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مقّدمة

دة. نادية �ضعد الدين*

املوؤمتر  تنظيم  يف  العربي  الفكر  منتدى  جهد  خال�صة  فحوى  الكتاب،  هذا  ي�صمرّ 
العلمي الدويل حول »الأوقاف الإ�ضالمية وامل�ضيحية يف القد�س«، الذي عقد حتت رعاية 
)نوفمب(  الثاين  ت�صرين  يومي 26-25  بن طالل، يف عمان خالل  االأمري احل�صن  �صمو 
2013، مب�صاركة نخبة متميزة من ال�صيا�صين والباحثن واالأكادميين من خمتلف الدول 

العربية واالإ�صالمية. 

املوؤمتر، من  التي قدمت يف  واحلوارية،  البحثية  الفكرية،  امل�صاهمات  ا�صتلرّت  وقد 
اأ�صا�صًيا  حموًرا  ومواطنيها،  الدينية  ومقد�صاتها  باأوقافها  املحتلة،  القد�ض  مدينة  واقع 
لر�صد اآفاقها املحتملة، يف ظل �صيا�صة اإ�صرائيلية حممومة لتهويدها وتغيري معاملها وطم�ض 
هويتها العربية االإ�صالمية، اإزاء ما تعتقده فعاًل بعيًدا عن �صغط امل�صاءلة والعقوبة، نظري 

االإ�صناد االأمريكي املفتوح، و�صعف الدعم العربي االإ�صالمي للق�صية الفل�صطينية. 

وملا كان »واقع« املدينة املقد�صة مغرًقا مبعاول اال�صتيطان والتهويد واالنتهاك، التي 
ن�صطت عقب العام 1967، فاإن م�صاألة »تكييفه« م�صتقباًل متثلرّ الوجه املقابل ملخطط فر�ض 
الوقائع املغايرة، املفتعلة م�صبًقا، يف خمرجات عملية الت�صوية ال�صلمية، وذلك غداة تقوي�ض 
املن�صودة  الفل�صطينية  الدولة  الإقامة  املخ�ص�صة  امل�صاحة  وق�صم  الدولتن«،  »حل  ركائز 
الدولية  ال�صرعية  قرارات  يخالف  مما  التق�صيم،  مطلب  من  القد�ض  وا�صتالب  �صمنها، 
التي ينفذها يف  االإجراءات  قانونية«  ة »بعدم �صرعية وال  واملقررّ باإزالة االحتالل  املطالبة 

االأرا�صي املحتلة العام 1967، مبا فيها القد�ض. 

العلوم  في  متفرغة  غير  ومحا�صرة  االأردنية،  »الغد«  جريدة  في  الفل�صطينية  ال�صوؤون  تحرير  مديرة  ال�صيا�صية في جامعة الزيتونة االأردنية الخا�صة. * 
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امل�صي يف منط عدوانه  االأممي �صوب  البعد  يتجاوز  االإ�صرائيلي  اأن االحتالل  بيد 
الو�صع  ق�صايا  تاأجيل  عن  ناجًما  ماأزًقا   )1993( »اأو�صلو«  م�صار  اأوجد  بعدما  الثابت، 
النهائي، ومنها القد�ض، اإىل مرحلة التفاو�ض النهائية، فيما كان يفرت�ض انتهاء مرحلته 
االنتقالية يف العام 1999، لي�ض الأن االتفاق يحمل بذور ف�صله اأو الختالل موازين القوى 
ا، الإ�صرار االأخري على حتكيم هذا اخللل يف عملية  ل�صالح االحتالل، فح�صب، واإمنا، اأي�صً

فر�ض ت�صوية ال حتقق احلدرّ االأدنى من احلقوق الفل�صطينية. 

ورغم انكفاء »اأو�صلو« حًبا ورقًيا؛ خال م�صاحة االنتقاء االإ�صرائيلي جلانبيه االأمني 
واالقت�صادي فقط، اإال اأن التطورات الالحقة التي اأ�صابت جهة االعرتاف الدويل بفل�صطن 
دولة »مراقب«، غري ع�صو، يف االأمم املتحدة، يف ت�صرين الثاين )نوفمب( 2012، مل تلزم 

االحتالل بنواجتها، كما مل تغري الوقائع على االأر�ض. 

يف حن مل يحقق م�صار املفاو�صات املمتد، منذ العام 1991، نتائج ملمو�صة، اأمام 
»الالءات« االإ�صرائيلية �صد االن�صحاب اإىل حدود الرابع من حزيران )يونيو( 1967، وحق 
الدولة«  »بيهودية  االعرتاف  ا�صرتاط  مقابل  اال�صتيطان،  ووقف  القد�ض  وتق�صيم  العودة 
ماآل  من  العربي  الفل�صطيني  املوقف  يناق�ض  مبا  ال�صلمية،  للت�صوية  نهائي  اتفاق  لبلوغ 
التفاو�ض، ومي�ضرّ جوهر الق�صية الفل�صطينية، وركائز املبادرة العربية لل�صالم)1(، التي مل 

يتعاط معها االحتالل. 

اخللل  تعميق  جتاه  املفاو�صات  م�صار  االحتالل  ع  طورّ مغاير؛  خلط  منه  وا�صتالاًل 
القائم يف االأرا�صي املحتلة مل�صلحته، اأ�صوة بحال القد�ض املحتلة)2(، حتت مزاعم »القد�ض 
الدينية،  واملقد�صات  االأوقاف  انتهاك  وذلك عب  الإ�صرائيل«،  واملوحدة  االأبدية  العا�صمة 
املتواتر على كني�صة  القد�ض املحتلة، مثلما يتجلى يف االعتداء  االإ�صالمية وامل�صيحية، يف 
القيامة، و�صدرّ امل�صجد االأق�صى املبارك، يف ظل خمطط تق�صيمه، زمنًيا ومكانًيا، وتهويده، 

متهيًدا الإحكام ال�صيطرة عليه. 

)1( اأقرت المبادرة العربية لل�صالم في قمة بيروت، التي عقدت يومي 27 و28 اآذار )مار�ض( عام 2002، وتن�ض على 
»االن�صحاب االإ�صرائيلي الكامل من االأرا�صي العربية المحتلة عام 1967، والتو�صل اإلى حل عادل لق�صية الالجئين 
الفل�صطينيين يتفق عليه وفق قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم 194، واإقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة ذات 
�صيادة على االأرا�صي المحتلة منذ 4 حزيران )يونيو( 1967 في ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وعا�صمتها القد�ض 

ال�صريف، مقابل التطبيع«. 
ان، 2014/1/23.  )2(  انظر: تقرير دائرة �صوؤون القد�ض في منظمة التحرير الفل�صطينية، جريدة الغد، عمرّ
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م�صتوطنة   15 تطويق  اإزاء  فادًحا؛  تغيرًيا  املحتلة  القد�ض  معامل  اأ�صاب  حن  يف 
عب  فيها،  العربية  والبلدات  والقرى  للمدن  م�صتوطن،  األف   200 زهاء  ت�صمرّ  �صخمة، 
وتقطيع   ،1967 عام  منذ  م�صادرتها  متت  التي  االأرا�صي  م�صاحة  ثلث  على  امتدادها 
املواطنن  منازل  بن  م�صتوطن  األفا  فيها  يقيم  ا�صتيطانية  بوؤر  بثمانية  اأحيائها  اأو�صال 
املقد�صين، و»مزاحمة« حوايل 4 اآالف م�صتوطن يهودي، �صمن اأربع كتل ا�صتيطانية و56 
وحدة ا�صتيطانية، لنحو 33 األف مواطن فل�صطيني داخل البلدة القدمية، التي ال تتجاوز 
م�صاحتها كيلو مرت مربع واحد، والتفاف جدار الف�صل العن�صري)3( حول القد�ض بطول 
142 كم، م�صنوًدا بنحو 12 حاجًزا ع�صكرًيا لتعقيد حياة املقد�صين وف�صلهم عن ن�صيجهم 
املجتمعي الفل�صطيني، ف�صاًل عن طرد اأكرث من 100 األف مواطن فل�صطيني خارج اجلدار، 
وهدم زهاء 1120 من�صاأة واإغالق 88 موؤ�ص�صة وطنية فل�صطينية وم�صادرة 14621 بطاقة 
هوية منذ عدوان 1967، بينما »ت�صببت �صيا�صته يف ارتفاع ن�صبة الفقر و�صرب االقت�صاد 
خط  حتت  منهم   %82 يعي�ض  الذي  املقد�صين،  االأطفال  وا�صتهداف  التجارية  واحلركة 

الفقر، ويت�صرب 40% من طلبة املرحلة الثانوية من املدار�ض«. 

والأن االإ�صكالية تاأخذ مداها من طبيعة ال�صراع العربي- االإ�صرائيلي نف�صه، بجذوره 
ب�صبب  وعميًقا،  متاأ�صاًل  وماأزًقا  وممتًدا،  معقًدا  �صراًعا  اأنتجت  فقد  واأطرافه،  واأبعاده 
من  �صعًبا  اقتلع  الذي  االإحاليل،  اال�صتيطاين  اال�صتعماري  ال�صهيوين  االحتالل  طبيعة 
جذوره وطرد معظمه يف ف�صاءات دول ال�صتات، ليحل مكانه يهوًدا مهاجرين من اأ�صقاع 
العودة  الفل�صطيني والعربي، وبخا�صة  لل�صعب  االأ�صا�صية  البالد املختلفة، منكًرا احلقوق 
وتقرير امل�صري، فكانت تلك احلقوق امل�صتلبة الوجه االآخر لل�صراع، مثلما �صكلت املقاومة 
من  رئي�صًيا  عاماًل  تبقى،  ما  اغت�صاب  دون  واحليلولة  اأ�صتلب  ما  ال�صرتداد  والن�صال 
عوامل ا�صتمراره وتاأجيجه، اإ�صافة اإىل االأبعاد ال�صيا�صية والقانونية والدينية واحل�صارية 
املتداخلة  والدولية  االإقليمية  واالأطراف  العوامل  جانب  اإىل  لل�صراع،  واالقت�صادية 
فاإن  اال�صتعماري،  الغربي  عمقها  ال�صهيونية  للحركة  كان  فاإذا  بجالء،  فيه  واحلا�صرة 
للق�صية الفل�صطينية، وما يزال، عمقها العربي االإ�صالمي، حتى واإن مل ي�صل اإىل درجة 

التالحم بن مكوناته وبلغ اأحياًنا حدرّ الوهن وال�صعف، كما هو عليه احلال اليوم. 

