َل ُ ْم ،ألَ َّنُ ْم َل َي ْع َل ُم َ
ون» (لوقا .)34 :23
وعندما رأى أمه ،قال يسوعَ « :يا ا ْم َر َأةُُ ،ه َو َذا ا ْبن ُِك» (يوحنا  ،)26 :19يف إشارة إىل تلميذه
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يوحنا .وبعدما قدموا إليه ّ
اخلل ،قال يسوعَ « :قدْ ُأك ِْم َل» (يوحنا  )30 :19وأسلم الروح .وبعد
وفاته ،طعن واحد من اجلند جنبه بحربة.

القيامة

حيضه للدفن يف
 -94أذن بيالطس ليوسف الرامي أن يأخذ جسد يسوع من عىل الصليب وأن ّ
قرب نحت يف صخرة قريبة .ويف اليوم الثالث ،قام يسوع ،ووجد تالميذه احلجر الذي كان يغطي

قربه قد رفع من مكانه ،ووجدوا أكفانه موضوعة فيه.

 -95وظهر يسوع لتالميذه ليظهر قيامته .وقال لتلميذه توما الذي شكّك يف قيامته« :ه ِ
ات
َ
إِصبِع َك إِ َل هنَا و َأب ِص يدَ ي ،وه ِ
ات َيدَ َك َو َض ْع َها ِف َجنْبِيَ ،والَ َت ُك ْن َغ ْ َي ُم ْؤ ِم ٍن َب ْل ُم ْؤ ِمن ًا»
ُ َ ْ ْ َ َّ َ َ
ْ َ
(يوحنا  .)27 :20وقادهم إىل قرية بيت عنيا عىل جبل الزيتون ،ومن هناك صعد إىل السامء

(لوقا .)51-50 :24

الأماكن المقدسة

 -96بالنسبة للمسيحينيّ ،
فإن كل تفصيل يف حياة يسوع ،وهو كلمة من اهلل ،عىل قدر ال يوصف

من األمه ّية وعىل عدّ ة مستويات .كون يسوع كلمة اهلل والنموذج املثايل األعىل للحياة البرشية يف

أي امتحان أو غوايةّ ،
فإن كل خطوة من رحلته مقدسة ،وخاصة موته خلالص البرشية
مواجهة ّ

وآخر يومني له يف القدس .فكل مكان زاره يسوع أو عاش أو ّ
صل فيه ،مكان مقدّ س.

أقدس بقعة :كنيسة القيامة

 -97حيمل موت يسوع أمهية ال توصف لدى املسيحيني كافة ،وبالتايل ،فإن موقع موته ،أي
جلجثة ،والتي تقع داخل كنيسة القيامة ،هي أقدس بقعة .ويف الطابق األريض لكنيسة القيامة،

حتت كنيسة جلجثة حيث صلب يسوع ،تقع مغارة آدم؛ حيث يعتقد أن يسوع قد صلب فوق
موضع دفن مججمة آدم .ويشار إىل يسوع كآدم الثاين الذي جيلب معه بداية جديدة وإعادة جتديد
اخللق .فجميع هذه التفاصيل املرتابطة حارضة يف كنيسة القيامة.

 -98كام حتتوي كنيسة القيامة عىل القرب الذي دفن فيه يسوع بعد صلبه والذي قام منه يف اليوم
الثالث .ووفق ًا لتعاليم الرسول بولس ،يؤمن املسيحيون ّ
أن قيام يسوع يمنح إمكانية احلياة
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َان روح ا َّل ِذي َأ َقام يسوع ِمن األَمو ِ
ات
َ َُ َ َ َْ
«وإِ ْن ك َ ُ ُ
األبدية ملن يؤمن به .إذ كتب القديس بولسَ :
وح ِه الس ِ
ات سيح ِيي َأجسادكُم ا ْلم ِائ َت َة َأيض ًا بِر ِ
ِ
اكن ًا فِيكُمَ ،فا َّل ِذي َأ َقام ا ْلم ِس ِ
س ِ
اك ِن
ْ
يح م َن األَ ْم َو َ ُ ْ
َ َ َ
َّ
ُ
ْ َ َ ُ َ
ْ
َ
فِيك ُْم» (رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية  .)11 :8وبالتايلّ ،
فإن املقدسات يف كنيسة القيامة
مهمة بشكل حموري للديانة املسيحية إيامن ًا وعبادة ،فاملسيحية ديانة مبنية عىل التاريخ ،وعىل
ّ
املسيحيني أن يعرفوا املواقع التي شهدت األحداث املحورية يف حياة يسوع.

 -2ما المقصود بـ«المقدسات المسيحية» في القدس؟
 -99مدينة القدس تزخر بالكنائس املهمة التي ترتبط بحياة يسوع وباملسيحية بشكل عام،
وتشمل كنيسة قرب السيدة مريم ،ومغارة جثسيامين ،وكنيسة القديسة حنة (سانت آن) والتي

بنيت يف موقع مهد السيدة مريم العذراء ،وهو منزل والدهيا حنة ويواكيم .ومجيع هذه املقدسات

أهم املقدسات بالنسبة للمسيحيني يف القدس
هي مواقع
ّ
للحج لكل املسيحيني .ولكن قد تكون ّ

هي (أ) كنيسة القيامة( ،ب) كنيسة جثسيامين( ،ج) درب اآلالم( ،د) كنيسة الصعود.
 -1كنيسة القيامة

 -100بنى اإلمرباطور قسطنطني وأمه امللكة هيالنة كنيسة القيامة عام 326م .وتشمل ()1
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خمطط كنيسة القيامة.

جلجثة ،وهي موضع صلب يسوع (متّى  ،55-32 :27ومرقس  ،41-16 :15ولوقا :23

 ،49-13ويوحنا  .)27-16 :19كام حتتوي الكنيسة أيض ًا عىل ( )2املوقع الذي أخذ فيه

يوسف الرامي جثامن يسوع من الصليب ولفه بالكتّان (مرقس  ،)46-42 :15و( )3القرب
املقدس الذي حيتوي عىل القرب الفارغ الذي ترك فيه يوسف الرامي يسوع يف الصخر (مرقس

 ،46-42 :15ومتّى  ،62-57 :27ولوقا  ،56-50 :23ويوحنا  .)42-38 :19وحسب

املعتقد املسيحي ،فإن القديسة هيالنة ،والدة اإلمرباطور قسطنطني ،وجدت الصليب املقدس

يف حوض قرب ت ّلة جلجثة )4( ،وهو يقع اآلن أيض ًا يف كنيسة القيامة .كام تتضمن كنيسة القيامة

( )5املوقع الذي تس ّلمت فيه السيدة مريم العذراء جثامن ابنها بعد صلبه ،وهناك متثال رمزي هلا

يصور سيف ًا فضي ًا خيرتق قلبها (مريم أ ّم األوجاع).
ّ
 -2كنيسة جثسيماني

 -101بنيت كنيسة جثسيامين عىل السفح الغريب السفيل جلبل الزيتون ،وتعرف أيض ًا بكنيسة كل

األمم .وحتتوي الكنيسة عىل صخرة اآلالم ،حيث ّ
تعرضه للخيانة
صل يسوع طوال الليل قبل ّ
والقبض عليه من ِق َبل رجال رؤساء الكهنة اليهود .يروي إنجيل مرقس هذه األحداث كام ييل:
كنيسة جثسيامين
[Robert Hoetink/
Shutterstock ©].

ِ ِ ِِ
ِ
ٍ
ِ
32
ههنَا َحتَّى ُأ َص ِّل َي».
«اجل ُسوا ُ
اس ُم َها َج ْث َس ْي َمانيَ ،ف َق َال ل َتالَميذهْ :
َو َجا ُءوا إِ َلى َض ْي َعة ْ
ِ
بَ 34 .ف َق َال َل ُه ْمَ « :ن ْفسي
وحنَّاَ ،وا ْبتَدَ َأ َيدْ َه ُش َو َي ْكتَئ ُ
وب َو ُي َ
ُ 33ث َّم َأ َخ َذ َم َع ُه ُب ْط ُر َس َو َي ْع ُق َ
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ِ
ِ
ال َو َخ َّر َع َلى األَ ْر ِ
ضَ ،وك َ
اس َه ُروا»ُ 35 .ث َّم َت َقدَّ َم َق ِلي ً
َان
َح ِزينَ ٌة جدّ ًا َحتَّى ا ْل َم ْوت! ُا ْم ُك ُثوا ُهنَا َو ْ
ٍ
ِ
اع َل َك،
اآلب ،ك ُُّل َش ْيء ُم ْس َت َط ٌ
السا َع ُة إِ ْن َأ ْم َك َنَ 36 .و َق َالَ « :يا َأ َبا ُ
ُي َص ِّلي لك َْي َت ْع ُب َر َعنْ ُه َّ
هذ ِه ا ْلك َْأس .و ِ
َف َأ ِج ْز َعنِّي ِ
ْت»ُ 37 .ث َّم َجا َء َو َو َجدَ ُه ْم
لك ْن لِ َي ُك ْن َل َما ُأ ِريدُ َأنَاَ ،ب ْل َما ت ُِريدُ َأن َ
َ َ
ْت ن َِائم! َأما َقدَ ر َت َأ ْن تَسهر سا َع ًة و ِ
نِ َيام ًاَ ،ف َق َال لِ ُب ْط ُر َسَ « :يا ِس ْم َع ُ
احدَ ةً؟  38اِ ْس َه ُروا
َ
ْ ََ َ
انَ ،أن َ ٌ َ ْ
ال تَدْ ُخ ُلوا فِي ت ٍ
وح َفن َِش ٌ
َو َص ُّلوا لِ َئ َّ
يف»َ 39 .و َم َضى َأ ْيض ًا
يطَ ،و َأ َّما ا ْل َج َسدُ َف َض ِع ٌ
الر ُ
ْ
َج ِر َبةَ .أ َّما ُّ
ال ذلِ َك ا ْل َك َ
َو َص َّلى َق ِائ ً
َت َأ ْع ُين ُُه ْم َث ِقي َل ًة،
ال َم بِ َع ْينِ ِهُ 40 .ث َّم َر َج َع َو َو َجدَ ُه ْم َأ ْيض ًا نِ َيام ًا ،إِ ْذ كَان ْ
َف َل ْم َي ْع َل ُموا بِ َما َذا ُي ِجي ُبو َن ُهُ 41 .ث َّم َجا َء َثالِ َث ًة َو َق َال َل ُه ْم« :نَا ُموا َ
يحوا! َيك ِْفي! َقدْ
است َِر ُ
اآلن َو ْ

ِ
ِ
ِ
َأت ِ
َت السا َع ُة! ُهو َذا ابن ِ ِ
ب! ُه َو َذا ا َّل ِذي
اإلن َْسان ُي َس َّل ُم إِ َلى َأ ْيدي ا ْل ُخ َطاةُ 42 .قو ُموا لن َْذ َه َ
َ ْ ُ
َّ
ُي َس ِّل ُمنِي َق ِد ا ْقت ََر َب!»( .مرقس  ،42-32 :14وانظر أيض ًا متّى  ،54-36 :26ولوقا :22
 ،51-39ويوحنا )14-1 :18

 -3درب اآلالم
مبي يف
تم فيه اقتياد يسوع وهو حيمل الصليب ،كام هو ّ
 -102درب اآلالم هو الطريق الذي ّ
األناجيل ،وتشمل  14حمطة:
( )1حيث ُح ِكم عىل يسوع باملوت (مرقس )15-1 :15
حل الصليب (يوحنا )17-13 :19
( )2حيث ُ ّ

( )3حيث سقط يسوع للمرة األوىل وهو حيمل الصليب (سفر أشعياء )7-4 :53

( )4حيث التقى يسوع بوالدته (لوقا  ،49-48 :2ولوقا  ،35-34 :2ويوحنا )27-26 :19

( )5حيث أعان سمعان القريواين يسوع عىل محل الصليب (مرقس )21 :15
( )6حيث مسحت فريونيكا وجه يسوع (لوقا )27 :23

( )7حيث سقط يسوع للمرة الثانية (وفق ًا للمعتقدات املسيحية)
( )8حيث حتدّ ث يسوع مع نساء القدس (لوقا )32-27 :23

( )9حيث سقط للمرة الثالثة (رسالة بولس الرسول إىل العربانيني )16-15 :4
( )10حيث متّت تعريته من ثيابه (يوحنا )24-23 :19

تم تثبيته عىل الصليب باملسامري (لوقا )43-33 :23
( )11حيث ّ
( )12حيث مات عىل الصليب (يوحنا )37-28 :19
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درب اآلالم.
[© رامـــي اخلطيب/أوقـــاف
ا لقد س ] .