)3( �صرعت �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي في العام 2002 ببناء جدار الف�صل العن�صري في اأرا�صي ال�صفة الغربية 
المحتلة، قرب االأرا�صي المحتلة عام 1948، بذريعة اأمنية، اإال اأنه ي�صتهدف ق�صم اأرا�صي ال�صفة ل�صالح الكيان 
االإ�صرائيلي ومنع اأي توا�صل جغرافي فل�صطيني، حيث يمتد الجدار عند االنتهاء منه بطول 703 كم قابل للزيادة.  
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احلوارية  واملداخالت  البحثية  االأوراق  تن�صغل  اأن  الطبيعي  من  كان  ذلك؛  واأمام 
وحتقيق  االحتالل  اإنهاء  قاعدة  وفق  ال�صراع،  اأبعاد  خمتلف  تناول  يف  للموؤمتر  املقدمة 
العودة. وقد مت ت�صنيف  التحرير وتقرير امل�صري وحق  الفل�صطينية يف  الوطنية  احلقوق 
اأ�صا�صية  حماور  ثالثة  اإىل  فقط،  الدرا�صة  والأغرا�ض  لذلك،  تبًعا  الفكرية  امل�صاهمات 
والذي جرى  امل�صتقبليرّة؛  واالأبعاد  االإن�صانية،  واالأبعاد  القانونية،  االأبعاد  تغطي  متداخلة، 
اأورد  فيما  متخ�ص�صة،  عمل  اأوراق  منه  االأول  اجلزء  ق�صمن؛ حيث عر�ض  اإىل  تق�صيمه 
اجلزء الثاين وقائع املائدة امل�صتديرة حول »م�صتقبل القد�ض«، التي تناولت وجهات نظر 

خمتلفة مب�صاركة نخبة من ال�صيا�صين والباحثن واالأكادميين. 

وحال  الدينية  واملقد�صات  االأوقاف  واقع  بن  احلال،  بطبيعة  التداخل،  وب�صبب 
مدينتهم املحتلة، فقد جتاوزت م�صمون االأوراق دائرة االهتمام بحيثيات عنوان املوؤمتر 

فقط، �صوبرّ الت�صبيك العالئقي بينهما. 

الأبعاد القانونية
اإزاء الدور املهم الذي توؤديه االأوقاف االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�ض املحتلة، وما 
االأبعاد  كانت  وملا  االإ�صرائيلي،  العدوان  �صد  الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود  تعزيز  يف  تزال، 
القانونية حا�صرة يف امل�صروع ال�صهيوين منذ قيامه يف فل�صطن، العام 1948، عب اإ�صفاء 
الوقفية  االأمالك  نهب  �صيا�صة  على  املزعومة  والدينية  والقانونية  التاريخية  امل�صروعية 
البحثية  امل�صاهمات  تن�صغل  اأن  الطبيعي  من  كان  فقد  اال�صتيطان،  ل�صالح  وم�صادرتها 

املندرجة �صمن �صياق هذا املحور يف تناول اجلانبن مًعا. 

حيوًيا  مدخاًل  قدم  الذي  العبادي  اهلل  عبد  املهند�ض  مب�صاهمة  املحور  هذا  ويبداأ 
عليها،  واحلفاظ  املحتلة  القد�ض  املقد�صة يف  االأماكن  رعاية  ال�صمويل يف  االأردين  للدور 
من  ونابعة  تاريخًيا،  ومادية، ممتدة  معنوية  ها�صمية،  »رعاية  الباحث،  يقول  كما  وهي، 
�صائر  عند  دينية  مكانة  من  حتتله  ملا  العربي،  االإ�صالمي  والواجب  الديني  البعد  اأ�صيرّ 

امل�صلمن والعرب جميًعا«. 

واملقد�صات  االأوقاف  على  احلفاظ  يف  الها�صمي  االإعمار  مواطن  العبادي  واأبرز 
احليويرّ  االإ�صالمية  واملقد�صات  وال�صوؤون  االأوقاف  وزارة  دور  اإىل  باالإ�صافة  الدينية، 
اأمام االنتهاكات  واأر�صهم،  وتثبيتهم يف وطنهم  القد�ض  اأهايل  لتعزيز �صمود  واملجتمعيرّ 
واالعتداءات االإ�صرائيلية امل�صتمرة �صدرّ االأوقاف واملقد�صات يف القد�س املحتلة، ال �سيما 
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ح�سر  يف  االحتالل  م�ساعي  خطورة  اإىل  الباحث  ينّبه  وهنا  املبارك.  االأق�سى  امل�سجد 
تبًعا ملخطط  اأخرى  اأحياًنا  القبلي  اأو امل�سجد  امل�سجد �سمن قبة ال�سخرة امل�سرفة حيًنا 
اأبنية  من  عليها  وما  دومًنا   144 بالغة  م�ساحة  االأ�سل،  يف  ي�سّم،  بينما  عليه،  ال�سيطرة 

وم�ساجد وقباب وم�ساطب و�ساحات. 

للحفاظ  االإ�سالمي اجلاد  العربي  الدعم  تاأمني  الباحث �سرورة  يرى  واإزاء ذلك؛ 
على االأماكن واملقد�سات الدينية من خطر التهويد واال�ستالب االإ�سرائيلي. 

رغم  الدينية،  �صبغته  عن  بعيًدا  االأوقاف،  دور  قا�صم  فوزي  اأني�ض  يعالج  حني  يف 
اأهميتها، �صوبرّ »تكييفه« دنيوًيا، عب تطبيقه الفعلي و�صواًل اإىل »حيث يفيد امل�صتفيدين 
وال�صوؤون  االأوقاف  وزارة  عن  م�صتقلة  هيئة  اإىل  مهامها  اإناطة  ذلك  يف  مقرتًحا  منه«، 
د جهاته، ل�صمان االنتقال  واملقد�صات االإ�صالمية تُعنى ببحث �صبل اال�صتثمار وتنويعه وتعدرّ
با�صتغالل االأوقاف اإىل مراحل متقدمة من اأ�صكال اال�صتثمار مبا يحفظ دميومتها ويعزز 
يف  الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود  لتعزيز  جمتمعي،  وتالحم  وتنمية  تطوير  كاأداة  دورها 

االأرا�صي املحتلة. 

متتع  الباحث  اأكد  العالقة؛  ذات  الدولية  القانونية  الن�صو�ض  اإيراد  خالل  ومن 
االأوقاف يف فل�صطن، مبا فيها مدينة القد�ض، باحلماية القانونية الدولية املقررة لالأمالك 
اأو ال�صيطرة  اخلا�صة، وذلك يف و�صع االحتالل القائم، مبا يعني عدم جواز م�صادرتها 
عليها اأو تدمريها، اأو و�صع اليدرّ عليها، مهما تذرع االحتالل باأن القد�ض عا�صمة له، اإزاء 

عدم اعرتاف اأي دولة بقرار �صمرّ القد�ض ال�صرقية للكيان االإ�صرائيلي. 

القوانن  وقفت  فيما  لالأوقاف،  مهدًدا  عن�صًرا  الباحث،  نظر  يف  اال�صتيطان،  ويعدرّ 
االإ�صرائيلية العن�صرية، مثل قانون »اأمالك الغائب«، كاأحد اأخطر االأ�صاليب املنظمة قانونًيا 
لعملية نهبها وم�صادرتها، عقب اإقرار ماآل ملكية الوقف ملا ي�صمى »حار�ض اأمالك الغائبن«. 

ويجد قا�صم �صرورة التحرك االأردين - الفل�صطيني، بدعم عربي اإ�صالمي، التخاذ 
االإجراءات القانونية الدولية �صدرّ �صلطة االحتالل حلماية االأوقاف من ال�صطو االإ�صرائيلي 
عليها، مقرتًحا »ا�صت�صدار راأي ا�صت�صاري من حمكمة العدل الدولية حول ح�صانة االأوقاف 
من امل�صادرة، واحل�صد الدبلوما�صي الوا�صع ل�صرح املمار�صات االإ�صرائيلية العدوانية و�صن 

ة لها«.  حملة دولية م�صادرّ
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االأمالك  م�صري  مبناق�صة  نف�صه،  الطريق  على  ال�صري  الرازق  عبد  عدنان  وي�صتاأنف 
ا�صتولت  والتي  املحتلة،  القد�ض  الغربي من مدينة  ال�صطر  العربية يف  الفل�صطينية  والعقارات 
عليها �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي بطريقة منهجية منظمة، بذريعة اأنها »مرتوكة«، ما يخالف 
قرارات االأمم املتحدة حول »احلفاظ على �صالمة و�صيادة اأمالك الالجئن وعدم الت�صرف 

بها«، نظري تهجريهم من ديارهم واأرا�صيهم بفعل العدوان ال�صهيوين يف العام 1948. 
ويقول الباحث »ال جدال يف اأن �صيا�صة االحتالل يف حتويل ملكية اأمالك وعقارات 
الالجئن اإىل اأفراد وجماعات وموؤ�ص�صات اإ�صرائيلية، تعدرّ خطوات غري �صرعية وال قانونية 
دولًيا«، داعًيا اإىل »اإعادة تفعيل جلنه التوفيق الدولية التابعة لهيئة االأمم املتحدة، التي 
ت�صكلت بعد العام 1948، ب�صالحيات م�صددة لتنفيذ م�صروع حتويل العائدات اإىل �صندوق 
دويل �صمن اآلية منف�صلة عن الق�صايا املتعلقة بحقوق الالجئن، وا�صتخدام �صالحيات 
»اللجنة املعنية باحلقوق غري القابلة للت�صرف لل�صعب الفل�صطيني« لتقدمي م�صروع قرار 
العام  االأمن  يعطي  واالإ�صالمية،  العربية  املجموعتن  مع  باال�صرتاك  العامة،  للجمعية 
وجلنه التوفيق ال�صالحيات الالزمة لتنفيذ امل�صروع، وقيام هذه اللجنة بتخ�صي�ض مبلغ 
مايل من ميزانيتها ال�صنوية لدرا�صة وح�صر عائدات اأمالك الالجئن، بالتعاون مع وكاله 
االأمم املتحدة الإغاثة وت�صغيل الالجئن الفل�صطينين )االأونروا(، ودرا�صة اإمكانية التوجه 

اإىل حمكمه العدل الدولية بدعوى ق�صائية جماعية با�صم املت�صررين«. 
االأوقاف  �صدرّ  االإ�صرائيلية  االعتداءات  عن  احلديث  خوري  معن  وي�صتكمل 
�صهدت  التي  امل�صيحية،  االأوقاف  على  بالرتكيز  املحتلة،  القد�ض  يف  الدينية  واملقد�صات 
وال�سطو  واالأديرة،  الكنائ�س  على  اال�ستيالء  عرب   ،1967 العام  عقب  مت�صاعًدا  عدواًنا 
�ض بع�صها للحريق املتعمد من قبل االحتالل،  على حمتوياتها، وحتطيم مقتنياتها، وتعررّ
وحتويل  اال�صتيطان،  الأغرا�ض  وم�صادرتها  م�صيحية  وممتلكات  اأرا�صى  على  واال�صتيالء 
الكثري من بنايات االأوقاف امل�صيحية يف و�صط القد�ض املحتلة اإىل مباٍن ووزارات ودوائر 
حكومية اإ�صرائيلية ومتنزهات و�صاحات �صيارات، فيما طال عدوان االحتالل رجال الدين 

ا.  اأنف�صهم، باالعتداء واالعتقال والقتل اأي�صً
ويرى الباحث اأن »ما ت�سهده االأوقاف امل�سيحية يف القد�س املحتلة، كما االإ�سالمية، 
فاعاًل حلمايتها واحلفاظ  اإ�صالمًيا  حترًكا عربًيا  يتطلب  متوا�سل  اإ�سرائيلي  من عدوان 
واأر�صهم، عب  وطنهم  ثباتهم يف  ة  ون�صررّ القد�ض  اأهايل  �صمود  دعم  مع  تزامًنا  عليها، 
تنفيذ م�صاريع اقت�صادية �صكنية وتعليمية و�صحية عاجلة، وعدم االكتفاء مبوقف التنديد 

وال�صجب الذي ال يرقى اإىل م�صتوى خطورة الو�صع الراهن«. 
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على  مبنية  موحدة  وطنية  ا�سرتاتيجية  »و�سع  اإليه،  بالن�سبة  االأمر،  يقت�سي  كما 
مهما  وطائفة  مقد�س  ومكان  وقفية  بكل  خا�سة  واجتماعية  تاريخية  واأبحاث  درا�سات 
كانت، �سمن مدة زمنية حمددة لبلورتها و�سياغة اآلياتها وطرق نفاذها، من اأجل حمايتها 

واإنقاذها من يد االحتالل«. 

يف حن يعر�ض عزام اأبو ال�صعود االإ�صكاليات املرافقة لالأوقاف الذرية يف القد�ض 
املحتلة من منظور جتربته ال�صخ�صية، معتًبا اأنها »ق�صية متداخلة بن احلق الفل�صطيني 
غري القابل للت�صرف، واملمار�صات الفعلية االإ�صرائيلية لال�صتيالء عليه متهيًدا الإ�صقاطه«. 

ة لها، ولنماذج وقفية  وبن ثنايا بحثه يف وقف الزاوية الفخرية، واالإ�صكاليات امل�صادرّ
ة التي �صجلت �صمن  اأخرى، بفعل االحتالل، ومراجعة ملخ�صات عدد من الوقفيات الذريرّ
اأ�صانيد املحاكم ال�صرعية يف القرون ال�صابقة بدًءا من القرن ال�صاد�ض ع�صر، وما �صاحبها 
من م�صاكل تفاوت امل�صتفيدين املوقوف عليهم )عقار اأو اأر�ض زراعية اأو غرا�ض وثمار(، 
وتوثيق  املحتلة جلمع  القد�ض  تنفيذ م�صروع وطني يف  تقت�صي  »االأولوية  اأن  الباحث  يجد 
املتبقية  والوثائق  ال�صرعية،  املحكمة  �صجالت  عب  الوقفية،  والعقارات  االأرا�صي  ملكية 
بحوزة متويل االأوقاف الذرية، واملتولن ال�صابقن، من اأجل احلفاظ عليها ومنع ت�صرب 

البقية اخلارجة عن يد االحتالل االإ�صرائيلي اإىل حيز عدوانه«. 

الأبعاد الإن�ضانية
ي�سخ�س دور االأوقاف االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س املحتلة، بجانبيه االإن�ساين 
للحقوق  النتهاكات االحتالل  الفل�سطيني، كفعل م�ساد  ال�سعب  لتعزيز �سمود  املجتمعي، 
لواقع  ين  مت�صادرّ وجهن  ب�صفتهما  املحتلة،  االأرا�صي  يف  واحلياتية  واملعي�صية  االإن�صانية 

االحتالل البغي�ض و�صعيه امل�صتمر ال�صتالب احلق يف احلياة والعي�ض الكرمي. 

لقانون  االإن�صانية  االأبعاد  ا�صتعرا�ض  يف  م�صاهمته  العبادي  ال�صالم  عبد  وي�صتهل 
االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صالمية، ال�صادر يف العام 2001، وال�صاري املفعول على 
التنموية  املجاالت  البارز يف  دورها  اإيراد  ال�صريف، عب  القد�ض  االإ�صالمية يف  االأوقاف 
وذوي  املحتاجن  وم�صاعدة  وال�صحة  والتعليم  امل�صاجد  رعاية  من  املختلفة،  املجتمعية 
ة  وقبرّ املبارك  االأق�صى  امل�صجد  باإعمار  اخلا�صة  اللجنة  عن  ف�صاًل  اخلا�صة،  احلاالت 
املحتلة،  القد�ض  يف  االإ�صالمية  االأوقاف  دور  على  ا  اأي�صً ينطبق  مبا  امل�صرفة،  ال�صخرة 

والذي غطى جماالت خريية واإن�صانية وحيوية مهمة. 
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ويرى العبادي اأهمية »عمل اأر�صفة حا�صوبية لكل االأرا�صي الوقفية اخلريية والذرية 
يف القد�ض املحتلة، وتفعيل اآليات التح�صيل وا�صتخدام الو�صائل املمكنة لتح�صيل حقوق 
االأوقاف، واإعادة النظر يف موازنة االأوقاف االإ�صالمية يف القد�ض املحتلة لر�صد االأموال 

مل�صتحقيها«. 

جتاوز  م�ساألة  العبادي  اهلل  وعبد  غو�سة  �سبحي  من  كل  يوؤكد  ذلك؛  يف  واإمعاًنا 
الت�صبيك  �صوبرّ  واالإر�صاد،  الوعظ  يف  الدينّي،  حيّزها  وامل�سيحية،  االإ�سالمية  االأوقاف، 
مع نطاقها االأو�صع يف بث روح املقاومة وال�صمود �صدرّ االحتالل، »خالًفا للمعتقد ال�صائد 
بانح�صار مهامها، ب�صفتها جمرد عمارات واأطيان من القرون الغابرة، يف البعد الديني 
دينامًيا  دوًرا جمتمعًيا  تزال،  وما  لعبت،  ال�صعائر فقط، حيث  واإقامة  املقد�صات  لرعاية 
اآالف ال�صنن، ويجد هذا الدور قنواته  يحمل �صفة الدميومة بحكم جتذرها وطنًيا منذ 
يف التكافل االجتماعي، واملجال ال�صيا�صي املهم يف تاريخ املجتمعات االإ�صالمية ومنو دول 

ال�صرق االأو�صط«، بح�صبهما. 

وقد ح�صرت »ب�صماتها« االإيجابية، بالن�صبة اإىل الباحثن، يف مناحي خمتلفة، عب 
تعزيز �صمود اأهايل القد�ض املحتلة، وترميم املباين الوقفية من اآثار دينية واأبنية �صكنية، 
وتنفيذ امل�صاريع ال�صكنية ال�صتيعاب اأعداد كبرية من املواطنن، ودعم الفقراء واملعوزين، 
�صمن م�صاعي حثيثة لتطوير اأ�صاليبها املعهودة وحت�صينها من اأجل مواكبة التقدم التقني 
العربية  والهوية  االإرث  على  واحلفاظ  عنها،  اجلمود  �صفة  واإلغاء  االإن�صاين،  واالإداري 

االإ�صالمية يف القد�ض املحتلة. 

دعًما  يتطلب  املحتلة  القد�ض  �صدرّ  االحتالل  لعدوان  »الت�صدي  اأن  الباحثان  ويرى 
عربًيا اإ�صالمًيا، يتجلى، يف اأحد �صوره، باإقامة وقفيات داخل القد�ض وخارجها، لن�صرة 
القد�ض، اأوىل القبلتن وثالث احلرمن ال�صريفن، حا�صنة االأق�صى واملقد�صات االإ�صالمية 
وامل�صيحية، وجوهر ال�صراع العربي - ال�صهيوين، ومفتاح احلرب وال�صالم مًعا يف العامل«. 

اأما يو�صف الدجاين فيعتب اأن »احلديث عن املناحي املعي�صية املجتمعية يف القد�ض 
املحتلة، االآخذة بالتدهور اإزاء خمطط التهويد االإ�صرائيلي املتواتر، يعدرّ ا�صتالاًل للمنغ�صات 
والتحديات املتداخلة مع جذوة مقاومة االحتالل ومقارعة عدوانه، فهو حديث يف نزعتي 
ة لهما،  القهر والظلم بفعل اال�صتعمار اال�صتيطاين، ومتالزمة التحدي واالأمل امل�صادرّ
ما يتطلب دعًما عربًيا واإ�صالمًيا عاجاًل لن�صرة مواطني املدينة املحتلة وتثبيتهم يف وطنهم«. 
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ي�صمى  ما  اإيراد معطيات »تخ�ضرّ  الراهن، عب  واقع احلال  الباحث عند  ويتوقف 
الف�صل  جدار  م�صار  مع  لتن�صجم  موؤخًرا  تعديلها  مت  التي  االحتالل«،  بلدية  »حدود 
املحتلة،  الفل�صطينية  االأرا�صي  بقية  عن  عزلها  اأجل  من  املدينة  طوق  الذي  العن�صري، 
وت�صبب يف ت�صتيت الن�صيج املجتمعي، واإ�صعاف التوا�صل العائلي، والذي جرى ا�صتكماله 

مع احلواجز الع�صكرية واملعابر االأمنية االإ�صرائيلية«. 