تم إنزاله عن الصليب (يوحنا )40-38 :19
( )13حيث ّ

تم وضع جسده يف القرب (مرقس )47-46 :15
( )14حيث ّ

 -4كنيسة الصعود
 -103تقع كنيسة الصعود عىل جبل الزيتون ،يف املوقع الذي ُيعتقد أن يسوع صعد منه إىل
الساموات ،حيث الصخرة التي خت ّلد آثار َقدَ َمي يسوع .يذكر احلادثة إنجيل لوقا كام ييل:

ِ 51
ِ
ِ
50
يما ُه َو ُي َب ِارك ُُه ُم ،ا ْن َف َر َد َعن ُْه ْم
َو َأ ْخ َر َج ُه ْم َخ ِارج ًا إِ َلى َب ْيت َعنْ َياَ ،و َر َف َع َيدَ ْيه َو َب َارك َُه ْمَ .وف َ
و ُأص ِعدَ إِ َلى السم ِ
اء( .لوقا )51-50 :24
َ ْ
َّ َ
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كنيسة الصعود عىل جبل الزيتون التي توىل ترميمها فريق اإلعامر اهلاشمي من أوقاف القدس  2017–2015م.
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 -3أهمية الوصاية على المقدسات المسيحية في القدس
مهمة لألسباب التالية:
ُ -104ت َعد الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات املسيحية يف القدس ّ

ألنا مت ّثل االستمرارية للوضع التارخيي القائم الذي شمل مجيع كنائس القدس ،تلك
(ّ )1

التي كانت موجودة قبل العهدة العمرية ،قبل  1٬400عام ،وتلك التي تبعتها يف قرون الحقة،
من حيث االعتامد الرسمي السلطاين أو امللكي.

( )2تكفل الوصاية اهلاشــمية حقوق الكنائس يف مقدســاهتا ومحاية ودعم حقوق مجيع

حق ال يمكن انتهاكه
الطوائف يف األرايض املقدّ سة .بموجب الرشيعة اإلسالمية ،للمسيحيني ّ

للعبادة يف كنائسهم ،والوصاية اهلاشمية حتفظ وتكفل هذه احلقوق.

( )3حيمي صاحب الوصاية الوضع القانوين املســيحي يف القدس؛ إذ ّ
إن الوصاية حتافظ

عىل القوانني التي تعمل بموجبها الكنائس ،ومن ضمن ذلك انتخاب البطاركة.

( )4صاحب الوصاية حيمي وحيافظ عىل املحاكم الكنسية ،حيث حيدّ د ويط ّبق املسيحيون

القوانني اخلاصة هبم املتعلقة باألحوال الشخصية والزواج والطالق واملرياث ،ويتم استثناؤهم
من قانون الرشيعة اإلسالمية .يمنح هذا الرتتيب ،الفريد من نوعه ،االستقاللية الدينية والثقافية

للمســيحيني ليحفظ بذلك هويتهم املســيحية ،و ُيط ّبق هذا الرتتيب أيضــ ًا يف اململكة األردنية

اهلاشمية.

( )5كام يقــوم صاحب الوصاية بحاميــة ودعم جملس الكنائس املســيحية ،وهو مصدر

االعرتاف الرسمي بالكنائس ويسمح هلا بكتابة مناهجها الدينية املدرسية يف املدارس احلكومية
واخلاصة .حيافظ هذا اإلجراء الفريد عىل مســتقبل اهلوية املســيحية و ُيط ّبــق أيض ًا يف اململكة

األردنية اهلاشمية.

( )6يدعم جاللة امللك رؤســاء الكنائــس بمنحهم جوازات ســفر أردنية والتربعات

واالعتامد الرســمي .يامرس البطاركة ورؤساء األســاقفة يف القدس عملهم بصفة رسمية بعد

حصوهلم عىل االعتامد الرســمي من جاللة ملــك األردن .وكام يفعل أغلبية ســكان القدس
الرشقية ،يتجنّب رؤســاء الكنائس املســيحية احلصول عىل جوازات ســفر إرسائيلية لكي ال
يكونوا جزء ًا من االحتالل غري القانوين ملقدساهتم.

( )7تعكس الوصاية عىل املقدســات اإلسالمية واملسيحية العالقة التارخيية بني املسلمني

واملســيحيني املبنية عىل االحرتام املتبادل ومحايتهم ملقدســاهتم يف سالم ووئام .إهنا ميزة تارخيية
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 وحتمل.ودينية فريدة أن يقوم ملك هاشمي مسلم باحلفاظ عىل حقوق املسيحيني يف مقدساهتم

 مليار2.4وصاية جاللة امللك عبداهلل الثاين عىل املقدســات املسيحية أمهية قانونية وتارخيية لـ
 كام ّأنا جزء ال يتجزأ من استمرارية الواجب اإلسالمي يف محاية واستدامة.مسيحي حول العامل

 فإن، وبالتايل. ومحاية مبادئ العيش املشرتك بني أتباع الديانتني،املقدســات املسيحية يف القدس
. مليار مسلم حول العامل1.9الوصاية عىل املقدسات املسيحية مهمة بنفس القدر لـ

 مـــن البطاركة13 رســـالة من
ورؤســـاء الكنائس يف القدس
يؤكـــدون فيها عـــى الوصاية
اهلاشـــمية عـــى املقدســـات
.م2020 ،املســـيحية يف القدس

PATRIARCHS AND HEADS
OF LOCAL CHURCHES IN JERUSALEM
___________________________________________________________________________________

A Statement by the Patriarchs and Heads of the Holy Land churches
on the “Deal of the Century”
After a thorough consideration of the United States of America’s Middle East peace plan, also
known as, the "Deal of the Century", and after reviewing the reactions of all concerned
parties on the matter, we, Patriarchs and Heads of the Holy Land churches, affirm our strong
devotion to achieving a just and comprehensive peace in the Middle East based on the
international legitimacy and the relevant UN resolutions and in a manner that guarantees
security, peace, freedom and dignity to all of the peoples of the region.
The American peace plan that was announced yesterday in the White House in the presence
of the Israelis and the absence of the Palestinians, invites us to request from the U.S.
administration as well as the international community to build on the vision of two states and
develop it in line with international legitimacy in addition to opening a political
communication channel with the Palestine Liberation Organization, the internationally
recognized sole legitimate representative of the Palestinian people, to ensure that its
legitimate national aspirations is also satisfied within the framework of a comprehensive and
durable peace plan to be accepted by all relevant parties. And on Jerusalem we refer again to
our statement addressed to President Donald Trump on Dec 6, 2017 and recall our vision for
the Holy City to be open and shared by the two people, Palestinians and Israelis, and for the
three monotheistic religions and our confirmation to uphold the Hashemite custodianship
over the Holy sites. The resurrection of our Lord from Jerusalem reminds us all of the
sacrifices to ensure justice and peace in the Holy Land.
We also call upon all Palestinian political parties, factions, and leaders to meet to discuss all
disputes, end the state of internal conflict, terminate division, and adopt a unified stand
towards concluding the state building based on plurality and democratic values.
Patriarchs and Heads of Churches in Jerusalem (January 30, 2020)
+Patriarch Theophilos III, Greek Orthodox Patriarchate
+Patriarch Nourhan Manougian, Armenian Apostolic Orthodox Patriarchate
+Archbishop Pierbattista Pizzaballa, Apostolic Administrator, Latin Patriarchate
+Fr. Francesco Patton, ofm, Custos of the Holy Land
+Archbishop Anba Antonious, Coptic Orthodox Patriarchate, Jerusalem
+Archbishop Gabriel Daho, Syrian Orthodox Patriarchate
+Archbishop Aba Embakob, Ethiopian Orthodox Patriarchate
+Archbishop Yaser AL-Ayash, Greek-Melkite-Catholic Patriarchate
+Archbishop Mosa El-Hage, Maronite Patriarchal Exarchate
+Archbishop Suheil Dawani, Episcopal Church of Jerusalem and the Middle East
+Bishop Ibrahim Sani Azar, Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land
+Bishop Pierre Malki, Syrian Catholic Patriarchal Exarchate
+Most Rev. Krikor-Okosdinos Coussa, Armenian Catholic Patriarchal Exarchate
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 -4تاريخ الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية في القدس
مبايعة وجهاء القدس المسيحيين لجلالة الملك والشر يف الحسين بن علي عام 1924م

 -105يف عام 1924م ،بايع 26رؤساء الكنائس يف القدس ،ومنهم البطريرك األرثوذكيس
وبطريرك الالتني وبطريرك األرمن وبطريرك األقباط والبطريرك األثيويب والبطريرك الرسياين،

جاللة امللك والرشيف احلسني بن عيل .وأكدّ وا عىل دور اهلاشميني التارخيي يف احلفاظ عىل
مقدسات القدس ومحايتها.
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حماية اليهود والمعابد اليهودية في عهد وصاية جلالة الملك

الحسين بن علي وجلالة الملك عبد ال� ل�ه الأول (1951–1922م)

وتبي
 -106كام حفظت الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات يف القدس حقوق اليهود يف املدينةّ .
السجالت التزام الرشيف احلسني بحامية حقوق األقلية اليهودية آنذاك يف فلسطني والدفاع

عنها ،كام ُذكر يف رسالة إليه من اهليئة القومية اإلرسائيلية الفلسطينية بالقدس ،بتاريخ  18آب

1922م .جاء يف الرسالة:

«إن برقية جاللتكم للجنة الجمعية اإلسالمية المسيحية التنفيذية بالقدس بشأن األماكن
المقدسة ذكّرتنا بعطف خلفاء اإلسالم الخالد على إخوانهم اليهود.»28

 -107كفلت عدد من اإلرادات امللكية ما قبل احتالل القدس الرشقية يف 1967م محاية املعابد

اليهودية وحقوق اليهود الدينية .ويف  5كانون الثاين 1951م ،أصدر امللك عبداهلل األول إرادة
ملكية خاطب فيها راغب باشا النشاشيبي ،ليع ّينه ناظر احلرم القديس الرشيف واحلارس السامي
لألماكن املقدسة .ووفق ًا للملك عبداهلل األول ،تشمل واجبات هذا املنصب:

 26البيعة هي تعهد قدّ مه مجيع سكان فلسطني للملك اهلاشمي ،بام يف ذلك البيعة باخلالفة .ومحى اهلاشميون مقدسات وسكّان املدينة
املقدسة بصفتهم ورثة الكيان السيايس اإلسالمي ،أي األمة اإلسالمية.
 27تذكر جريدة الرشق العريب ،العدد  ،٤٩بتاريخ  ٣رمضان ١٣٤٢هـ  ٧ /نيسان ١٩٢٤م ّ
أن الرشيف احلسني بن عيل أرسل وفد ًا
وأنم
إىل القدس برئاسة سامحة قايض القضاة األستاذ الشيخ سعيد أفندي الكرمي وقابل الوفد مجيع رؤساء الكنائس املذكورين أعاله ّ
أعربوا عن إخالصهم للخليفة األعظم وبيعتهم جلاللته أمري ًا للمؤمنني.
 28من أوراق أكرم زعيرت ،حمفوظة يف دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،م خ.١٧/٤٦/
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اإلرادة امللكيـــة املرســـلة إىل راغب باشـــا النشاشـــيبي لتعيينـــه ناظر احلرم
القـــديس الرشيـــف واحلارس الســـامي لألماكن املقدســـة.

«أن توطد كنف الرعاية والحماية لجميع الطوائف وحجاج األمم ،وتبذل في صون أمنهم
وحرياتهم وحرماتهم وشعائرهم وأماكن عباداتهم أقصى الهمم ،وأن ترد كل أمر إلى
نصابه ،وتضع كل حق في موضعه ،وفق الحالة الراهنة المعروفة مما إلى حقوق الطوائف
والمساجد والكنائس والبيع جميع ًا ،ليطمئن الكافة ،ويسود السالم والوئام ،و ُمثل األنبياء

العظام ،ولتبرز العقائد السماوية في إطار األخوة اإلنسانية ،في بلد عربي مقدس تجله
الديانات ،وتقام فيه الصلوات ،وترفع الدعوات ،وتحفظ األمانات ،مراعي ًا في نهجك

العهد العمري والتقاليد الموروثة  . . .آخذ ًا بما في أيدي حضرات البطاركة من فرمانات

سلطانية».

 -108بتكليفهام ملوظفني تنفيذيني مثل راغب النشاشيبي بالعناية باملجتمع اليهودي ومعابده

يف القدس ،كان الرشيف احلسني وامللك عبد اهلل األول يسريان عىل هنج اخللفاء املسلمني
72
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السابقني ،ابتدا ًء بعمر بن اخلطاب  واخللفاء األمويني وامتداد ًا إىل عصور العباسيني
29
والفاطميني واأليوبيني واملامليك والعثامنيني.

الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية بعد فكّ الارتباط بالضفة الغربية (1988م)

 -109بعد قرار امللك احلسني ّ
فك االرتباط مع الضفة الغربية يف عام 1988م ،التقى وفد من

الوجهاء املسيحيني بجاللة امللك وطلبوا إليه أن يستمر بوصايته عىل الكنائس يف القدس وأن
يتم استثناؤهم من قرار ّ
فك االرتباط.