املدينة  مواطني  لن�صرة  واإ�صالمية جادة  »وقفة عربية  مع مطلب  الدجاين  ويتفق 
يقارعون عدوان  تركهم وحدهم  وعدم  ووطنهم،  اأر�صهم  وتثبيت �صمودهم يف  املقد�صة 
تلم�ض  على  املقد�صن  ت�صاعد  موحدة  ا�صرتاتيجية  روؤية  اإيجاد  عب  وذلك  االحتالل، 
وال�صالم،  االأمن  بررّ  نحو  املظلم  النفق  تقودهم يف  التي  ال�صمعة  وتكون مبثابة  طريقهم، 

و�صط الهجمة ال�صهيونية املحمومة للنيل منهم«. 

الأبعاد امل�ضتقبلية
الكتاب، يف  هذا  من  الثالث  املحور  �صمن  قدمت  التي  الفكرية  امل�صاهمات  تنقلت 
ق�صمه االأول، بن البحث يف اخليارات املحتملة مل�صتقبل القد�ض، يف �صوء الو�صع الراهن 
اآليات  ال�صلمية وحمددات املعطيات االإقليمية الدولية، وبن االن�صغال يف  الت�صوية  وماأزق 
الدور املطلوب عربًيا واإ�صالمًيا من اأجل احلفاظ عليها وتعزيز �صمود ال�صعب الفل�صطيني 
امل�صادرّ للعدوان االإ�صرائيلي، بينما اهتم الق�صم الثاين منه بطرح وجهات نظر حول �صرورة 
و�صع ا�صرتاتيجية موحدة للمرحلة املقبلة، �صريطة توفر االإرادة ال�صيا�صية اجلادة وحتييد 

ة.  تدخل االأطراف اخلارجية امل�صادرّ
القد�ض«، عند  مل�صتقبل  املحتملة  »اخليارات  كنعان م�صاهمته، حول  وبداأ عبد اهلل 
ربط احلديث عن م�صتقبل القد�ض باأُ�ضرّ م�صري ال�صراع العربي – االإ�صرائيلي، ويف جوهره 
الو�صع  اإحدى ق�صايا  باعتبارها  املنطقة،  ال�صالم يف  الفل�صطينية، ومباآل عملية  الق�صية 
النهائي املوؤجلة مبوجب اتفاق اأو�صلو الفل�صطيني - االإ�صرائيلي )العام 1993( والتي كان 
املفاو�صات  م�صار  اأن  اإال   ،1999 عام  االنتقالية  املرحلة  بانتهاء  ت�صويتها  املفرت�ض  من 
املمتد، منذ موؤمتر مدريد لل�صالم، يف العام 1991، مل ي�صفر، حتى االآن، عن حتقيق تقدم 

على �صعيد احلقوق الوطنية الفل�صطينية والعربية امل�صروعة. 

ويقول الباحث  »اإزاء حا�صر املدينة املحتلة، وحمددات روؤى اأطراف ال�صراع املتباينة 
حيال م�صريها، وم�صتوى الت�صبيك مع املوقف االأمريكي، فاإن حماولة ر�صم ال�صيناريوهات 
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احتمالية  من�صوب  يف  متدرجة  اأربعة،  احتماالت  عن  تخرج  ال  القد�ض  مل�صتقبل  املحتملة 
وقوعها، تتمثل يف؛ ا�صتمرارية الو�صع الراهن يف القد�ض، القد�ض عا�صمة لدولتن: الكيان 
االإ�صرائيلي القائم حالًيا والكيان الفل�صطيني املن�صود، تدويل القد�ض، ا�صتعادة القد�ض«. 

احتماالت  �صمن  القد�ض  مب�صتقبل  املت�صلة  احليثيات  حتليل  يف  الباحث  واأفا�ض 
اإما »الو�صع الراهن« اأو »حل الدولتن« اأو »التدويل« اأو »اال�صرتجاع«، واأفق ماآل كل منها، 

و�صواًل اإىل ترجيح االحتمال االأقرب للتحقيق. 

ومن بن ثنايا الو�صع الراهن؛ حتدث كنعان عن ال�صيا�صة االإ�صرائيلية جتاه القد�ض 
»ل�صيا�صة  االأردن  انتهاج  مقابل  الإ�صرائيل«،  واملوحدة  االأبدية  »العا�صمة  مزاعم  حتت 
باأن  ر  قدرّ فيما  املقد�صة،  للمدينة  االإ�صالمي  العربي  الطابع  على  احلفاظ  بغية  وقائية« 
خيار »تدويل القد�ض« كاملة، من الناحية النظرية، ال يزال قائًما، واإن كان ذلك، واقعًيا، 
اإليه، من جهة،  ه للقد�ض وحميطها  اإ�صرار االحتالل على موقفه و�صمرّ م�صتحياًل« ب�صبب 
ت، اإىل حدرّ ما، اليد االأممية عن الق�صية الفل�صطينية حتى تبقى  والأن اتفاقيات اأو�صلو كفرّ

رهينة مفاو�صات غري متوازنة برعاية اأمريكية منحازة لالحتالل، من جهة اأخرى«. 

اأن »اخليار االأول، املتمثل يف بقاء »الو�صع الراهن«، واالأخري املتعلق »بخيار  وراأى 
منهج  اإىل  ي�صتند  االأول  كون  وامل�صمون:  باالجتاه  مت�صادمان  خياران  لهما  املواجهة«، 
االجتاه اال�صتعماري اال�صتيطاين االإحاليل، يف حن يقوم الثاين على منهج التحرير، �صواء 

اأكان ذلك بقوة ال�صيا�صة اأم ب�صيا�صة القوة«. 

ينتقل عبد الكبري العلوي املدغري، يف م�صاهمته، اإىل اجلانب الفعلي من التحرك، 
اأن  الفل�صطينية املحتلة«، من منطلق  اإيجابية ومنهجية يف االأرا�صي  عب »�صيا�صة مدنية 
الدعم  لتقدمي  واالإ�صالمية  العربية  االأمة  مكونات  عاتق  على  ملقاة  الكبى  »امل�صوؤولية 
الالزم اإىل املجتمع املدين يف القد�ض ال�صريف، يف �صعيه الإر�صاء دعائم ال�صيا�صة املدنية 
االجتماعية،  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  باجلمعيات  املقد�صي  املجتمع  تاأطري  �صاأنها  من  التي 
البنى  يف  احلا�صل  النق�ض  و�صدرّ  اخلدمات،  بتوفري  الكفيل  اجلماعي  العمل  وت�صجيع 
التحتية، وحت�صن ظروف العي�ض، ورعاية الطفولة واملراأة وال�صباب، وايجاد البيئة احليوية 

خللق فر�ض العمل وتن�صيط التجارة وال�صياحة داخل املدينة املحتلة«. 
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وجزم باأن »العدوان االإ�صرائيلي �صدرّ الوجود العربي االإ�صالمي وامل�صيحي يف املدينة 
املقد�صة، ال ميكن مواجهته بالكلمات واملوؤمترات واالجتماعات، رغم اأهميتها، بل بالدعم 
ال�صيا�صي واملايل لتعزيز �صمود املقد�صين وتثبيت وجودهم يف اأر�صهم، من خالل �صيا�صة 
وتوفري  املقد�ض،  بيت  �صكان  معاناة  تخفيف  يف  ت�صهم  اإن�صانية،  عربية  اإ�صالمية  مدنية 

اخلدمات احليوية و�صمان احلدرّ االأدنى من العي�ض الكرمي لهم، ولو يف ظل االحتالل«. 

الباحث  خل�ض  ال�صريف«،  القد�ض  مال  بيت  »وكالة  جتربة  ا�صتعرا�ض  خالل  ومن 
ورفع  االحتالل  لعدوان  والت�صدي  التهويد  مقاومة  كـاأداة  املدنية،  ال�صيا�صة  اإىل »جناعة 

معنويات مواطني القد�ض املحتلة، وتعزيز �صمودهم ودعم وجودهم«. 

غري اأنه رهن جناحها »بالتم�صك بال�صيا�صة املدنية العربية االإ�صالمية التي رافقت 
العربية  الدول  واحرتام  لها،  وح�صن  كعنوان  القد�ض  جلنة  ودعم  القد�ض،  جلنة  تاأ�صي�ض 
واالإ�صالمية لتعهداتها والتزاماتها، والقرارات التي اتخذت يف موؤمترات القمة، وموؤمترات 
القد�ض  مال  بيت  »وكالة  م�صاريع  لتمويل  الالزم  املايل  الدعم  بتوفري  اخلارجية،  وزراء 
ال�صريف«، وانخراط املجتمع املدين واالإن�صاين واأ�صحاب التوجه ال�صلمي من اأتباع الديانات 
اإن�صانية عاملية، ب�صرف النظر  ال�صيا�صة املدنية لت�صبح �صيا�صة مدنية  ال�صماوية يف هذه 

عن الدين اأو العرق، وعن ظروف االحتالل التي متررّ بها املدينة املقد�صة«، بح�صب راأيه. 

وعلى ذات النهج، توقف عزت جرادات عند حيوية دور »املجتمع املدين يف الدفاع 
ة اليوم، اأكرث من اأي وقت م�صى، الإيجاد  عن مدينة القد�ض املحتلة«، معتًبا اأن »االأمة مدعورّ
م�صروع عربي - اإ�صالمي للدفاع عن املدينة املقد�صة، ي�صتند اإىل مقومات االأمة وطاقاتها 

واإمكانياتها الفكرية والثقافية وال�صكانية واملادية والتقنية، ملواجهة امل�صروع ال�صهيوين«. 

ولكن؛ اإذا ما اأريد ملنظمات وموؤ�ص�صات املجتمع املدين جناح العمل وفق االأهداف 
وة؛ فان االأمر يتطلب، وفق روؤية الباحث، و�صع ا�صرتاتيجية للدفاع املدين  والنتائج املرجرّ
واعتماد  والتخ�ص�ض«،  والتكامل  والت�صامن  »التن�صيق  عنا�صر  على  تقوم  القد�ض،  عن 
وحدات اأو �صبكات مركزية تلتقي عندها املنظمات واملوؤ�ص�صات التي ُتعنى ب�صوؤون القد�ض 

والدفاع عنها، من اأجل ترجمتها فعلًيا. 



- 20 -

املائدة امل�ضتديرة حول »م�ضتقبل القد�س«

العربية  الدول  من  واالأكادميين،  والباحثن  واملفكرين  ال�صا�صة  من  نخبة  تقاطر 
واالإ�صالمية، حول مائدة ع�صف ذهني م�صتديرة لبحث »م�صتقبل القد�ض«، يف �صوء اأوراق 
وال�صيا�صية  واالإن�صانية  القانونية  االأبعاد  وتناولت  للموؤمتر  قدمت  التي  املخت�صة  النقا�ض 
من  املحتلة،  مدينتهم  مع  ت�صهده،  ما  ظل  يف  القد�ض،  يف  الدينية  واملقد�صات  لالأوقاف 

عدوان اإ�صرائيلي م�صتمر ال�صتالب التاريخ واالأر�ض مًعا. 

وقد و�صم حمذور املرحلة الراهنة منطلق االن�صغال البحثي يف مطلب »وقفة عربية 
اإ�صالمية جادة«، اأمام م�صار تفاو�صي ممتد، منذ العام 1991، مل ي�صفر عن حتقيق اأي 
نتائج ملمو�صة على �صعيد احلقوق الفل�صطينية العربية امل�صروعة، بينما مي�صي االحتالل 
يف منط عدوانه الثابت، اإزاء ما يعتقده مناًخا مواتًيا يف املنطقة لتعميق اخللل القائم يف 

االأرا�صي املحتلة مل�صلحته واالنفالت من �صغط امل�صاءلة. 

خطة  بلورة  جتاه  امل�صرتك  بالت�صبيك  امل�صاركون  نادى  م�صاد؛  عربي  فعل  وخللق 
اإ�صالمي »معنوي  النفاذ، وم�صفوعة بظهري عربي  واآليات  ا�صرتاتيجية وا�صحة االأهداف 
ومايل للحفاظ على املقد�صات الدينية، وحماية القد�ض من حماوالت االحتالل املتوالية 
لطم�ض معاملها وهويتها العربية االإ�صالمية، وتثبيت �صمود مواطنيها يف وطنهم واأر�صهم«. 

وتوقفوا عند حيوية ا�صتالل حملة دبلوما�صية وا�صعة النطاق ومتعددة الو�صائل، يدخل 
يف اإطارها االإعالم االإلكرتوين وو�صائل التوا�صل االجتماعي، »لف�صح ممار�صات االحتالل 
العن�صرية بحق القد�ض، وح�صد التاأييد الالزم عب املنب االأممي لتنفيذ قرارات ال�صرعية 

الدولية اخلا�صة بال�صراع العربي - االإ�صرائيلي، ويف جوهره الق�صية الفل�صطينية«. 

اأفكار  من  عليه  ينطوي  مبا  الكتاب،  هذا  اأن  �صبق  مما  يتبن  القول؛  وخال�صة 
وحتليالت متنوعة حول واقع »االأوقاف االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�ض املحتلة«، ودورها 
ها  احليوي يف تعزيز �صمود ال�صعب الفل�صطيني، واالنتهاكات االإ�صرائيلية املتوا�صلة �صدرّ
روؤية  يعك�ض  املحتلة،  املدينة  تهويد  خمطط  �صياق  �صمن  وا�صتالبها،  تهويدها  اأجل  من 
�صاملة وقيمة نوعية ت�صهم يف تقدمي �صورة كاملة عن املخاطر املحدقة بالقد�ض املحتلة، 

وتداعياتها امل�صتقبلية، الأجل التحرك العربي االإ�صالمي اجلاد لدعمها. 

* * *



كلمـــــات االفتتــــــاح
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كلمة �ضاحب ال�ضمّو الملكّي
م* االأمير الح�سن بن طالل المعظَّ

)خال�ضة(

دعا �صمو االأمير الح�صن بن طالل اإلى »�صيحة عقل و�صمير الإنقاذ القد�ض المحتلة 
بدعمها وتمكين مواطنها العربي وفق روؤية ناظمة لالأولويات اأمام االعتداءات االإ�صرائيلية 
اليومية«، الفًتا اإلى »الدور الها�صمي وال�صرعية الممتدة تاريخًيا« و»وجوب احترامها وو�صعها 

في المكانة ال�صليمة«.

ومخالفاته  المقد�صة  المدينة  �صد  االحتالل  »انتهاكات  خطورة  من  �صموه،  وحذر 
القانونية والدولية المتوالية منذ �صمها وتوحيدها بلدًيا«.

واأكد �صرورة »التقاطر الجمعي حول ال�صالح العام لالأمة بعيًدا عن الم�صالح ال�صيقة 
وغياب التن�صيق وا�صتنكاف جهود اأ�صحاب االأموال، بهدف تمكين وتفعيل المواطنة العربية 

في القد�ض المحتلة«.

وراأى اأن »المواطن في المدينة المقد�صة، نتيجة ممار�صات العرب والم�صلمين، بات 
محروًما من كثير من الخدمات واأ�صكال الرعاية التي تفر�صها الهوية الم�صتركة اإذا اأريد منه 

الحفاظ على ال�صمود والبناء«.

وقال اإن »حال المدينة اليوم يعدرّ جزًءا من ماآالت ال�صم المرفو�ض«، غير اأن »الرف�ض 
ان اأو القاهرة مختلف تماًما عن ذلك المنطلق من داخل االأرا�صي المحتلة«. ال�صادر عن عمرّ

واأ�صار اإلى »تدمير االأمالك الخا�صة الم�صتمر يومًيا في كافة االأرا�صي المحتلة، ب�صبب 
غياب اأعمال ال�صيانة والترميم المنا�صبة والتي ت�صتخدم ذريعة من قبل المعتدي«.

المتغيرات  حجم  على  للوقوف  االإ�صالمي  ال�صعيد  على  المتفرد  »الر�صد  اإلى  ودعا 
ا، المتابعة واالهتمام  الناتجة عن اإقامة الم�صتعمرات في القد�ض المحتلة، بما يعك�ض، اأي�صً
اليومي اأمام ال�صعب العربي الفل�صطيني الذي يعاني من االحتالل، من دون االكتفاء بموقف 

ال�صجب واال�صتنكار فقط«.

* رئي�ض منتدى الفكر العربيرّ وراعيه.
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وتوقف عند ما اعتبره »غياب الم�صتركات الخالقة المولدة للمبادرات �صمن اأر�صية 
وا�صحة الإعمار القد�ض«، مت�صاءاًل عن »الزكاة الم�صروطة واالإعمار في ال�صبل والتكايا والزوايا 
بالمقد�صيين  الالحقة  االأ�صرار  ور�صد  الرقمية  الفجوة  تج�صير  بهدف  المكتبات  وتحديث 
وبالح�صارة العربية االإ�صالمية واالإنتاج المقروء بفعل الظروف الطبيعية وعن�صر االحتالل«.

طابعها  من  وتجريدها  والم�صيحية  االإ�صالمية  االأوقاف  اأمالك  »تدمير  اإلى  ولفت 
واأو�صاع  المقد�صيين  معاناة  نقل  في  المعنية  الموؤ�ص�صات  بع�ض  »تق�صير  منتقًدا  الديني«، 

القد�ض المحتلة، والقيام بما هو مطلوب منها فعلًيا«.

المحتلة  للقد�ض  والفكري  والمعنوي  المادي  الدعم  »تقديم  اأهمية  �صموه على  و�صدد 
وفق روؤية ناظمة ومحددة لالأولويات«، غير اأنه اأكد اأن »الحديث هنا يخ�ض المدينة المقد�صة 

ولي�ض م�صاريع تجارية اأو دخل محدود لفئة معينة من النا�ض«.

ونوه اإلى �صرورة »اإيالء االهتمام بمدينة القد�ض الروحانية والجمالية واإحكام التنا�صق 
ا�صتمرار  »خطورة  اإلى  منبًها  والمعا�صرة«،  والحداثية  التاريخية  المفاعيل  بين  والتكامل 

االإهمال في هذه الجوانب«.

وقال اإن »مكانة هذه المدينة المقد�صة الجليلة تتجلى باحت�صانها للديانات اليهودية 
والم�صيحية واالإ�صالمية المتعاي�صة زهاء 13 قرًنا، بما يمثل تراكم ذخيرة غنية من الحقوق 
القد�ض  داخل  المقد�صة،  االأماكن  �صتى  اإلى  الو�صول  بهدف  عليها  المتعارف  والتقاليد 

وخارجها، بحرية ومن دون عوائق«. 

ولفت �صموه اإلى »العالقات الم�صيحية االإ�صالمية التاريخية و�صرورة ر�صدها توثيقًيا«، 
االإ�صالمي  واالقتتال  االإ�صالم  با�صم  المتطرفة  الجهات  بع�ض  ممار�صات  عند  توقف  ولكنه 
يدعون  من  يد  على  الجارية  واالعتداءات  �صوره  باأب�صع  الو�صطى  اإفريقيا  في  الم�صيحي 

االإ�صالم، والتي ال تقبل باأي منطق عقالني«.

وقدر اأهمية »خروج اللقاءات المتخ�ص�صة عن م�صاهمات فاعلة لتطوير م�صروع وفق 
اأن  معتبًرا  متميزة«،  مهنية  عناية  من  ي�صتحق  بما  اال�صت�صرافية  والنظرة  الناظمة  الروؤية 

»البداية حتى لو كانت متاأخرة اأف�صل من المكوث والبقاء على االأطالل«. 
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ه �صرورة و�صع ا�صتراتيجية قابلة للتطبيق خالل المرحلة المقبلة للحفاظ  واأكد �صمورّ
على القد�ض المحتلة من اعتداءات االحتالل االإ�صرائيلي المتوا�صلة.