رسالة غبطة ثيوفيلوس الثالث ،بطريرك املدينة املقدسة ،بتاريخ  1ترشين األول  2015م:
«جئتكم اليـــوم أقدّ م الشـــهادة من أجـــل القدس-العزيزة عىل قلبكـــم الكبري-وأنتم صاحـــب الوصاية عىل مقدســـاهتا ،لنجدد عهد
 11مـــن آذار  1924يـــوم وقف أعيان القدس وفلســـطني وعلامؤهـــا وأحبارها وأهلوهـــا يبايعون جدكم الكبري الرشيف احلســـن بن
عـــي طيب اهلل ثراه  . . .نقـــرأ يف موقفكـــم ووصايتكم الرشعية والتارخيية كل يوم ِســـفر حبكم للقدس وقداســـتها وصورة تعايشـــها
منذ ذات لقاء بني قديســـها صفرونيـــوس ورأس الدولة العربيـــة اخلليفة الفاروق عمـــر  . . .ندعـــو ذوي اإلرادات الصاحلة للتصدي
لواجبهـــم يف محاية املدينة املقدســـة ودعم ومســـاندة جهودكـــم يف محاية املقدســـات فيها ،لتكـــون عاصمة القيم الروحية واإلنســـانية
العاليـــة ،ومثاالً رائعـــ ًا للتعايش بني البرش عـــى اختالف طوائفهـــم ومللهم وأدياهنـــم وقومياهتم  . . .ومن القـــدس ،حضن املؤمنني
ورأس هـــذه األرض املباركـــة وأيض ًا قلبهـــا ،جئنا نجدد مبايعتنـــا لكم صاحبـــ ًا للوصاية عىل كنيســـة القيامة والقـــر املقدس وعىل
كل األماكـــن املســـيحية فيها ،التي عرفت أقدس درب لآلالم اجتازها ســـيدنا يســـوع املســـيح واكتملـــت بالقيامة املجيـــدة ،ليعطي
للمســـيحيني منذ ألفي ســـنة ســـبب ًا أن تظل القدس قبلتهم».
29

Gil, Moshe, A History of Palestine, 634–1099, Cambridge University Press, 1977. pp. 70‒71.
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رســـالة من قداســـة البابا فرنســـيس 24 ،أيار 2013م:
«أســـتذكر كلامت ســـلفي ،قداســـة البابـــا بنديكتوس
الســـادس عرش ،الـــذي أراد أن يعرب عند ختـــام زيارته
للمملكة اهلاشـــمية يف أيار ٢٠٠٩م عـــن تقديره اللتزام
جاللتكم بالتشـــجيع عـــى احلوار بني األديـــان  . . .وأنا
متأكد ّ
أن رعاية األماكن املقدســـة يف القدس ،بحكم دور
جاللتكم املعـــرف به دوليـــ ًا كصاحـــب الوصاية عىل
األماكن املقدســـة يف القـــدس ،لطاملا كانـــت عىل رأس
أولويـــات األرسة امللكية اهلاشـــمية ومملكة األردن»
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رســـالة البيعـــة إىل جاللة امللك
عبـــداهلل الثـــاين من الكنيســـة
اإلنجيليـــة اللوثريـــة يف األردن
واألرايض املقدســـة.

 -110يف  21كانون الثاين 2009م ،اعرتفت احلكومة األردنية رسمي ًا بمجلس رؤساء

ويتكون املجلس من رؤساء
الكنائس يف األردن كمرجع احلكومة حول مجيع الشؤون املسيحية.
ّ

الطوائف املسيحية املعرتف هبا رسمي ًا يف األرايض املقدسة .وقد كان هلذه الطوائف كنائس

مستمرة الوجود يف القدس واألردن منذ فجر املسيحية واستمرت يف القرن العرشين .وبينام

تتحمل كنائس القدس املسؤولية الدينية ومتتلك السلطة عىل أتباع طوائفها يف األردنّ ،
فإن
جاللة ملك األردن هو صاحب الوصاية الشخصية والسياسية ولديه سلطة االعتامد الرسمي
لكنائس القدس ومحايتها.

 -111بعد توقيع اتفاقية الوصاية اهلاشمية عىل األماكن املقدسة يف القدس لعام 2013م،

أرسلت كل من بطريركية الروم األرثوذكس (والتي ما زالت تعمل وفق ًا لقانون جمالس
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الطوائف الدينية غري املسلمة لسنة 1958م) والبطريركية األرمنية ،والبطريركية الالتينية،
والبطريركية اإلنجيلية ،والبطريركية اللوثرية ،وبطريركية الرسيان األرثوذكس ،وقداسة البابا

تقر ّ
بأن مقدساهتم املسيحية يف القدس تقع حتت
فرنسيس ،رسائل إىل جاللة امللك عبد اهلل الثاين ّ

وصاية جاللته ،وتطلب أن يستمر ذلك.

تطبيق الكنائس المسيحية في القدس للقانون الأردني

 -112تستمر الكنائس يف القدس ،وخاصة بطريركية الروم األرثوذكس يف القدس ،بالعمل
بموجب قانون جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة األردين بنسختيه لعامي 1933م و1958م.

ويدل هذا عىل اعرتافهم القانوين وعملهم بموجب الدستور األردين .ووفق ًا لقانون جمالس الطوائف
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رســـالة البيعة جلاللة امللك عبـــداهلل الثاين
مـــن الكنيســـة اإلنجيليـــة األســـقفية يف
القـــدس والرشق األوســـط.
«فكـــا تســـلم الفـــاروق عمـــر مفاتيح
القـــدس وكان األمني عليهـــا ،كذلك أنتم
يا صاحب اجلاللـــة ،األمـــن العادل عىل
شـــواهد الدينني اإلســـامي واملسيحي يف
ا لقد س » .
«نؤكد دعمنا الراســـخ للوصاية اهلاشـــمية
ودورهـــا املبـــارك يف رعاية املقدســـات
اإلســـامية واملسيحية»

الدينية غري املسلمة األردين ،عىل بطاركة وأساقفة القدس احلصول عىل إرادة ملكية تصادق عىل

تعيني البطريرك أو األسقف اجلديد لكي يتمكن من البدء بمزاولة عمله بشكل رسمي.

 -113صادق املجلس الترشيعي األردين عىل القانون األول ملجالس الطوائف الدينية غري
املسلمة ووافق عليه األمري عبداهلل ،أمري رشق األردن ،يف  23شباط 1933م .ويسمح هذا

القانون للطوائف غري املسلمة يف األردن بتشكيل جمالسها القانونية أو حماكمها الدينية التي تنظر

يف قضايا األحوال الشخصية ،كالزواج والطالق واملرياث ضمن جمتمعاهتا الدينية .وبموجب
هذا القانون ،جيوز للطوائف تعيني أو انتخاب رؤسائها ،عىل أن يصادق سمو أمري رشق األردن
(والحق ًا ملك األردن) عىل تعيني البطريرك أو األسقف أو رئيس املحكمة اجلديد.

 -114ما زال قانون عام 1958م (املادة  )9نافذ ًا إىل هذا اليومّ .
وشحه جاللة امللك احلسني بن

طالل بالتوقيع السامي بعد مصادقة أعضاء الربملان األردين من الضفتني عليه .وهو نسخة معدّ لة

يمني :قانون جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة لسنة  1958م

يسار :قانون جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة لسنة  ١٩٣٣م
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من قانون عام 1933م ونسخته لعام 1938م .وبموجب قانون عام 1958م ،أصبح القانون

ساري ًا يف الضفة الغربية .وسمي «قانون جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة (تطبيقه عىل الضفة
الغربية)» .والنسخة املعدلة للقانون لسنة 1977م (املادة  )38واملتعلقة بالطوائف الدينية ،تنطبق

يعي رئيس
أيض ًا عىل الضفة الغربية ،وتضمنت املادة /4أ التي تفيد بأن جملس الوزراء األردين ّ

وأعضاء جمالس الطوائف الدينية يف ضفتي األردن بناء عىل تنسيب من الرئيس الروحي األعىل
للطائفة ،عىل أن يقرتن قرار جملس الوزراء باإلرادة امللكية السامية من جاللة امللك.

أقرت كنيسة الروم األرثوذكس
 -115ووفق ًا للقوانني املذكورة أعاله بالنسبة للطوائف الدينيةّ ،

يف القدس بشكل رسمي قانوهنا «قانون بطريركية الروم األرثوذكس يف القدس رقم  27لسنة
 .»1958يم ّثل تفاصيل وتطبيق

هذا القانون امتداد ًا للوضع

التارخيي القائم ويؤكد عىل

يبي
استقاللية إدارة الكنيسة .كام ّ
القانون إقرار بطريركية الروم
األرثوذكس القانوين بالوصاية

اهلاشمية ،بام أن مجيع التعيينات

للمناصب الرفيعة تتطلب
املوافقة عليها بموجب إرادة

ملكية سامية من جاللة امللك.

إعادة التأكيد على الوصاية
الهاشمية على المقدسات
المسيحية2013 ،م

 -116يف نيسان  2013م،

أشادت كنيسة الروم األرثوذكس
وأشاد رئيس جملس كنائس

القدس باتفاقية عام  2013م

كاستمرارية للوصاية اهلاشمية
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قانـــون بطريركيـــة الـــروم
األرثوذكـــس لعـــام 1958م.

رســـالة من املطران نورهـــان مانوجيـــان ،بطريـــرك األرمن يف
القـــدس إىل جاللة امللـــك عبداهلل الثـــاين يعيد فيهـــا التأكيد عىل
عهدة ومبايعـــة جاللته جمـــدد ًا حلامية ووصايـــة جاللته عىل مجيع
األماكن املقدســـة يف القدس الرشيف وخاصة األماكن املقدســـة
للطوائف املســـيحية بـــا فيهـــا بطريركية األرمـــن األرثوذكس
بتاريـــخ  ١٢أيلول  ٢٠١٨م

عىل كنيسة القيامة وبطريركية الروم األرثوذكس 30.ويف احتفال أردين فلسطيني بمناسبة عيد
امليالد املجيد ،حرضه جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئيس حممود عباس يف  18كانون األول

2018م ،قال غبطة ثيوفيلوس الثالث بطريرك املدينة املقدسة:

«فأنتم يا صاحب الجاللة ،ملك األردن العزيز ،صاحب الوصاية على المقدسات

اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف بما فيها القبر المقدس وبطريركية الروم
ِ
رع حماية وامتداد ًا لل ُعهدة ال ُع َمرية التي
األرثوذكس المقدسية ،هذه الوصاي ُة التي تُش ِّك ُل د َ

تمت بين البطريرك صفرونيوس والخليفة عمر بن الخطاب  .ونحن على العهد معكم
وبكم باقون وعلى العهدة العمرية محافظون إلى أن يرث اهلل األرض».

 30حيث تنص الفقرة (د) من مقدمة االتفاقية عىل ّ
أن وصاية جاللة امللك عبداهلل الثاين عىل املقدسات تشمل بطريركية الروم
األرثوذكس.
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 -5واجبات الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية في القدس
الواجبات الأساسية للوصاية على مقدسات القدس المسيحية

 -117تتضمن الواجبات األساسية للوصاية عىل املقدسات املسيحية يف القدس ما ييل:
( )1كفالة حقوق املسيحيني يف مقدساهتم ويف العيش والصالة بسالم.
( )2محاية املسيحيني من مجيع األطراف ،ومنهم املسلمني.
( )3احلفاظ عىل الوضع القائم.

( )4احلفاظ عىل الترصفات األخالقية الســليمة ،والتســامح والوئام والن ّية احلســنة بني

األديان يف األرايض املقدسة.

( )5احلفاظ عىل استقاللية الكنائس واملحاكم الكنسية ومحايتها من تدخالت أو ضغوط

الدولة.

( )6احلفاظ عــى القوانني والتقاليد املســيحية بموجب تلك القوانــن ،وعىل انتخاب

بطريرك الروم األرثوذكس بموجب قانون جمالس الطوائف الدينية غري املســلمة لسنة 1958م

وقانون بطريركية الروم األرثوذكس.

( )7محاية كبار رجال الدين املسيحي (الذين ُيمنحون جوازات سفر أردنية دبلوماسية).

( )8التنسيق مع السلطات الرسمية الفلســطينية حول املقدسات املسيحية لتمثيلها أمام

القــوة املحتلة (حيث ّ
إن إرسائيــل ملزمة قانوني ًا بموجب قراري جملــس األمن  242و،338

وميثاق الهاي لعام 1954م بحامية وعدم تغيري املقدســات يف القدس) وأمام اجلهات الدولية.

كــا ّ
أن إرسائيل ملزمة قانوني ًا بموجب قرارات جملس األمن  ٢٥٢و ٤٧٦و ٤٧٨بحامية وعدم
تغيري الوضع القائم للمقدسات يف القدس.

( )9توفري التمويل ومجع التربعات لصيانة وترميم هذه املقدسات.


أمثلة على أعمال الوصاية على المقدسات المسيحية في القدس

 -118خالل العامني ١٩٥٠-١٩٤٨م قام جاللة امللك عبداهلل األول برتميم قبة كنيسة القيامة

وإصالح أجزاء رضورية يف الكنيسة وعىل نفقته اخلاصة وذلك بناء ًا عىل طلب بطريرك املدينة
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املقدسة بطريرك الروم األرثوذكس وسعادة القاصد الرسويل التابع للفرنسيسكان( .انظر

ملحق  .)٦ويف بداية 2016م ،أصدر جاللة امللك عبداهلل الثاين مكرمة ملكية لتغطية كلفة

ترميم القرب املقدس يف كنيسة القيامة يف القدس عىل نفقة جاللته اخلاصة .ويف نفس العام،
قدم جاللة امللك مسامهة كبرية لرتميم كنيسة الصعود يف جبل الزيتون .شكر غبطة البطريرك
ثيوفيلوس الثالث ،بطريرك املدينة املقدسة وسائر أعامل فلسطني واألردن ،جاللة امللك عىل:
«كرم جاللة الملك باستمراره صاحب الوصاية المخلص على المقدسات المسيحية
واإلسالمية في القدس .إن جاللة الملك عبداهلل يجسد بفعله ،ال بكالمه فقط ،العيش
المشترك بين المسلمين والمسيحيين حول العالم وخاصة في األراضي المقدسة».

كام قال غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث:
«لقد كانت هذه الرعاية األردنية الهاشمية المستمرة مصدر ًا دائم ًا لدعم سائر الكنائس في
األراضي المقدسة ومسيحيي المشرق كافة».