وقال �صموه،  اإنه »من المهم ايجاد خطة مو�صوعية متو�صطة المدى للمرحلة المقبلة«، 
�صريطة »قابليتها للتطبيق على اأر�ض الواقع«، من اأجل دعم القد�ض المحتلة واإنقاذها من 

اعتداءات االحتالل.

ولفت اإلى حيوية »دور االأوقاف« في ذلك، ومدى اإمكانية »االإ�صقاط الوقفي على اأر�ض 
الواقع، بمعنى اإيجاد خريطة علمية عملية مو�صوعية الإ�صقاط المواقع على الوقفيات، فيما 

يتعلق بمدينة القد�ض المحتلة«.

واأ�صار اإلى »وجود نحو 1680 وقًفا اإ�صالمية، و130 وقًفا م�صيحًيا في المدينة المقد�صة«، 
مت�صاءاًل عن الحد الفا�صل بين اإدارة الف�صاءين الديني والثقافي.
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كلمة الأمني العام ملنتدى الفكر العربي

الدكتور ال�ضادق الفقيه

ب�ضم اهلل واحلمد هلل وال�ضالة وال�ضالم على اأ�ضرف ُر�ضل اهلل؛

�ضاحب ال�ضمّو امللكّي الأمري احل�ضن بن طالل رئي�س منتدى الفكر العربي وراعيه،

اأ�سحاب الدولة واملعايل وال�سعادة؛ �سيوفنا الكرام

الإخوة والأخوات،

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

ي�صعدنا اللقاء بكم جميًعا يف منا�صبة تعدرّ بع�ض جهد املنتدى امل�صتمر حول القد�ض 
وعن القد�ض التي كما اأكد �صمو االأمري اأنها يف ال�صمري، وهكذا �صمينا م�صروعنا، م�صروع 
»القد�س يف ال�ضمري«، الذي بداأه املنتدى منذ �صنوات و�صيت�صل، باإذن اهلل، يعالج ق�صية 
والقد�ض يف �صمرينا جميًعا  لنا جميًعا  والقد�ض  كثرية،  القد�ض  ق�صايا  الأن  االأخرى،  تلو 
وعندما  نتاأمل،  تتاأمل  وعندما  ن�صتكي،  ت�صتكي  عندما  جميًعا،  حالنا  هي  كذلك  والقد�ض 
ا جميًعا. تتقطع ن�صعر بوخز القطع يف اأج�صادنا، فلها العناية وينبغي اأن تكون لها العناية منرّ

للقد�ض،  ق�صية  كل  يف  دائًما  حا�صًرا  ليكون  نف�صه  قدمرّ  العربي  الفكر  منتدى  اإن 
ولي�صت ق�صية مبنى جامد، فاملبنى فيها مقد�ض كما  لي�صت ق�صية وقف جامد  فالقد�ض 
هي مقد�صة، واالإن�صان فيها معنيرّ بهذه القدا�صة كما هي مقد�صة، واالأر�ض فيها مقد�صة، 
، ويجب اأن ننظر اإليها من خالل هذه ال�صعة الكبرية واملهمة التي  وكل �صيء فيها مقد�ضرّ
ا لكل الر�صاالت، فهي اأر�ض لي�صت ككل االأرا�صي، ووقف  ها اهلل �صبحانه وتعاىل اأر�صً خ�صرّ
فيها لي�ض ككل االأوقاف، اإن الوقف معني باحلا�صر كما كان معنًيا يف املا�صي، وهو معني 

قطًعا بامل�صتقبل.
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وعندما نتحدث عن الوقف اليوم يف هذا املوؤمتر الهام، ال نتحدث عن مباٍن، واإمنا 
نتحدث عن معاٍن م�صتمرة يف حياتنا، وينبغي اأن تكون م�صتمرة، بانية حلياتنا اليوم وغًدا، 
فاالأوقاف،  بهذه اخل�صو�صية،  با�صتمرار  معها  نتعامل  اأن  وينبغي  حالة خا�صة  فالقد�ض 
اأن  قررنا  لهذا  اخلا�صة،  العناية  دائًما  لها  يكون  اأن  ينبغي  اإ�صالمية،  اأم  م�صيحية  كانت 
اآنًفا،  يكون هذا املوؤمتر جزًءا من الن�صاط العام الذي ابتداأناه منذ �صنوات، كما ذكرت 
بوقفه  فيها  يكون  اأن  القد�ض  الإن�صان  نريد  الأننا  القد�ض،  والإن�صان  وللقد�ض  القد�ض  حول 
وملكه وبوجوده احلقيقي يف القد�ض، ال ن�صتطيع اأن نتحدث عن قد�ضرّ ال وجود للمقد�صين 
فيها، كما ال ن�صتطيع اأن نتحدث عن قد�ض واالأمالك فيها ت�صرق، واالأوقاف فيها ت�صرق، 
ر، فالقد�ض باإن�صانها ووقفها ومبانيها  د وُيهجرّ واالأرا�صي فيها تتقطع، واالإن�صان فيها ُي�صررّ

وبكل معانيها، فهي قد�ض االأر�ض، كما هي قد�ض ال�صماء.

ا يف هذه املنا�صبة اخلا�صة، ويف هذا اليوم اخلا�ض،  نرحب بكم اليوم ترحيًبا خا�صً
لبحث مو�صوع مل نكن اأول الباحثن فيه، ومل نكن اأول املبتدئن به، ونرجو اأن ال نكون اآخر 
من يتحدث فيه واآخر من يوثق فيه، بل هو فر�ض عن على النا�ض جميًعا اأن ي�صتذكروا 
القد�ض يف كل حن وحال، واأن ي�صتذكروا اأوقافها واأمالكها يف اأر�صها واأكنافها يف كل حن 
التي �صكلت تاريخ  كذلك، الأن احلق مرتبط بهذا املعنى، بهذه االأر�ض، وبهذه االأوقاف، 

القد�ض مثلما �صكلت بنيان القد�ض احل�صارية واالإن�صانية والدينية مًعا. 

ملعنى  الوا�صع  الفهم  بقدر هذا  امل�صاركة  تكون  اأن  ونتمنى  بكم؛  نرحب  هنا  فنحن 
الوقف وملعنى القد�ض يف نفو�صنا جميًعا، الوقف هو معنى للم�صتقبل، كيف نحميه، كيف 
هذا  يجاور  الذي  االإن�صان  على  وبعده  قبله  نحافظ  وكيف  عليه،  نحافظ  كيف  ن�صمنه، 

ا. الوقف ويرعاه وي�صاكنه اأي�صً

ال اأريد اأن اأطيل؛ وكلمة ترحيب بكم جميًعا، خا�صة اأخوتنا الذين وفدوا اإلينا من 
فل�صطن ومن اخلارج، واأخوتنا يف اأر�ض الرباط الذين جاوؤوا من مدن االأردن املختلفة، 
و�صهاًل  حللتم  اأهاًل  جميًعا،  بكم  الرتحيب  كذلك،  و�صورّب  حدبرّ  كل  من  جاوؤونا  والذين 
هامة  اأنها  نعتقد  التي  الق�صايا  هذه  يف  والنظر  العمل  من  ليومن  معنا  وتف�صلوا  حللتم 
وانتهاك  اعتداء  من  االأيام  هذه  املقد�صة  املدينة  له  تتعر�ض  ما  �صيما يف ظل  ال  وملحة، 

وجتيرّري للحقوق واغت�صاب لها. 

اأ�صكركم جميًعا واأرحب بكم مرة ثانية وثالثة واأهاًل كما قلت و�صهاًل حللتم.
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كلمة رئي�س اللجنة التح�سريية للموؤمتر 

معايل الدكتور ه�سام اخلطيب

الإخوة والأخوات

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأودرّ اأن اأرحب، با�صم اللجنة التح�صرية، بجميع االإخوة واالأخوات امل�صاركن وامل�صاركات، 
ا مل�صاركتنا يف هذا اللقاء الطيب. وخا�صة الذين جاوؤوا من مدينة القد�ض املحتلة خ�صي�صً

لقد ع�صت جزًءا كبرًيا من حياتي يف مدينة القد�ض واأدرك جيًدا مدى اأهمية االأوقاف 
االإ�صالمية وامل�صيحية فيها، والتي لوال وجودها لكانت القد�ض جزًءا من اجل�صم العربي، قد 

فقدت.

اإن وجود االأوقاف واملحافظة عليها هو اأ�صا�ض يف الوجود العربي يف القد�ض، ومن هنا 
جاءت توجيهات �صمو االأمري احل�صن بن طالل بالتح�صري لعقد هذا املوؤمتر، واأنا �صاكر جلهود 
القد�ض  مو�صوع  يكون  باأن  العربي  الفكر  ملنتدى  وتوجيهاته  املجال  هذا  يف  ومثابرته  �صموه 
االأ�صا�ض يف جهود املنتدى االآن ويف امل�صتقبل، واإن �صاء اهلل �صياأتي املزيد من امل�صاهمة من 

املنتدى يف �صوؤون القد�ض واملحافظة على عروبتها.

والتي  املتميزة،  والبحثية  الفكرية  م�صاهماتكم  اإىل  واأتطلع  اأخرى،  مرة  بكم  اأرحب 
اللغة  اإىل  ترتجم  اأن  ذلك  بعد  واآمل  كتاب،  يف  و�صت�صدر  العربية  باللغة  جميعها  �صتوثق 
ا اإىل الفرن�صية، وت�صدر يف كتب توثق احلقوق العربية الوقفية االإ�صالمية  االإجنليزية، واأي�صً

وامل�صيحية.