 -119يف عام 2017م ،اجتمع جاللة امللك عبداهلل الثاين مع غبطة البطريرك ثيوفيلوس
الثالث مرتني ،وأطلقا مع ًا محلة للدفاع عن البطريركية يف مواجهة حماوالت مصادرة ممتلكات

82
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القرب املقـــدس يف كنيســـة القيامة
(تـــم ترميمـــه يف 2017-2016م
ّ
بتـــرع مـــن جاللة امللـــك عبداهلل
الثـــاين) [.]© Shutterstock

وبي ذلك إدراك جاللة امللك عبداهلل الثاين حقيقة أن استهداف بطريرك
الكنيسة يف القدسّ .

سيقوض الوضع القائم ،ويؤدي إىل وقوع مجيع الكنائس األخرى حتت
الروم األرثوذكس
ّ

ضغوط السياسات اإلرسائيلية .وألن كنيسة الروم األرثوذكس هي أكرب مالك لألرايض يف
األرايض املقدسة ،فقد كانت الكنيسة األكثر استهداف ًا من ِق َبل جمموعات املستوطنني والسياسة
اإلرسائيلية الساعية إىل مصادرة األرايض الفلسطينية ما أمكنها ذلك.

 -120يف ترشين الثاين 2018م ،أعلن جاللة امللك عبداهلل الثاين خطته للمساعدة يف متويل

ترميم كنيسة القيامة بأكملها عىل نفقته اخلاصة ،وباألخص من مبلغ الـ 1.4مليون دوالر
رحب قادة كنائس
أمريكي من قيمة جائزة متبلتون السنوية والتي منحت جلاللته عام 2018مّ .

القدس بالتربع بصفته جتسيد ًا اللتزام امللك بالوصاية وسبي ً
ال لكرس اجلمود املتع ّلق بجهة متويل

الرتميم .ومن املتوقع أن يؤدي هذا املرشوع إىل أكرب وأوسع أعامل ترميم يف كنيسة القيامة منذ

عدة قرون.

 -6كيف تنتهي الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية؟
 -121ال تنتهي الوصاية اهلاشمية عىل املقدسات املسيحية إال بنفس الطريقة التي بدأت هبا ،من
خالل مجيع اخلطوات األربع التالية جمتمعة:

( )1بطلب من الشعب الفلسطيني (أو ممثليهم الرشعيني)،
( )2بإذن من صاحب الوصاية اهلاشمية نفسه،

( )3بإمجاع الكنائس املسيحية التقليدية يف األرايض املقدسة،
( )4بوجود بديل مناسب.
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الخلاصة
وتلخيص ًا ملا ســبق ،إن الوصاية اهلاشمية مؤسســة تارخيية فريدة بني األديان ،متتد إىل أكثر من

مئة عام ،وترتبط بأقدم وأنبل نســب يف اإلسالم ،وهي حتافظ عىل املقدسات اإلسالمية وحتمي
املقدســات املسيحية ،وتكفل حقوق أربعة مليار مسلم ومسيحي للعبادة يف أماكنهم املقدسة يف
األرايض املقدســة .وهي رابط ثقة حيظى باالعرتاف الدويل ويم ّثل إمجاع الشــعبني الفلسطيني

واألردين ،وإمجاع العامل العريب والعامل اإلســامي والكنائس املســيحية ،كام أهنا تسبق تأسيس
احلساس بني األديان يف األرايض املقدسة.
األردن احلديث وحتفظ السالم ّ
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الملاحق

ملحق  :1خارطة المسجد الأقصى المبارك

/الحرم القدسي الشر يف

الصفحة الســـابقة :قبة الصخرة املرشفة يف وســـط املســـجد األقـــى املبارك/احلرم القـــديس الرشيف ،واملســـجد القبيل/اجلامع
األقىص ،وجـــزء من مقربة بـــاب الرمحة ،وجزء مـــن احلائط الرشقي للمســـجد األقىص .التقطـــت الصورة مـــن رأس العمود.
[© رامي اخلطيب/أوقاف القدس].
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نص اتفاقية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس لعام 2013م
ملحق ّ :4

الوصاية الهاشمية

95

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اتفاقية بني جاللــة امللك عبداهلل الثاين ابن احلســن ،صاحب الوصايــة وخادم األماكن

املقدســة يف القدس ،و فخامة الرئيس حممــود عباس ،رئيس دولة فلســطني ،ورئيس منظمة
التحرير الفلسطينية ،ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

ُ ۡ َ َ َّ ٓ َ
َّ
ۡ
َۡ ً
ۡ َۡ
ال ّم َِن ٱل ۡ َم ۡسج ِد ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ
ِي أ ۡ َ
س ٰ
ج ِد ٱلق َصا ٱلِي َب ٰ َرك َنا
ى ب ِ َع ۡب ِده ِۦ ل
قال تعاىل« :سبحٰن ٱل
ٱلر ِام إِل ٱلمس ِ
ِ
َح ۡو َ ُل ل ُِن َي ُه م ِۡن َء َايٰت ِ َنا ٓۚ إنَّ ُه ُه َو َّ
يع ۡٱلَ ِص ُ
ٱلس ِم ُ
ري» سورة اإلرساء ،آية1 ،
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ًّ
َّ
َ
َّ
َ
ٌ
َّ
ٌ
َّ
َ
ُ
ُّ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ِين يقات ِلون ف ســبيلِهِ صفا كأنهم ب َ
قال تعاىل« :إن الل يِب ال َ
نيان م ْرصوص» سورة الصف،
ِ
ِ
ِ

آية 4

أبرمت هذه االتفاقية بني األطراف السامية:

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احلســن ،ملك اململكة األردنية اهلاشمية ،صاحب الوصاية

وخادم األماكن املقدسة يف القدس،

وفخامة الرئيس حممود عباس ،بصفته رئيس ًا لدولة فلسطني ،ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة

التحرير الفلسطينية ،املمثل الرشعي للشعب الفلسطيني ،ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مقدمة

(أ) انطالق ًا من العروة الوثقى بني مجيع أبناء األمة العربية واإلسالمية؛

(ب) وانطالق ًا من املكانة اخلاصة للقدس يف اإلســام باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة،

واستلهام ًا الرتباط األماكن املقدسة يف القدس يف احلارض واألزل وإىل األبد باملسلمني يف مجيع
البالد والعصور؛ ومستذكرين أمهية القدس ألهل ديانات أخرى؛

(ج) وانطالق ًا مــن األمهية الدينية العليا التي يمثلها جلميع املســلمني املســجد األقىص

املبارك الواقع عىل مساحة  144دونم ،والذي يضم املسجد القبيل ومسجد قبة الصخرة ،ومجيع

مساجده ومبانيه وجدرانه وســاحاته وتوابعه فوق األرض وحتتها واألوقاف املوقوفة عليه أو

عىل زواره (ويشار إليه بـ «احلرم القديس الرشيف»)؛

(د) وبنا ًء عىل دور امللك الرشيف احلســن بن عيل يف محاية ورعاية األماكن املقدســة يف

القدس وإعامرها منذ عام  ،1924واستمرار هذا الدور بشكل متصل يف ملك اململكة األردنية

اهلاشمية من ساللة الرشيف احلسني بن عيل حتى اليوم؛ وذلك انطالق ًا من البيعة التي بموجبها
انعقدت الوصاية عىل األماكن املقدســة للرشيف احلســن بن عيل ،والتي تأكدت بمبايعته يف
 11آذار ســنة  1924من ِق َبل أهل القدس وفلسطني؛ وقد آلت الوصاية عىل األماكن املقدسة
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يف القدس إىل جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احلســن؛ بام يف ذلك بطريركية الروم األرثوذكس

املقدسية التي ختضع للقانون األردين رقم  27لسنة 1958؛

(هـ) إن رعاية ملك اململكة األردنية اهلاشمية املستمرة لألماكن املقدسة يف القدس جتعله

أقدر عىل العمل للدفاع عن املقدسات اإلسالمية وصيانة املسجد األقىص املبارك (احلرم القديس

الرشيف)؛

(و) وحيث أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الرشعي والقانوين الوحيد للشعب

الفلسطيني؛

يتجسد يف إقامة دولة فلسطني التي
(ز) وإيامن ًا بأن حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه
ّ

يشمل إقليمها األرض الواقع فيها املسجد األقىص املبارك (احلرم القديس الرشيف)؛

(ح) وانطالق ًا من نصوص الترصيح الرسمي الصادر بتاريخ  31متوز من عام  1988عن

املغفور له جاللة امللك احلسني بن طالل ،ملك اململكة األردنية اهلاشمية ،صاحب الوصاية عىل

األماكن املقدســة يف القدس ،واخلاص ّ
بفك االرتباط بني األردن والضفة الغربية الذي استثنى
األماكن املقدسة يف القدس من ّ
فك االرتباط؛

(ط) وانطالق ًا من نصوص الترصيح الرســمي الصادر عن احلكومة األردنية بتاريخ 28

حزيران من عام  1994بخصوص دورها يف القدس ،والذي أعاد تأكيد موقف األردن الثابت
ودوره التارخيي احلرصي عىل األماكن املقدسة؛

وهبدف إنشــاء التزامات قانونية وتأكيد اعرتافهم باملراكز القانونية املبينة لألطراف السامية

يف هذه االتفاقية ،اتفقت األطراف السامية املذكورة أعاله عىل ما ييل:
المادة األولى:

وتفس معها كوحدة واحدة.
تعترب مقدمة هذه االتفاقية جزء ًا ال يتجزأ منها وتقرأ ّ

المادة الثانية:

1-2يعمل جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني بصفته صاحب الوصاية وخادم األماكن

املقدســة يف القدس عىل بذل اجلهود املمكنة لرعاية واحلفاظ عىل األماكن املقدســة يف القدس

(املعرف يف البند (ج) من مقدمة هذه االتفاقية) ومتثيل
وبشــكل خاص احلرم القديس الرشيف
ّ
مصاحلها يف سبيل:

(أ) تأكيد احرتام األماكن املقدسة يف القدس؛
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97

(ب) تأكيد حرية مجيع املســلمني يف االنتقال إىل األماكن املقدسة اإلسالمية ومنها وأداء

العبادة فيها بام يتفق وحرية العبادة؛

(ج) إدارة األماكن املقدســة اإلســامية وصيانتها هبدف ( )1احــرام مكانتها وأمهيتها

الدينية واملحافظة عليهام؛ ( )2تأكيد اهلوية اإلسالمية الصحيحة واملحافظة عىل الطابع املقدس

لألماكن املقدسة؛ ( )3احرتام أمهيتها التارخيية والثقافية واملعامرية وكياهنا املادي واملحافظة عىل
ذلك كله؛

(د) متابعة مصالح األماكن املقدسة وقضاياها يف املحافل الدولية ولدى املنظامت الدولية

املختصة بالوسائل القانونية املتاحة؛

(هـ) اإلرشاف عىل مؤسســة الوقف يف القدس وممتلكاهتا وإدارهتا وفق ًا لقوانني اململكة

األردنية اهلاشمية.

 2-2يســتمر ملك اململكة األردنية اهلاشــمية ،بصفته صاحب الوصاية وخادم األماكن

املقدســة يف القدس ببذل املساعي للتوصل إىل تنفيذ املهام املشــار إليها يف املادة  1-2من هذه

االتفاقية.

 3-2تعرتف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بدور ملك اململكة

املبي يف الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة الثانية وتلتزمان باحرتامه.
األردنية اهلاشمية ّ
المادة الثالثة:

املجسدة حلق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه،
 1-3حلكومة دولة فلسطني ،باعتبارها
ّ

ممارسة السيادة عىل مجيع أجزاء إقليمها بام يف ذلك القدس.

 2-3يســعى ملك اململكة األردنية اهلاشمية ،والرئيس الفلســطيني للتنسيق والتشاور

حول موضوع األماكن املقدسة كلام دعت الرضورة.

عمن هذا اليوم الواقع يف
تم حترير هذه االتفاقية باللغة العربية وتوقيعها يف العاصمة األردنية ّ

 19مجادى األول  1434للهجرة املوافق لـ  31آذار  2013ميالدية.
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ملحق  :5الوضع القانوني للقدس بموجب القانون الدولي
الوضع القائم في القدس ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ عليه

يف الفــرة 2020-1917م ،كانت وما زالت وصاية امللوك اهلاشــميني التزامــ ًا ديني ًا وقانوني ًا
باحلفاظ عىل الوضع التارخيــي القائــم « ،»Historical Status Quoالذي يدعمه وحيرتمه
القانون الدويل واإلنســاين بشكل مســتمر .وفيام ييل توضيح خمترص حول األحداث التارخيية
الرئيسية واالتفاقيات التي تتعلق باحلفاظ عىل الوضع القائم يف القدس .ويوضح هذا امللخص

بعض جوانــب وصاية جاللة امللك يف احلفاظ عىل الوضع القائم ،خاصة يف املســجد األقىص
املبارك/احلرم القديس الرشيف.

1852م

هناك ترتيب معرتف به يسمى «الوضع القائم يف األماكن املقدسة» ،وقد تم اعتامده يف 1852م،
عندما أصدر الســلطان العثامين عبداملجيد مرســوما (فرمان) حيرص حقوق املجتمعات الدينية

يف القدس وبيت حلم يف األماكن املقدســة املســيحية ويمنع تغيري وضعها القائم من خالل أية
إنشاءات جديدة.