فاأهاًل و�صهاًل بكم؛ وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.
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كلمة اأمني القد�س ال�سريف

احلاج زكي الغول

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري احل�ضن بن طالل املعظم حفظه اهلل ورعاه

اأ�سحاب الدولة واملعايل والعطوفة وال�سعادة

ال�ضادة وال�ضيدات، احل�ضور الكرام

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأُحيي هذا املوؤمتر العلمي الدويل املنعقد اليوم هنا يف عمان برعاية كرمية من �صاحب 
ال�صمو امللكي االأمري احل�صن بن طالل املعظم، رئي�ض منتدى الفكر العربي الذي يقيم هذا 
)الأوقاف  وبعنوان  ال�ضمري«  يف  »القد�س  برنامج  اأن�صطة  ل�صل�صلة  تبنيه  اإطار  يف  املوؤمتر، 
والع�صرين  وال�صاد�ض  والع�صرين  اليوم وغًدا، اخلام�ض  القد�س(،  الإ�ضالمية وامل�ضيحية يف 
املقد�صة  املدينة  �صوؤون  درا�صة  ملتابعة   ،2013 عام  )نوفمب(  الثاين  ت�صرين  �صهر  من 
ا و�صكاًنا، وثقافة وح�صارة، وعقيدة  اأر�صً و�صجونها، وكيفية املحافظة على املدينة املقد�صة 
ال�صكان  وعلى  الدينية،  املقد�صات  على  االعتداءات  اأنواع  جلميع  ومقاومة  وكياًنا،  ووجوًدا 
و الغا�صب على  وممتلكاتهم وحرياتهم. واإ�صافة لالعتداءات على املقد�صات، اعتداءات العدرّ
اأمالًكا عادية، �صادروا منها  واعتبارها  الدينية عنها،  ال�صفة  ونزع  بل  الدينية،  املمتلكات 
الكثري واعتدوا على كثري منها. حتى مقابر امل�صلمن املجاهدين يف مقبة ماآمن اهلل مل تنُج 
من عبثهم بها، واالعتــــداء على حــرمة الراقــدين فيها ونب�ضرّ عظامهم وهياكلهم العظمية 

بال حرمة للموت وال للموتى.

القد�ض ا�صتبيحت بال رادع وبال ُمدافع، ورد الفعل كاأنه غري وارد. يقول اهلل تعاىل: 
ْثِل َما اْعَتَدى َعلَْيُكْم )البقرة: 194(، فعلينا اأن  َفَمِن اْعَتَدى َعلَْيُكْم َفاْعَتُدوا َعلَْيِه ِبِ
حقوق  لنيل  بال�صعي  لو  حالًيا،  االأقل  وعلى  مبثله،  االعتداء  برد  االإلهي  االأمر  هذا  يف  نفكر 
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بعد  اأر�صهم  بقية  على  دولة  للفل�صطينين  اأعطى  الذي  والقانون  احلق  بقوة  الفل�صطينين 
�صلخ جزٍء منها اأعطاه لليهود يف م�صروع التق�صيم ال�صادر عن هيئة االأمم املتحدة، يف العام 
عن  نامت  التي  الكثرية  القرارات  من  ذلك  وغري  هذه؟!،  الفل�صطينين  دولة  فاأين   .1947
العربية  املطالبة  وغياب  اليهود،  �صغط  حتت  اأمنها  وجمل�ض  املتحدة  االأمم  هيئة  تنفيذها 

االإ�صالمية بالتنفيذ.

اأما مو�صوع هذا اللقاء حول )االأوقاف االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�ض( فهو اأمر 
له اأهميته و�صرورته، الأن االأوقاف منذ �صدر االإ�صالم حتى اليوم هي عبارة عن موؤ�ص�صات 
تعليمية، غذائية،  اإن�صانية،  وهيئات  م�صوؤوليات عديدة  تدعم  االأهداف،  متعددة  خريية، 
تقوم  التي  للم�صاريع  التمويلية  العائدات  وتر�صد  وغريها،  ودينية،  اإ�صكانية،  �صحية، 
باإن�صائها، كامل�صاجد وما يتبعها من مدار�ض لطالب العلم، والوقف عليها وعلى الطالب، 
وعلى امل�صت�صفيات واإداراتها، كما يعلمنا التاريخ عما كان من زمن الر�صول  واخللفاء 
واملماليك  االأيوبي  الدين  �صالح  واأوقاف  واالإيوبين،  والعبا�صين  واالأموين  الرا�صدين 
وجود  خاللها  يكن  مل  قدمية  اأزمنة  يف  اأوقفت  واأغلبها  اليوم.  اإىل  وغريهم  والعثمانين 
لليهود على اأر�ض القد�ض، كما �صهد بذلك طلب بطريرك القد�ض �صفرونيو�ض من الفاحت 

اخلليفة عمر بن اخلطاب  اأن ال ي�صكن اليهود القد�ض مع اأهلها العرب.

و�صنتعرف على ذلك كله من كلمات املحا�صرين االأفا�صل.

اأكرر ال�صكر والتقدير اإىل �صمو راعي موؤمتر االأوقاف االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�ض؛ 
�صمو االأمري احل�صن بن طالل املعظم على جهوده الدائمة املثمرة وامل�صتمرة يف متابعة اأمور 
مدينة القد�ض و�صوؤونها. كما اأ�صكر اأمن عام منتدى الفكر العربي الدكتور ال�صادق الفقيه، 
املحا�صرين  واالأخوات  باالإخوة  واأرحب  املوؤمتر.  هذا  لتنظيم  معاونيه  وجميع  اهلل،  حفظه 

واحلا�صرين. وجزى اهلل اجلميع اخلري والعافية على جهودهم املنظورة امل�صكورة.

واأخرًيا اأرجو اهلل، يا �صاحب ال�صمو امللكي واحل�صور الكرام اأن ميدرّ يف اأعمارنا واأن:
يف اجتمــاع مــن االأُخـــر نلتقيكم حول االأق�صى     
وحتية من رماة احلجر يف رحــاب طــاهــــرات     

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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كلمة املدير العام للمنظمة الإ�ضالمية للرتبية والعلوم والثقافة »الإي�ضي�ضكو«

معايل الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري

)األقاها باالإنابة معايل الأ�ستاذ الدكتور �سالح جرار*(

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وحده، وال�ضالة وال�ضالم على ر�ضول اهلل واآله و�ضحبه
اأ�ضحاب ال�ضمو
اأ�سحاب املعايل

اأ�ضحاب ال�ضعادة
ح�ضرات ال�ضادة وال�ضيدات

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

»الأوقاف  الدويل حول  املوؤمتر  اإنعقاد  كلمتي هذه مبنا�صبة  اإليكم  اأوجه  اأن  ي�صعدين 
الإ�ضالمية وامل�ضيحية يف القد�س«، الذي يعقده منتدى الفكر العربي يف مبادرة كرمية منه 

تدلرّ على عظيم اهتمامه بهذا املو�صوع احل�صاري املتميز.

وي�صرفني يف البداية، اأن اأتقدم باأ�صمى عبارات ال�صكر واالمتنان اإىل �صاحب ال�صمو 
رة يف  املقدرّ واإىل معاونيه كافة، على جهودهم  االأمري احل�صن بن طالل حفظه اهلل،  امللكي 

تعزيز العمل امل�صرتك حلماية املقد�صات االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�ض ال�صريف.

كما اأود اأن اأحيرّي �صعادة الدكتور ال�صادق الفقيه، االأمن العام ملنتدى الفكر العربي، 
املثمر  وبالتعاون  بها،  ينه�صون  التي  ال�صامية  بالر�صالة  اأ�صيد  واأن  املنتدى،  اأع�صاء  وجميع 

القائم بن املنظمة االإ�صالمية للرتبية والعلوم والثقافة ومنتدى الفكر العربي.

. * اأ.د. �ضالح جّرار: وزير الثقافة ال�صابق، ونائب رئي�ض جامعة العلوم االإ�صالميرّة العالميرّة؛ ع�صو المنتدى/ االأردنرّ
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اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة

ح�ضرات ال�ضادة وال�ضيدات

يكت�صب هذا املوؤمتر اأهمية خا�صة يف ظل الظروف التي متررّ بها االأمة االإ�صالمية اليوم، 
د هويتها الثقافية، ويواجه الرتاث االإ�صالمي عدًدا  حيث تواجه حتديات عاتية اأ�صبحت تهدرّ
النهب  اأعمال  يف  املتمثلة  املخاطر  عن  ف�صاًل  والكوارث،  واملناخية  الطبيعية  املخاطر  من 
مب�صوؤولياتها  تنه�ض  اأن  االأع�صاء  الدول  على  يحتم  الذي  االأمر  وهو  والتخريب،  وال�صلب 
املتوالية على الرتاث  التحديات واملخاطر، وبخا�صة يف ظل ت�صاعد االعتداءات  جتاه هذه 
احل�صاري العريق يف فل�صطن بعامة، ويف القد�ض بخا�صة، بهدف تهويده اأو تدمريه اأو �صلبه 
امل�صجد  حميط  يف  االإ�صرائيلي  االحتالل  �صلطات  بها  تقوم  التي  احلفريات  وكذلك  ونهبه، 
االأق�صى املبارك. وقد اأكدت »االإي�صي�صكو« يف هذا ال�صاأن، على اأن املعامل االأثرية واالأوقاف 
باأي  امل�صا�ض بها،  ُيقبل  ال�صريف، هي مقد�صات لالأمة كلها ال  القد�ض  االإ�صالمية يف مدينة 

حال من االأحوال.

احل�صاري  الرتاث  باأهمية  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإ�صالمية  املنظمة  من  واإمياًنا 
والثقايف الفل�صطيني، واإلتزاًما مب�صوؤولياتها يف حماية مظاهره املادية والفكرية و�صيانتها، 
اأ�صكال  لكل  االإن�صاين  الرتاث  هذا  فيها  يتعر�ض  التي  احلالية  الظروف  ظل  يف  وبخا�صة 
التدمري، والتخريب، وال�صلب، والنهب، والتهويد، فاإنها توا�صل جهودها، يف ظل هذا املجال، 
بتوثيق ال�صيا�صات واالنتهاكات االإ�صرائيلية، واإعداد التقارير الفنية عنها التي توؤكد خمالفتها 

لالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة.