1878-1856م

تم االعرتاف دولي ًا هبذا الرتتيــب يف مؤمتر باريس عام 1856م (يف هناية حرب القرم)
ومن ثم ّ

وتنص املادة  62من معاهدة برلني عىل
ويف معاهدة برلني (بني الــدول األوروبية والعثامنيني).
ّ

أنّه «من املفهوم جيد ًا ّ
أن الوضع الراهن فيام يتعلق باألماكن املقدســة لن يتأثر بأي شــكل من

األشــكال» .وتوســعت املادة  62هبذا الرتتيب ليشمل مجيع األماكن املقدســة ،باإلضافة إىل
املقدسات املسيحية.

1920م

وبعد هزيمة العثامنيني وتقســيم إمرباطوريتهم يف هناية احلرب العاملية األوىل ،حافظت سلطات
االنتــداب الربيطاين يف فلســطني (1947-1920م) عىل ترتيبات الوضع القائم ،وشــملت

ضمنها حائط الرباق (الغريب) يف املســجد األقــى املبارك/احلرم القديس الرشيف يف القدس
وقرب راحيل عىل مشارف بيت حلم.

الوصاية الهاشمية

99

1928م

كان أول انتهاك واســع للوضع القائم يف أيلول 1928م ،عندما قام مصلون هيود بوضع مقاعد
عند حائط الرباق ليفصلوا بني الرجال والنســاء الذين يــؤدون صالة يوم الغفران ،مما أدى إىل
اندالع واحدة من أوىل فرتات عدم االستقرار يف القدس .ويف كتاب أبيض تم تقديمه للحكومة
الربيطانية يف ترشيــن الثاين 1928م ،تم إعادة التأكيد عىل حقوق املســلمني يف حائط الرباق.

وعىل الرغم من فشل احلركة الصهيونية يف العثور عىل دليل موثق حول حقوق اليهود يف حائط

الرباق ،إال أن احلركة استمرت يف املطالبة بمصادرته لصالح اليهود.
1930-1929م

تفاقم اخلالف حول ترتيبات الصالة عند حائط الرباق ،ويف آب 1929م ،اختذت االحتجاجات
منحى عنيف ًا ،متســببة بمــوت العرشات من اليهود والعرب ،وإصابــة املئات .وخلصت هيئة
ً
التحقيق الربيطانية التي قدّ مت تقريرها يف كانون األول 1930م إىل ما ييل:

«للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ،ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه
يؤلف جزء ًا ال يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أمالك الوقف ،وللمسلمين

أيض ًا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة
المقابلة للحائط لكونه موقوف ًا حسب أحكام الشرع اإلسالمي لجهات البر والخير».

1967م

وعــى الرغم من ذلك ،بســطت إرسائيل ســيطرهتا بالقوة عىل حائط الــراق بعد حرب عام

1967م ،وصادرت مفاتيح باب املغاربة املؤدي إىل املســجد األقــى املبارك/احلرم القديس
الرشيف ،ودمرت حارة املغاربة التي كانت تقع أمام حائط الرباق ،لتبني مكاهنا ســاحة صالة

كبرية للمصلني اليهود ،ومتت توسعتها بشكل تدرجيي من مساحة 66م22( 2م×3م) إىل حوايل

6٬300م90( 2م×70م).

ومبارشة بعد حرب 1967م ،اعرتفت إرسائيل اســمي ًا بالوضع التارخيي واألمهية الدينية

للمســجد األقىص/احلرم القديس الرشيف بالنسبة للمســلمني ،باإلضافة إىل وصاية األردن
عليه ،أي مسؤولية اإلدارة والرتتيبات الدينية .ولكن عىل الرغم من هذا االعرتاف االسمي ،إال

ّ
أن السلطات اإلرسائيلية تتحكم بالدخول إىل املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف
من بواباته ،وبإمكاهنا الدخول إىل حرم املســجد أو الســاح لآلخرين بالدخول كام تشاء .كام
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أن احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبــة وقوات الرشطة واجليش قد بذلوا جهود ًا لتقويض الوضع

القائم املعرتف به دولي ًا.
1981م

تم بذل اجلهود الدولية حلامية وضع وســامة املســجد األقــى املبارك/احلرم القديس
لقــد ّ

الرشيف ،بام يف ذلك من خالل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونســكو) .ويف
تم تســجيل «مدينة القدس القديمة وأسوارها» كموقع تراث عاملي يف اليونسكو
عام 1981مّ ،

بطلــب من حكومة األردن .ويف 1982م ،قررت جلنة الرتاث العاملي يف اليونســكو تســجيل
«مدينة القدس القديمة وأســوارها» يف قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر ،مما س ّلط الضوء عىل

املخاطر التي هتدّ د الــراث الثقايف للبلدة القديمة ومواقعها .ومنذ ذلك الوقت ،صدر عن جلنة

الرتاث العاملي واملجلس التنفيذي واملؤمتر العام لليونسكو عدّ ة قرارات تدعو إرسائيل ،بصفتها

بحق تراث البلدة القديمة وأسوارها يف القدس.
القوة املحتلة ،إىل وقف االنتهاكات املســتمرة ّ
ولكن إرسائيل استمرت يف حماوالهتا لتغيري الوضع القائم ما قبل 1967م يف القدس.

1994م

يف الفرتة التي ســبقت عملية مفاوضات أوســلو يف بداية التســعينيات ،كانت إدارة األوقاف
األردنية للمســجد األقىص املبارك/احلرم القــديس الرشيف واملمتلكات الوقفيــة التابعة له
تنص املادة  9من معاهدة الســام األردنية اإلرسائيلية بتاريخ 26
مستقرة ومراعاة نســبي ًا؛ إذ ّ
ترشين األول 1994م عىل ما ييل:

«تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة األردنية الهاشمية في األماكن اإلسالمية
المقدسة في القدس ،وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية

كبرى للدور األردني التاريخي في هذه األماكن».

2000م

أصبحت العنارص املتطرفة أكثر تأثري ًا وقوة وانتشــار ًا بشــكل متزايــد يف العقود املاضية .فمنذ

االنتفاضة الفلســطينية الثانية ،التي اندلعت يف أيلول 2000م إثر زيــارة زعيم حزب الليكود

املعارض آنذاك آرييل شارون للمسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف بشكل استفزازي،

ونظر ًا لفشل عملية أوسلو ،ينترش آالف عنارص الرشطة واجلنود اإلرسائيليون يف البلدة القديمة
يف القدس وحوهلا ،بام يف ذلك داخل املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف.
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2004-2003م

بحجة رضورته
أثناء االنتفاضة الثانية ،شــ ّيدت إرسائيل جدار ًا داخل وحول القدس الرشقية ّ

ألســباب أمنية .ويف  8كانون األول 2003م ،طلبت اجلمعيــة العامة لألمم املتحدة إىل حمكمة
العــدل الدولية أن تصدر فتوى بشــأن اآلثار القانونية الناشــئة عن تشــييد اجلدار الذي تقوم
إرسائيل ،الســلطة القائمة باالحتالل ،بإقامته .ويف  9متــوز 2004م ،أصدرت حمكمة العدل

الدولية فتواها ،بأن بنــاء إرسائيل للجدار مناف للقانون الدويل ألنه حيول دون حق الشــعب
الفلســطيني يف تقرير املصري ويشكل خرق ًا لواجبات إرسائيل بموجب أحكام القانون اإلنساين
الدويل وصكوك حقوق اإلنســان .وما زالت إرسائيل غري ممتثلة بام خلصت إليه حمكمة العدل

الدولية ،والتي هي ملزمة به.
2013م

وامتداد ًا للجهود املســتمرة للحفاظ عىل وضع وسالمة املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس

الرشيف ،و ّقع جاللة امللك عبداهلل الثاين ،ملك األردن ،وفخامة الرئيس الدكتور حممود عباس،

رئيس دولة فلســطني ،اتفاقية الوصاية اهلاشمية عىل األماكن املقدسة ،التي أشارت إىل «األمهية
الدينية العليا التي يم ّثلها جلميع املسلمني» املسجد األقىص املبارك/احلرم القديس الرشيف.


انتهاكات وقعت مؤخر ًا للوضع القائم

تســتمر أعامل احلفريات اإلرسائيلية األحادية يف البلدة القديمة يف القدس وحميطها بوترية غري
مسبوقة .واهلدف الرئييس هلذه احلفريات غري القانونية ،هو خلق حقائق عىل األرض ،والسيطرة

عىل تراث القدس وطبيعة أراضيها ،وتربير هتويد إرسائيل لرتاث ورسدية القدس .وترتكز معظم
بالرس والعلن وأعامل التنقيب.
احلفريات يف البلدة القديمة وما حوهلا ،وتشــمل حفــر األنفاق
ّ

أن هذه أعامل ترميمية هتدف إىل احلفاظ عىل تراث القدسّ .إل ّ
وتدّ عــي إرسائيل ّ
أن معظم هذه

األعامل تفرض رسدية تارخيية هيودية ،وتعمل عىل جتاهل وإضعاف وإزالة الدالئل التي تشــر
إىل حضارات أخرى.

ما زالت عملية تغيري تســمية املعامل األثرية واملواقع والشوارع والوديان مستمرة يف العديد

مــن أحياء القدس الرشقية .وأســوأ انتهاك لرتاث البلدة القديمة يف القــدس هو إزالة أية آثار
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ومقابر غري هيوديــة .ويأيت متويل معظم هذه األعامل من منظامت اســتيطانية تدعمها احلكومة
اإلرسائيليــة ،وتتوىل هذه املنظامت إدارة مواقع أثرية مهمة ،وتعمل عىل تغيريها بام يتامشــى مع

أهدافهــا األيديولوجية .وهــذا يمكّن منظامت كهذه من إعادة كتابــة تاريخ القدس والتحكم

زوار املدينة.
بالرسدية التي تُعرض أمام ّ

وتستمر املنظامت االستيطانية ،بتوكيل من احلكومة اإلرسائيلية وسلطة اآلثار اإلرسائيلية،

بحفر شبكة أنفاق حتت البلدة القديمة يف القدس لتسهيل حركة السياح حول البلدة القديمة من
موقع إىل آخر يف جوالت ســياحية .وهيدف ذلــك إىل تصوير معظم ما حتت أرض القدس بأنه

يقترص عىل متثيل التاريخ اليهودي.

ّ
تغي وضع البلدة القديمة وأسوارها يف القدس ،مما يشري
إن هذه االنتهاكات هي سياسات ّ

إىل املخاطر التي هتدّ د اإلرث الثقايف ملواقع البلدة القديمة.

قرارات املجلس التنفيذي لليونسكو الستة عرش ( 185م ت 187 ،14/م ت189 ،11/

م ت 190 ،8/م ت 192 ،13/م ت 194 ،11/م ت( 5/أوال ،دال) 195 ،م ت196 ،9/
م ت 197 ،26/م ت 199 ،32/م ت( 19/أوال) 200 ،م ت 201 ،25/م ت202 ،30/

م ت 204 ،38/م ت 205 ،25/م ت 206 ،28/م ت.)32/

وقــرارات جلنة الــراث العاملــي العــرة (،22.7A/COM 35 ،20.7A/COM 34

،27.7A/COM 39 ،4.7A/COM 38 ،26.7A/COM 37 ،23.7A/COM 36
)22.7A/COM 43 ،21.7A/COM 42 ،36.7A/COM 41 ،13.7A/COM 40

ذكّرت بكل املراجع القانونيــة ذات الصلة ،بام يف ذلك بنود اتفاقيات جنيف األربع (1949م)

وبروتوكوالهتا اإلضافيــة (1977م) ،واتفاقية الهاي اخلاصة باحرتام قوانني وأعراف احلرب
الربية لعــام 1907م ،واتفاقية الهاي حلامية امللكية الثقافية يف حالة النزاع املســلح (١٩٥٤م)

وبروتوكوالهتا اإلضافية ،واتفاقية اليونسكو بشأن التدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد
وتصديــر ونقل ملكية املمتلكات الثقافية (1970م) ،واالتفاقيــة حلامية الرتاث العاملي الثقايف

والطبيعي (1972م) ،وتســجيل البلدة القديمة وأســوارها يف القدس يف قائمة الرتاث العاملي

بطلــب من األردن (١٩٨١م) ويف قائمة الرتاث العاملي املهــدد باخلطر(1982م) ،وتوصيات

وقرارات اليونسكو حول محاية الرتاث الثقايف ،باإلضافة إىل قرارات اليونسكو املتعلقة بالقدس.
البلدة القديمة جزء ال يتجزأ من القدس الرشقية املحتلة ،بحســب ما هو معرتف به دولي ًا.

متكرر
ومنــذ حزيــران 1967م ،أدان جملس األمن واجلمعيــة العامة لألمم املتحدة بشــكل ّ
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أقرت إرسائيــل قانون ًا يف عام
االنتهــاكات اإلرسائيلية يف القدس ،ودعيــا إرسائيل إليقافهاّ .

يضم القدس الرشقية ،واستجاب املجتمع الدويل فور ًا من خالل قراري جملس األمن
1980م ّ
 476و ،478الذي تضمن:

املؤرخ يف  30حزيران/يونيو ،1980
«إذ يذكّر بقراره ّ )1980( 476
وإذ يؤكد جمدد ًا أنه ال جيوز االستيالء عىل األرض بالقوة،

وإذ يســاوره القلق العميق بشــأن املصادقة عىل «قانون األسايس» يف الكنيست اإلرسائييل

يعلن إجراء تغيري يف معامل مدينة القدس الرشيف ووضعها ،مع ما له من مضاعفات عىل السالم
واألمن،

وإذ يشري إىل أن إرسائيل مل تتق ّيد بقرار جملس األمن ،)1980( 476

وإذ يؤكّد جمدد ًا تصميمه عىل دراســة السبل والوسائل العملية وفق ًا لألحكام ذات العالقة

الواردة يف ميثاق األمم املتحدة ،لضامن التنفيذ الكامل لقراره  ،)1980( 476يف حال عدم تق ّيد
إرسائيل،

 1 -1يلوم أشد اللوم مصادقة إرسائيل عىل «القانون األسايس» بشأن القدس ،ورفضها التق ّيد
بقرارات جملس األمن ذات العالقة؛

 2 -2يؤكّد أن مصادقة إرسائيل عىل«القانون األسايس» تشكّل انتهاك ًا للقانون الدويل ،وال تؤ ّثر
يف اســتمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة املو ّقعة يف  12آب/أغسطس  1949واملتعلقة

بحامية املدنيني وقت احلرب عىل األرايض الفلســطينية وغريها من األرايض العربية التي
حتتلها إرسائيل منذ عام  ،1967بام يف ذلك القدس؛

يقــرر ّ
أن مجيع اإلجراءات واألعــال الترشيعية واإلدارية التــي اختذهتا إرسائيل ،القوة
ّ 3 -3
غــرت معامل مدينة القــدس الرشيف ووضعها واســتهدفت تغيريها،
املحتلــة ،والتي ّ

خصوص ًا «القانون األســايس» األخري بشــأن القدس ،هي إجراءات باطلة أص ً
ال وجيب
إلغاؤها؛

 4 -4يؤكّد أيض ًا ّ
أن هذا العمل يشــكّل عقبة جد ّية أمام حتقيق ســام شامل وعادل ودائم يف
الرشق األوسط؛

يقرر عدم االعرتاف بـ «القانون األسايس» وغريه من أعامل إرسائيل التي تستهدف نتيجة
ّ 5 -5
هلذا القرار ،تغيري معامل القدس ووضعها ،ويدعو مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل:

(أ) قبول هذا القرار؛
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(ب) دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماســية يف القدس إىل سحب هذه البعثات من

املدينة املقدسة.

شهد عام 2017م رضبة للوضع القائم يف القدس ،بصدور عدّ ة قوانني إرسائيلية أحكمت من

سيطرة إرسائيل القانونية عىل القدس الرشقية املحتلة .وكان أكثر هذه القوانني رضر ًا ما أقره
الكنيست يف  2شباط 2017م ،والذي يتطلب أغلبية الثلثني للموافقة عىل التخيل عن أي جزء

من املدينة جلهة غري إرسائيلية بموجب صفقة سالم يف املستقبل .كام وافق الوزراء اإلرسائيليون

عىل مواد قانون الدولة اليهودية الذي يمنح أي إرسائييل هيودي احلق احلرصي يف «احلفاظ عىل
ثقافته ،وتراثه ،ولغته ،وهويته» وينص عىل أن حق تقرير املصري حرصي للشعب اليهودي.

انتقــدت أغلبية أعضاء األمم املتحــدة التغيريات املذكورة أعــاه لوضع القدس ،حيث

صوتت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  128مــع ،مقابل  9ضد ،و 35امتناع ،عىل قرار يطالب

تغي وضع القدس
إرسائيل ،القوة املحتلة ،بإلغاء مجيع القرارات واإلجراءات غري القانونية التي ّ

مبي يف نص قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ES-10/L.22التايل:
الرشقية املحتلة ،وكام هو ّ

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ES-10/L.22بتاريخ  19كانون الأول 2017
ن الجمعية العامة،
إ ّ

وضع القدس

إذ تؤكد من جديد قراراهتــا ذات الصلة ،بام فيهــا القرار  15/72املؤرخ  30ترشين الثاين/

نوفمرب  2017بشأن القدس،

وإذ تؤكد من جديد القــرارات ذات الصلــة الصادرة عن جملس األمن ،بــا فيها القرارات

 )1967( 242املــؤرخ  22ترشين الثاين/نوفمــر  1967و )1968( 252املؤرخ  21أيار/
مايو  1968و )1969( 267املؤرخ  3متوز/يوليه  1969و )1971( 298املؤرخ  25أيلول/

ســبتمرب  1971و )1973( 338املؤرخ  22ترشيــن األول/أكتوبر  1973و)1979( 446
املؤرخ  22آذار /مارس  1979و )1980( 465املؤرخ  1آذار/مارس  1980و)1980( 476

املؤرخ  30حزيران /يونيه  1980و )1980( 478املؤرخ  20آب/أغسطس  1980و2334

( )2016املؤرخ  23كانون األول/ديسمرب ،2016

وإذ تسترشد بمقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه ،وإذ تؤكد من جديد ،يف مجلة أمور ،عدم

جواز اكتساب األرايض بالقوة،
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وإذ تضع في اعتبارها الوضــع اخلــاص ملدينة القدس الرشيف ،وال ســيام احلاجة إىل محاية

وحفظ البعد الروحي والديني والثقايف الفريــد للمدينة ،عىل النحو املتوخى يف قرارات األمم
املتحدة ذات الصلة،

وإذ تشدد عىل أن مســألة القدس هي إحدى مســائل الوضع النهائي التي يتعني حلها عن

طريق املفاوضات وفق ًا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة،

وإذ تعرب في هذا الصدد عن أسفها البالغ إزاء القرارات األخرية املتعلقة بوضع القدس،

1 -1تؤكد أن أي قرارات أو إجراءات يقصد هبا تغيري طابع مدينة القدس الرشيف أو وضعها أو

تكوينها الديمغرايف ليس هلا أي أثر قانوين والغية وباطلة ويتعني إلغاؤها امتثاالً لقرارات
جملس األمن ذات الصلة ،وهتيب ،يف هذا الصدد ،بجميع الدول أن متتنع عن إنشاء بعثات
دبلوماسية يف مدينة القدس الرشيف ،عم ً
ال بقرار جملس األمن )1980( 478؛

2 -2تطالب مجيع الدول باالمتثــال لقرارات جملس األمن املتعلقــة بمدينة القدس الرشيف،
وعدم االعرتاف بأي إجراءات أو تدابري خمالفة لتلك القرارات؛

3 -3تكرر دعوهتا إىل إزالة االجتاهات السلبية القائمة عىل أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتني

اهلادفي إىل
وإىل تكثيف وترسيع اجلهود الدولية واإلقليميــة والدعم الدويل واإلقليمي
ْ

حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الرشق األوسط دون تأخري عىل أساس قرارات األمم
املتحدة ذات الصلة ،ومرجعية مدريد ،بام يف ذلك مبدأ األرض مقابل الســام ،ومبادرة

الســام العربية ،وخارطة الطريــق التي وضعتها املجموعة الرباعيــة ،وإهناء االحتالل

اإلرسائييل الذي بدأ يف عام .1967

106

الوصاية الهاشمية

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺪورة اﻟﻤﺎﺋﺘﺎن
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٢٠٠م ت/ب ع خ/م ق  ٢٥,٢ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﺑﺎرﻳﺲ٢٠١٦/١٠/١٢ ،
اﻷﺻﻞ :إﳒﻠﻴﺰي

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺒﻨﺪ ٢٥

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار
ﻣﻘﺪم ﻣﻦ:

اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن واﳌﻐﺮب وﻋُﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻟﺴﻮدان

أوﻻً  -أﻟﻒ اﻟﻘﺪس
إ ّن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي،
 - ١وﻗﺪ درس اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ٢٠٠م ت،٢٥/
 - ٢وإذ ﻳﺬ ﱢﻛﺮ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم  ١٩٤٩وأﺣﻜﺎم ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟَﻴﻬﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﲔ ﻟﻌﺎم  ،١٩٧٧وﺑﻘﻮاﻋﺪ
ﻻﻫﺎي ﻟﻌﺎم  ١٩٠٧ﺑﺸﺄن اﳊﺮب اﻟﱪﻳﺔ ،وﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎي ﺑﺸﺄن ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻟﻌﺎم
 ١٩٥٤وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟَﻴﻬﺎ ،وﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳊﻈﺮ وﻣﻨﻊ اﺳﺘﲑاد وﺗﺼﺪﻳﺮ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻌﺎم  ،١٩٧٠وﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻌﺎم ،١٩٧٢
وﺑﺈدراج ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪﳝﺔ وأﺳﻮارﻫﺎ ،ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻷردن ،ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻋﺎم  ١٩٨١وﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﰲ ﻋﺎم  ،١٩٨٢وﺑﺘﻮﺻﻴﺎت وﻗﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺸﺄن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﻘﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺪس ،وﻳﺬ ﱢﻛﺮ أﻳﻀﺎً ﺑﻘﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
وﺑﻘﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﻗﻌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ اﳋﻠﻴﻞ وﺑﻴﺖ ﳊﻢ،
 - ٣وﻳﺆﻛﺪ أﳘﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪﳝﺔ وأﺳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺜﻼث ،وﻳﺆﻛﺪ أﻳﻀﺎً أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻣﻮر ﺗﻀﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ،ﺻﻮن اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ واﻟﻄﺎﺑﻊ
اﳌﻤﻴﺰ ﻟﻠﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﰲ ﻗﺮارات ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﻘﺮارات واﳌﻘﺮرات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ واﻟﻘﺪس،
 - ٤ﻳﻌﺮب ﻋﻦ أﺳﻔﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﺮﻓﺾ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪس ،وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اﻟﻘﺮار
اﳌﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴﲔ ﳑﺜﻞ داﺋﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
١٨٥م ت١٤/؛ وﻳﻼﺣﻆ ﻋﺪم ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻪ ّ
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ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺠﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﰲ اﻟﻘﺪس
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم؛ وﻳﻄﻠﺐ ﳎﺪداً ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺪاﺋﻢ اﳌﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎً؛
 - ٥وﻳﻌﺮب ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﺎع إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﻋﻦ وﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﳊﻔﺮ واﻷﺷﻐﺎل اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﺣﻮﳍﺎ؛ وﻳﻄﻠﺐ ﳎﺪداً ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﺣﻈﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻐﺎل وﻓﻘﺎً
ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻗﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﺬا اﳌﻮﺿﻮع؛
 - ٦وﻳﺸﻜﺮ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪس؛ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ؛
أوﻻً  -ﺑﺎء
أوﻻً  -ﺑﺎء ١ -

اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﻟﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﻟﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ

 - ٧وﻳﻄﺎﻟﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺣﱴ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺎم
 ،٢٠٠٠إذ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﺮة اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم
اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة ﺷﺆون اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺑﻼ ﻋﻮاﺋﻖ ،وﻣﻨﻬﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﱰﻣﻴﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﺧﻮل؛
 - ٨وﻳﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪة اﻻﻋﺘﺪاءات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ داﺋﺮة
اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﱵ ﲢ ّﺪ ﻣﻦ ﲤﺘﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎدة وﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮﳍﻢ إﱃ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻘﺪس
اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ؛ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،اﺣﱰام اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎً ووﻗﻒ
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻓﻮراً؛

 - ٩وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﺸﺪة اﻻﻗﺘﺤﺎم اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﺘﻄﺮﰲ اﻟﻴﻤﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﻘﻮات
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ؛ وﳛﺚ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﺘﺠﺎوزات اﻻﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ اﻟﱵ
وﲤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺘﻪ؛
ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ ّ
 -١٠وﻳﺸﺠﺐ ﺑﻘﻮة اﻻﻋﺘﺪاءات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻧﻴﲔ ،وﻣﻨﻬﻢ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﻮن واﳌﺴﻴﺤﻴﻮن؛ وﻳﺸﺠﺐ
أﻳﻀﺎً ﻗﻴﺎم ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺳﻠﻄﺔ اﻵﺛﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ" ،ﺑﺎﻗﺘﺤﺎم ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺎﺟﺪ
واﳌﺒﺎﱐ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ؛ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻬﺑﺎ اﻟﻘﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
وﺣّﺮاس داﺋﺮة اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
واﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﲢﺪﺛﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳌﺼﻠّﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ُ
اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ؛ وﳛﺚ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ وﻗﻒ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺘﺪاءات واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﱵ ﺗﺆﺟﺞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﰲ
اﳌﻴﺪان وﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ أﺗﺒﺎع اﻷدﻳﺎن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛
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 -١١وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺧﻼل ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﻟﻌﺎم
 ٢٠١٥وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﻓﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد؛ وﻳﺪﻋﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،إﱃ وﻗﻒ ﲨﻴﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﱵ
ﲤﺲ ﲝﺮﻣﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ؛
ّ
 -١٢وﻳﺄﺳﻒ أﺳﻔﺎً ﺷﺪﻳﺪاً ﻟﺮﻓﺾ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺗﺄﺷﲑات ﳋﱪاء اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﳋﺎص ﲟﺮﻛﺰ

اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ؛ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺧﱪاء اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺗﺄﺷﲑات
ﺑﺪون أﻳﺔ ﻗﻴﻮد؛

 -١٣وﻳﺄﺳﻒ ﻟﻸﺿﺮار اﻟﱵ أﳊﻘﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ِ
اﻟﻘﺒﻠﻲ داﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ
اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻣﻨﺬ  ٢٣آب/أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٥؛ وﻳﺆﻛﺪ ﳎﺪداً ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،وﺟﻮب اﻟﺘﺰام
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺼﻮن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ وأﺻﺎﻟﺘﻪ وﺗﺮاﺛﻪ اﻟﺜﻘﺎﰲ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎً،
ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ؛
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻮﻗﻌﺎً إﺳﻼﻣﻴﺎً ﻣﻘﺪﺳﺎً ﳐﺼﺼﺎً ﻟﻠﻌﺒﺎدة وﺟﺰءاً ﻻ ّ
 -١٤وﻳﻌﺮب ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺈﻏﻼق وﺣﻈﺮ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﺒﲎ ﺑﺎب اﻟﺮﲪﺔ ،وﻫﻮ أﺣﺪ أﺑﻮاب اﳌﺴﺠﺪ
اﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺣﻈﺮ أﺷﻐﺎل اﻟﱰﻣﻴﻢ
اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ؛ وﳛﺚ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺮﲪﺔ و ّ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺻﻼح ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﻮال اﳉﻮﻳﺔ ،وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺮب اﳌﻴﺎﻩ إﱃ ﻏﺮف اﳌﺒﲎ؛
ﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻮري ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱰﻣﻴﻢ اﳍﺎﴰﻴﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
 -١٥وﻳﻄﺎﻟﺐ أﻳﻀﺎً إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﺑ ّ
ﲨﻴﻌﻬﺎ اﳌﺮاد ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ داﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ وﺣﻮﻟﻪ؛
 -١٦وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻗﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻄﱠﻲ ﺗﻠﻔﺮﻳﻚ ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء
ﺴﻤﻰ "ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺪﱘ" ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳊﺎﺋﻂ
ﺴﻤﻰ "ﺑﻴﺖ ﻟﻴﺒﺎ" ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪﳝﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺰوار ﻳُ ّ
ﻣﺎ ﻳُ ّ
اﳉﻨﻮﰊ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺒﲎ ﺷﱰاوس ،وﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻌﺪ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﱪاق "ﺳﺎﺣﺔ اﳊﺎﺋﻂ
اﻟﻐﺮﰊ"؛ وﳛﺚ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎً ووﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻗﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﺬا اﳌﻮﺿﻮع؛
أوﻻً  -ﺑﺎء ٢ -

ﻣﻨﺤﺪر ﺑﺎب اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﻟﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ

 -١٧وﻳﺆﻛﺪ ﳎﺪداً أن ﻣﻨﺤﺪر ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ/اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ؛
 -١٨وﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ اﳌﻌﺰز اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ وﺳﺎﺋﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ اﳌﻌﺰز اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺿﻤﺎﺋﻤﻬﺎ ،اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﱰاث

اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ ودوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻮن
اﻟﱰاث؛
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 -١٩وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ وﻗﺮارات أﺣﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻧﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻨﺤﺪر ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻷﺷﻐﺎل
اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻬﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  ٢٠١٥وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻈﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ
إﳚﺎد ﻣﺼﻄﺒﺔ ﺻﻼة ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺴﺮاً ﺟﻨﻮﰊ ﻣﻨﺤﺪر ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﱪاق "ﺳﺎﺣﺔ اﳊﺎﺋﻂ اﻟﻐﺮﰊ" وإزاﻟﺔ
اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ؛ وﻳﺆﻛﺪ ﳎﺪداً وﺟﻮب اﻣﺘﻨﺎع إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻦ اﲣﺎذ أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﲑ أﺣﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺼﺪد ﻧﻈﺮاً ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎي ﻟﻌﺎم  ١٩٥٤ﺑﺸﺄن ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع
ﻣﺴﻠﺢ وﳌﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت؛
 -٢٠وﻳﻌﺮب أﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳍﺪم ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻷﻣﻮﻳﺔ واﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ واﳌﻤﻠﻮﻛﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻷﺷﻐﺎل وأﻋﻤﺎل اﳊﻔﺮ اﻻﻗﺘﺤﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﺪر ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ وﺣﻮﻟﻪ؛ وﻳﻄﺎﻟﺐ أﻳﻀﺎً إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ،
ﺑﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳍﺪم وأﻋﻤﺎل اﳊﻔﺮ واﻷﺷﻐﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻬﺑﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  ٢ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار؛
 -٢١وﻳﺸﻜﺮ ﳎﺪداً اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎو�ﺎ؛ وﳛﺚ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ داﺋﺮة اﻷوﻗﺎف
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎي ﻟﻌﺎم  ١٩٥٤ﺑﺸﺄن ﲪﺎﻳﺔ
اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ،وﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﲑ وﺻﻮل ﺧﱪاء داﺋﺮة اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ وأدواﻬﺗﻢ
وﻣﻌﺪاﻬﺗﻢ إﱃ اﳌﻮﻗﻊ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷردﱐ ﳌﻨﺤﺪر ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ وﻗﺮارات ﳉﻨﺔ
اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻗﺮارات ﳉﻨﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ  37 COM/7A.26و 38 COM/7A.4و39 COM/7A.27؛
 -٢٢وﻳﺸﻜﺮ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻬﺑﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺮج؛ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻷردﱐ ﳌﻨﺤﺪر ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ؛
أوﻻً  -ﺟﻴﻢ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وأﺳﻮارﻫﺎ
واﺟﺘﻤﺎع ﺧﺒﺮاء اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺤﺪر ﺑﺎب اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ
 -٢٣وﻳﺸﺪد ﳎﺪداً ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ إﱃ إﻳﻔﺎد ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪﳝﺔ وأﺳﻮارﻫﺎ؛
 -٢٤وﻳﺬ ّﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺎﻟﻘﺮار ١٩٦م ت ٢٦/اﻟﺬي ﻗﺮر ﻓﻴﻪ ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻳﻔﺎد اﻟﺒﻌﺜﺔ ،اﻟﻨﻈﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
ﰲ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻀﻤﺎن إﻳﻔﺎدﻫﺎ؛
 -٢٥وﻳﻼﺣﻆ ﺑﻘﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﱂ ﲤﺘﺜﻞ ﻷي ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺮارات اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻻﺛﲏ ﻋﺸﺮ  ١وﻻ ﻷي
ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺮارات ﳉﻨﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﺘﺔ  ٢اﻟﱵ ﻃُﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﻳﻔﺎد ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪﳝﺔ وأﺳﻮارﻫﺎ؛
١

٢
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ﻗﺮارات اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻻﺛﲏ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ١٨٥ :م ت ،١٤/و١٨٦م ت ،١١/و١٨٧م ت ،١١/و١٨٩م ت ،٨/و١٩٠م ت،١٣/
و١٩١م ت ،٩/و١٩٢م ت ،١١/و١٩٤م ت ،١١/و١٩٥م ت ،٩/و١٩٦م ت ،٢٦/و١٩٧م ت ،٣٢/و١٩٩م ت.١٩,١/
ﻗﺮارات ﳉﻨﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،34 COM/7A.20 :و ،35 COM/7A.22و ،36 COM/7A.23و،37 COM/7A.26
و ،38 COM/7A.4و.39 COM/7A.27
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 -٢٦وﻳﺄﺳﻒ ﻻﻣﺘﻨﺎع إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ وﻗﺮارات ﳉﻨﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﱵ ﻃُﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﳋﱪاء اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺤﺪر ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ وإﻳﻔﺎد ﺑﻌﺜﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪﳝﺔ
وأﺳﻮارﻫﺎ؛
 -٢٧وﻳﺪﻋﻮ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻳﻔﺎد ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺮار ﳉﻨﺔ اﻟﱰاث
اﻟﻌﺎﳌﻲ  34 COM/7A.20ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺪورة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي؛ وﻳﺪﻋﻮ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ إﱃ ﺗﻴﺴﲑ إﻳﻔﺎد
ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ وﺗﻴﺴﲑ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﱪاء اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ؛
 -٢٨وﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻘﲏ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺤﺪر ﺑﺎب
اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،إﱃ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ؛
 -٢٩وﻳﺸﻜﺮ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ إﻳﻔﺎد ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎً
وإﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲨﻴﻊ ﻗﺮارات اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﺬا اﻷﻣﺮ؛
ﺛﺎﻧﻴﺎً إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
 -٣٠وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة واﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ واﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺘﻞ وﺟﺮح
اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﺿﺮارﻫﺎ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳎﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳍﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻣﻨﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺪارس
وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷدﱏ )اﻷوﻧﺮوا(؛
ﻳﻀﺮ ﲝﺮﻳﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
 -٣١وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﺸﺪة اﺳﺘﻤﺮار اﳊﺼﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،اﻟﺬي ّ
وﻧﻘﻞ ﻣﻮاد اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻘﻮط ﻋﺪد ﻣﻔﺮط ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﲔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ واﳍﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ
اﳌﺪارس وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﺣﺎﻻت اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،ﲣﻔﻴﻒ ﻫﺬا اﳊﺼﺎر ﻓﻮراً؛
 -٣٢وﻳﻄﻠﺐ ﳎﺪداً ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ،ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ،ﺑﻘﺪرات اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﰲ ﻏﺰة ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺿﻤﺎن إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﺮاﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ودور
اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﱵ أﺻﺎﻬﺑﺎ اﻟﺪﻣﺎر أو اﻟﻀﺮر ﻣﻦ ﺟﺮاء اﳊﺮوب اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻨﺘﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة؛
 -٣٣وﻳﺸﻜﺮ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻋُﻘﺪ ﰲ آذار/ﻣﺎرس  ٢٠١٥ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻏﺰة ﰲ
ﳎﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،وﺑﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ؛ وﻳﺪﻋﻮﻫﺎ
إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎع إﻋﻼﻣﻲ آﺧﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد؛
الوصاية الهاشمية
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 -٣٤وﻳﺸﻜﺮ أﻳﻀﺎً اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات اﻟﱵ ﻧـُﻔﱢﺬت ﻓﻌﻼً ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﰲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺸﺒﺎب وﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻬﻨﻴﻲ اﻹﻋﻼم؛ وﻳﺪﻋﻮﻫﺎ إﱃ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﰲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺒُﲎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﺮرت ﰲ ﻏﺰة؛
ﺛﺎﻟﺜﺎً اﻟﻤﻮﻗﻌﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن اﻟﺤﺮم اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ/ﻛﻬﻒ اﻟﺒﻄﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ
وﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح/ﻗﺒﺮ راﺣﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ِ
اﳌﻮﻗﻌﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﻟﻮاﻗﻌﲔ ﰲ اﳋﻠﻴﻞ وﺑﻴﺖ ﳊﻢ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ؛
 -٣٥وﻳﺆﻛﺪ ﳎﺪداً أ ّن ﻛﻼ َ
 -٣٦وﻳﺸﺎرك اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﺎع ﺑﺄن اﳌﻮﻗﻌﲔ ﳍﻤﺎ أﳘﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم؛
ﺷﻖ اﻟﻄﺮق
 -٣٧وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﺸﺪة اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أﻋﻤﺎل اﳊﻔﺮ واﻷﺷﻐﺎل وﻋﻤﻠﻴﺎت ّ
ﳝﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﳌﻮﻗﻊ اﳌﻮﺟﻮد ﻫﻨﺎك ،وﻛﺬﻟﻚ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ وﺑﻨﺎء ﺟﺪار ﻓﺼﻞ داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳋﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﳑّﺎ ّ
ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة؛ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﻘﻮة اﶈﺘﻠﺔ ،إ�ﺎء ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻣﺘﺜﺎﻻً ﻷﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ وﻗﺮاراﻬﺗﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﺬا اﳌﻮﺿﻮع؛
 -٣٨وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﺸﺪة أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢٠١٥ﰲ ﻇﻞ اﻻﻋﺘﺪاءات اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟﱵ
ﻳﻘﱰﻓﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﲝﻖ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،وﻣﻨﻬﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ
اﳌﺪارس؛ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺘﺪاءات؛
 -٣٩وﻳﻌﺮب ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﳉﺪار اﻟﻌﺎزل ﳌﻨﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح/ﻗﱪ راﺣﻴﻞ ﰲ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ وﳊﻈﺮ
ﺻﻮل اﳌﺼﻠﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ واﳌﺴﻠﻤﲔ اﱃ اﳌﻮﻗﻊ ﺣﻈﺮاً ﺗﺎﻣﺎً؛ وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﳌﻨﻈﺮ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﶈﻴﻂ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،وﺑﺮﻓﻊ ﺣﻈﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ؛
 -٤٠وﻳﺄﺳﻒ أﺳﻔﺎً ﺷﺪﻳﺪاً ﻟﺮﻓﺾ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﺮار ١٨٥م ت ،١٥/اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
اﳌﻮﻗﻌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﱰاث اﻟﻮﻃﲏ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ؛ وﻳﺪﻋﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺼﺮف
ﺣﺬف َ
وﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮار؛
راﺑﻌﺎً
 -٤١وﻳﻘﺮر إدراج ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل دورﺗﻪ اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ اﳌﺎﺋﺘﲔ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻌﻨﻮن "ﻓﻠﺴﻄﲔ اﶈﺘﻠﺔ"؛ وﻳﺪﻋﻮ
اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﺑﺸﺄ�ﺎ.
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ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ

ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ

)S/RES/2334 (2016
Distr.: General
23 December 2016

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ (٢٠١٦) ٢٣٣٤

ﺍﻟــﺬﻱ ﺍﲣــﺬﻩ ﳎﻠــﺲ ﺍﻷﻣــﻦ ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ  ،٧٨٥٣ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ٢٣ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٦
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ،

ﺇﺫ ﻳﻌﻴـــﺪ ﺗﺄﻛﻴـــﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗـــﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـــﻠﺔ ،ﲟـــﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭﺍﺕ  (١٩٦٧) ٢٤٢ﻭ ٣٣٨
) (١٩٧٣ﻭ  (١٩٧٩) ٤٤٦ﻭ  (١٩٧٩) ٤٥٢ﻭ  (١٩٨٠) ٤٦٥ﻭ (١٩٨٠) ٤٧٦
ﻭ  (١٩٨٠) ٤٧٨ﻭ  (٢٠٠٢) ١٣٩٧ﻭ  (٢٠٠٣) ١٥١٥ﻭ ،(٢٠٠٨) ١٨٥٠
ﻭﺇﺫ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﲟﻘﺎﺻﺪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ،ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛـﺪ ﳎـﺪﺩﺍ ،ﰲ ﲨﻠـﺔ ﺃﻣـﻮﺭ،
ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ،
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﳎﺪﺩﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﺑـﺎﻻﺣﺘﻼﻝ ،ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻴـﺪ ﺗﻘﻴـﺪﺍ
ﺻﺎﺭﻣﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺍﳌﻠﻘـﺎﺓ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬـﺎ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺟﻨﻴـﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌـﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﲝﻤﺎﻳـــﺔ ﺍﳌـــﺪﻧﻴﲔ ﻭﻗـــﺖ ﺍﳊـــﺮﺏ ﻭﺍﳌﺆﺭﺧـــﺔ  ١٢ﺁﺏ/ﺃﻏﺴـــﻄﺲ  ،١٩٤٩ﻭﺇﺫ ﻳﺸـــﲑ
ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ  ٩ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ،٢٠٠٤
ﻭﺇﺫ ﻳــﺪﻳﻦ ﲨﻴــﻊ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴــﺔ ﺇﱃ ﺗﻐــﻴﲑ ﺍﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ﺍﻟــﺪﳝﻐﺮﺍﰲ ﻭﻃــﺎﺑﻊ ﻭﻭﺿــﻊ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠــﺔ ﻣﻨــﺬ ﻋـﺎﻡ  ١٩٦٧ﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﻘـﺪﺱ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ،ﻭﺍﻟــﱵ ﺗﺸـﻤﻞ ﺇﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﺗــﺪﺍﺑﲑ
ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴـﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻭﺗﻮﺳـﻴﻌﻬﺎ ﻭﻧﻘـﻞ ﺍﳌﺴـﺘﻮﻃﻨﲔ ﺍﻹﺳـﺮﺍﺋﻴﻠﻴﲔ ﻭﻣﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﻭﻫـﺪﻡ
ﺍﳌﻨـــﺎﺯﻝ ﻭﺗﺸـــﺮﻳﺪ ﺍﳌـــﺪﻧﻴﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﰲ ﺍﻧﺘـــﻬﺎﻙ ﻟﻠﻘـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـــﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴـــﺎﱐ ﻭﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ،
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻠـﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ ﺍﳋﻄـﲑ ﺍﶈـﺪﻕ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﲢﻘﻴـﻖ ﺣـﻞ ﺍﻟـﺪﻭﻟﺘﲔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﺪﻭﺩ  ١٩٦٧ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،
)16-22920 (A
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ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﱵ ﻭﺿـﻌﺘﻬﺎ ﺍﻤﻮﻋـﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴـﺔ،
ﻭﺍﻟــﱵ ﺃﻗﺮﻫــﺎ ﺍﻠــﺲ ﰲ ﻗــﺮﺍﺭﻩ  ،(٢٠٠٣) ١٥١٥ﺑــﺄﻥ ﺗﻘــﻮﻡ ﺇﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺘﺠﻤﻴــﺪ ﲨﻴــﻊ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ
ﺍﻻﺳــﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ”ﺍﻟﻨﻤــﻮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ“ ،ﻭﺑﺘﻔﻜﻴــﻚ ﲨﻴــﻊ ﺍﻟﺒــﺆﺭ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟــﱵ ﺃﻗﻴﻤــﺖ
ﻣﻨﺬ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ،٢٠٠١
ﻭﺇﺫ ﻳﺸـﲑ ﺃﻳﻀـﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﻘﻀــﻲ ﺑـﻪ ﺧﺮﻳﻄــﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳـﻖ ﺍﻟــﱵ ﻭﺿـﻌﺘﻬﺎ ﺍﻤﻮﻋــﺔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ـﺪﻑ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﲔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻣﺼـﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ،
ﻭﺇﺫ ﻳﺪﻳﻦ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺿـﺪ ﺍﳌـﺪﻧﻴﲔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ ،ﻭﻛـﺬﻟﻚ
ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﲑ،
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺘـﺎ ﺇﺳـﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻓﻠﺴـﻄﲔ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺘﺎﻥ ﺟﻨﺒﺎﹰ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﰲ ﺳﻼﻡ ﻭﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﻌﺘﺮﻑ ﺎ،
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿــﻊ ﺍﻟــﺮﺍﻫﻦ ﻏــﲑ ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻼﺳــﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺃﻥ ﲦــﺔ ﺣﺎﺟــﺔ ﻣﻠﺤــﺔ ﺇﱃ ﺍﲣــﺎﺫ
ﺧﻄــﻮﺍﺕ ﻛــﺒﲑﺓ ،ﺗﺘﺴــﻖ ﻣــﻊ ﺍﳌﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻮﺧﺘــﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ
’ ‘١ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﻋﻜﺲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﲡﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺸـﻬﻮﺩﺓ ﻣﻴـﺪﺍﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﻟـﱵ ﺑﺴـﺒﺒﻬﺎ
ﻳﺘﺂﻛـﻞ ﺣــﻞ ﺍﻟــﺪﻭﻟﺘﲔ ﻭﻳﺘﺮﺳــﺦ ﻭﺍﻗــﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣــﺪﺓ ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﻣﻄﱠــﺮﺩ ،ﻭ ’ ‘٢ﻴﺌــﺔ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ
ﻟﻨﺠــﺎﺡ ﻣﻔﺎﻭﺿــﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿــﻊ ﺍﻟﻨــﻬﺎﺋﻲ ﻭﻟﻠــﺪﻓﻊ ﻗﹸــﺪﻣﺎ ﲝــﻞ ﺍﻟــﺪﻭﻟﺘﲔ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺗﻠــﻚ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿــﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ،
 - ١ﻳﺆﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ ﺃﻥ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺇﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﶈﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،١٩٦٧ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ ﺃﻱ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﻳﺸـﻜﻞ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻛﺎ
ﺻﺎﺭﺧﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻋﻘﺒﺔ ﻛﱪﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻭﺇﺣـﻼﻝ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻝ
ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻞ؛
 - ٢ﻳﻜــﺮﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘــﻪ ﺇﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑــﺄﻥ ﺗﻮﻗــﻒ ﻓــﻮﺭﺍ ﻭﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﻛﺎﻣــﻞ ﲨﻴــﻊ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠـﺔ ،ﲟـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺪﺱ ﺍﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﲢﺘـﺮﻡ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎـﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ؛
 - ٣ﻳﺆﻛـــﺪ ﺃﻧـــﻪ ﻟـــﻦ ﻳﻌﺘـــﺮﻑ ﺑـــﺄﻱ ﺗﻐـــﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺧﻄـــﻮﻁ ﺍﻟﺮﺍﺑـــﻊ ﻣـــﻦ ﺣﺰﻳـــﺮﺍﻥ/
ﻳﻮﻧﻴﻪ  ،١٩٦٧ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻘـﺪﺱ ،ﺳـﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐـﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟـﱵ ﻳﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓـﺎﻥ ﻣـﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ؛
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 - ٤ﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻗﻒ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﺿـﺮﻭﺭﻱ ﻹﻧﻘـﺎﺫ
ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻭﻳـﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﲣـﺎﺫ ﺧﻄـﻮﺍﺕ ﺇﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔـﻮﺭ ﻟﻌﻜـﺲ ﻣﺴـﺎﺭ ﺍﻻﲡﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺍﻟﱵ ﺪﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ؛
 - ٥ﻳﻬﻴـــﺐ ﲜﻤﻴـــﻊ ﺍﻟـــﺪﻭﻝ ،ﻣـــﻊ ﻣﺮﺍﻋـــﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘـــﺮﺓ  ١ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭ ،ﺃﻥ ﲤﻴـــﺰ
ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ١٩٦٧؛
 - ٦ﻳــﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﲣــﺎﺫ ﺧﻄــﻮﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳــﺔ ﳌﻨــﻊ ﲨﻴــﻊ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ﺍﳌــﺪﻧﻴﲔ،
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ ،ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﲨﻴـﻊ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻻﺳـﺘﻔﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘـﺪﻣﲑ ،ﻭﻳـﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺇﻋﻤـﺎﻝ
ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺗﻌﺰﻳـﺰ
ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ،ﻭﺇﱃ
ﺇﺩﺍﻧﺔ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻮﺿﻮﺡ؛
 - ٧ﻳﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻓﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ
ﺍﻹﻧﺴـــﺎﱐ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗـــﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣـــﺎﺕ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻨـــﻬﻤﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻣـــﺎ ﺍﳍـــﺪﻭﺀ ﻭﺿـــﺒﻂ ﺍﻟـــﻨﻔﺲ،
ﻭﺃﻥ ﳝﺘﻨﻌﺎ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺮﻳﺾ ﻭﺍﳋﻄﺎﺑـﺎﺕ ﺍﳌﻠﻬﺒـﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺎﻋﺮ ،ـﺪﻑ ﲢﻘﻴـﻖ ﲨﻠـﺔ
ﺃﻣــﻮﺭ ﻣﻨــﻬﺎ ﻭﻗــﻒ ﺗﺼــﺎﻋﺪ ﺍﳊﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ ،ﳑــﺎ ﻳﻔﻀــﻲ ﺇﱃ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺑﻨــﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘــﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤــﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺇﻇﻬـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﲝـﻞ ﺍﻟـﺪﻭﻟﺘﲔ ،ﻭﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻼﻡ؛
 - ٨ﻳﻬﻴـــﺐ ﲜﻤﻴـــﻊ ﺍﻷﻃـــﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻـــﻞ ،ﰲ ﺳـــﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﺍﻟﺴـــﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣـــﻦ،
ﺑـﺬﻝ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﺇﱃ ﺑـﺪﺀ ﻣﻔﺎﻭﺿـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺼـﺪﺍﻗﻴﺔ ﺑﺸـﺄﻥ ﲨﻴـﻊ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺿـﻊ
ﺍﻟﻨــﻬﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻟﺴــﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ ﺿــﻤﻦ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟــﺰﻣﲏ ﺍﻟــﺬﻱ ﺣﺪﺩﺗــﻪ ﺍﻤﻮﻋــﺔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﺎ ﺍﳌﺆﺭﺥ  ٢١ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٠؛
 - ٩ﳛــﺚ ﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺼــﺪﺩ ﻋﻠــﻰ ﺗﻜﺜﻴــﻒ ﻭﺗﺴــﺮﻳﻊ ﻭﺗــﲑﺓ ﺍﳉﻬــﻮﺩ ﻭﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟــﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺼــﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﲢﻘﻴــﻖ ﺳــﻼﻡ ﺷــﺎﻣﻞ ﻭﻋــﺎﺩﻝ ﻭﺩﺍﺋــﻢ
ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳـﻂ ﺩﻭﻥ ﺗـﺄﺧﲑ ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ،ﻭﻣﺮﺟﻌﻴـﺎﺕ
ﻣﺪﺭﻳﺪ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻭﻣﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻭﺧﺮﻳﻄـﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳـﻖ ﺍﻟـﱵ
ﻭﺿــﻌﺘﻬﺎ ﺍﻤﻮﻋــﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺇــﺎﺀ ﺍﻻﺣــﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﺑــﺪﺃ ﰲ ﻋــﺎﻡ ١٩٦٧؛ ﻭﻳﺸــﺪﺩ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﺍﳉﺎﺭﻳـﺔ ﻟﻠـﺪﻓﻊ ﻗـﺪﻣﺎ ﲟﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،ﻭﻣﺒـﺎﺩﺭﺓ ﻓﺮﻧﺴـﺎ
ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﻋﻘــﺪ ﻣـﺆﲤﺮ ﺩﻭﱄ ﻟﻠﺴـﻼﻡ ،ﻭﺍﳉﻬــﻮﺩ ﺍﻟـﱵ ﺑﺬﻟﺘـﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴـﺔ ﰲ ﺍﻵﻭﻧـﺔ ﺍﻷﺧــﲑﺓ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ؛
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 - ١٠ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛
 - ١١ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﲝﺚ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀـﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛
 - ١٢ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ﻛﻞﱠ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷـﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳـﺮﺍ ﻋـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؛
 - ١٣ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺪ ﻧﻈﺮﻩ.
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