باإعداد  املكلفن  االآثارين  »االإي�صي�صكو«  خباء  جلنة  ت�صكيل  مت  ال�صياق،  هذا  ويف 
وذلك  االأق�صى،  امل�صجد  حميط  يف  االإ�صرائيلية  االنتهاكات  حول  املوثقة  الفنية  التقارير 
اإىل  ال�صنوية  التقارير  يتم تقدمي هذه  الفل�صطينية، حيث  بالتن�صيق مع جهات االخت�صا�ض 
»االإي�صي�صكو«، لتقدميها اإىل الدول االأع�صاء واإىل املنظمات الدولية. وقد عقدت »االإي�صي�صكو« 
ان،  خم�صة اجتماعات للجنة اخلباء االآثارين يف الفرتة من 2007 اإىل 2012م، يف مدينة عمرّ
بالتعاون مع دائرة االآثار االأردنية، وبالتن�صيق مع اللجنة الوطنية االأردنية للرتبية والثقافة 



- 33 -

التقارير  اإعداد  فيها  مت  والثقافة،  والعلوم  للرتبية  الفل�صطينية  الوطنية  واللجنة  والعلوم، 
�صة لالأخطار ودرا�صة �صبل حمايتها، وتقدمي االأدلة  القانونية والفنية، وحتديد املواقع املعررّ
العلمية والقانونية على عدم �صرعية املمار�صات االإجرامية ل�صلطات االحتالل االإ�صرائيلي يف 
حميط امل�صجد االأق�صى وخمالفتها لالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة، وذلك بهدف اإجها�ض 
امل�صروع االإ�صرائيلي لتهويد مدينة القد�ض ال�صريف، ومطالبة املجتمع الدويل واملوؤ�ص�ص�صات 
الدولية ذات االخت�صا�ض، بالتن�صيق مع اجلهات الر�صمية الفل�صطينية، باتخاذ ما يلزم من 
االإجراءات لوقف هذه االنتهاكات، والإرجاع الو�صع اإىل ما كان عليه قبل احتالل القد�ض يف 

حزيران )يونيو( 1967م.

اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة

ح�ضرات ال�ضادة وال�ضيدات

على  االإ�صرائيلية  لالعتداءات  ال�صديد  رف�صها  عن  تعرب  اإذ  »االإي�صي�صكو«  اإن 
فاإنها  له،  تتعر�ض  مبا  وتنديدها  ال�صريف،  القد�ض  يف  وامل�صيحية  االإ�صالمية  املقد�صات 
حر�صت على اإدراج مدينة القد�ض ال�صريف على راأ�ض قائمة الرتاث يف العامل االإ�صالمي، 
يف االجتماع الثالث للجنة الرتاث التابعة لها، الذي انعقد يف مدينة تون�ض العا�صمة، يف 
الفرتة من 27 اإىل 29 ت�صرين الثاين )نوفمب( 2012م، وذلك حلثرّ املجتمع الدويل على 
املتوا�صل  اأعمال احلفر  وقف  اأجل  من  االإ�صرائيلي  االحتالل  �صلطات  على  لل�صغط  التدخل 
للمواثيق  �صارخ  انتهاك  ذلك  اأن  باعتبار  الفل�صطينية،  املدن  ويف جميع  القد�ض،  مدينة  يف 
واملعاهدات الدولية ذات االخت�صا�ض، ولقرارات جلنَتْي الرتاث العاملي »لليون�صكو«، والرتاث 

يف العامل االإ�صالمي يف »االإي�صي�صكو«.

اإن موافقة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة على منح فل�صطن �صفة »دولة مراقب«، غري 
ع�صو، يف االأمم املتحدة، وقبولها ع�صًوا يف منظمة »اليون�صكو«، �صيفتحان االآفاق ال�صيا�صية 
والقانونية املنا�صبة لل�صعب الفل�صطيني وتراثه العريق، لالجتاه نحو توفري احلماية القانونية 
الفل�صطيني،  االإ�صالمية وامل�صيحية ومعامل الرتاث احل�صاري  للمقد�صات واالأوقاف  الدولية 

مبفهومه ال�صامل، الذي يتعر�ض جلميع اأ�صكال التدمري والتخريب والتهويد.
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اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة

ح�ضرات ال�ضادة وال�ضيدات

اإن التحديات التي تواجه االأوقاف االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�ض ال�صريف حتتاج منا 
اإىل تكثيف اجلهود حلمايتها من التدمري والتهويد، والعمل على و�صع ا�صرتاتيجيات فعالة 
تعاىل، من خالل  امل�صمار، مب�صيئة اهلل  العمل معكم يف هذا  و�صنوا�صل  عليها.  للمحافظة 
التن�صيق مع اجلهات الوطنية والدولية، بهدف احلفاظ على االأوقاف االإ�صالمية وامل�صيحية 
يف القد�ض ال�صريف، ا�صت�صعاًرا منا للم�صوؤولية امللقاة على عاتقنا جميًعا، للمحافظة على هذا 

االإرث الثقايف الكبري الذي ميثل جزًءا مهًما من تراث اأمتنا االإ�صالمية املجيدة.

واإننا لعلى يقن من اأن هذا املوؤمتر املوقررّ الذي يعقد يف عمان، اأر�ض العروبة واالإ�صالم، 
وامل�صيحية  االإ�صالمية  االأوقاف  الإنقاذ  مكر�ًصا  وجهًدا  اهلل،  باإذن  وناجًحا،  متميًزا  �صيكون 

الفل�صطينية، واحلفاظ على الهوية العربية االإ�صالمية للقد�ض ال�صريف.

اأجدد ال�صكر والتقدير لكل اجلهات التي �صاهمت يف عقد هذا املوؤمتر، داعًيا اهلل عز 
وجل اأن يكلل اأعمالنا بالنجاح والتوفيق. 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كــلمــــــــــــة امل�ســـــــــــــــاركني

الأ�ضتاذ الدكتور فا�ضل مهدي بيات/تركيا*

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري احل�ضن بن طالل املعظم
اأ�سحاب الدولة واملعايل والعطوفة

الأ�ضاتذة والباحثني الأفا�ضل
الإخوة الزمالء والأخوات الزميالت.

على ح�صن  ومنظميه  املوؤمتر  راعي  اإىل  ال�صكر  اأقدم  اأن  بد يل  ال  بكلمتي  البدء  قبل 
اال�صتقبال والوفادة.

لن اأتطرق يف كلمتي اإىل تاريخ مدينة القد�ض، ولن اأحتدث عن مكانتها ومنزلتها عند 
اأتباع الديانات ال�صماوية، كما لن اأتناول ما لقيته هذه املدينة من اهتمام الدول التي تعاقبت 
على حكمها، الأنني لو حتدثت عن اأيرّ جانب منها �صاأحتاج اإىل اأيام و�صهور و�صنن، حتى واإن 
توفر يل هذا الوقت فلن اأمتكن من االإيفاء بحقها، ال �صيما يف القرون االأربعة االأخرية التي 

ان�صوت حتت حكم العثمانن.
ا من في�ض، رغم  وبكل ثقة اأقول: ال نعرف عن تاريخ القد�ض يف هذا العهد اإال غي�صً
وكُم كبري منها  اإ�صتانبول،  العثماين يف  االأر�صيف  وثيقة يف مركز  مليون  وجود حوايل 150 

متعلق بتاريخ العرب والبالد العربية، ومنها مدينتنا املغت�صبة القد�ض.

ال�ضادة احل�ضور
تاريخ  يف  احل�صا�صة  اجلوانب  اأهم  من  جانًبا  لنتناول  الباحثون،  نحن  اليوم،  نلتقي 
املدينة املقد�صة وهو »االأوقاف«. وب�صرف النظر عن التكرار اململ يف بطون بع�ض االأوراق، 
اإال اأن هناك ما ي�صتحق التوقف عنده واإبرازه، فهناك اأمور كثرية بحاجة اإىل ك�صف الغطاء 

عنها واآن االآوان اأن نعمل جاهدين من اأجله.

* اخلبري يف مركز االأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة االإ�صالمية »اإر�صيكا«، منظمة التعاون االإ�صالمي/ تركيا.
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ال نبالغ اإذا قلنا اأن معظم اأرا�صي القد�ض، وما بني عليها، كانت وقًفا على جهة خريية، 
ا حلرّ بها؟ هل اأ�صبحنا ندر�ض االأوقاف  ولكن اأين هي هذه االأوقاف؟ هل هناك من يخبين عمرّ

كاأي حدث تاريخي اأ�صبح االآن يف زمن كان؟
ومعظمها  م�صجلة  كلها  وقفيات  املجلدات،  ت�صعها  ال  القد�ض  الأوقاف  وقفيات  هناك 
الأوقــاٍف  الطـابو  �صنـدات  ُتعدرّ  وقفيات منتلكها وهي  ال�صرعية،  القد�ض  يف �صجالت حمكمة 
اإنها اغت�صبت من قبل العائلة  اأن نقول  اأماكنها بحدودها... ولكن نخ�صى  ندر�ُصها ونعرف 
اجلامع  اأو  االأق�صى  للم�صجد  وقًفا  ما  يوًما  كان  املحل  اإن هذا  نقول  اأن  نخ�صى  الفالنية... 

العمري اأو العمارة العامرة التي بنتها زوجة ال�صلطان العثماين �صليمان القانوين.
اأجد معلومات مف�صلة عن قرى مترّ وقفها بالكامل جلهة وقفية  يف الوثائق العثمانية 
بلع  مت  اأن  بعد  اإليها  لعينة  اأيٍد  وامتدت  اأو�صالها  ُقطعت  الوقفية  اجلهة  ولكن  القد�ض،  يف 
الباحثن  اأ�صبحت تنادينا نحن  اأوقافها يف خب كان،  اإىل جانب  اأوقافها... فاأ�صبحت هي 
لنك�صف عنها ونطالب اأ�صحاب القوى با�صرتدادها، ولكن علينا نحن الباحثن اأال جنامل على 
ح�صاب حقوقنا، نحن مل نكن وعاًظا لل�صالطن حتى نتزلف الأ�صحاب نفوٍذ جمعوا ثرواتهم 

ب�صرقة جهود اأجدادنا.
ال�ضادة احل�ضور

وها  ليطم�صرّ يجاملون على ح�صاب احلقيقة  باحثينا  باأن  االإدعاء،  عي، وال ميكن  اأدرّ ال 
رغم اخلوف املالزم الأقالمهم، بل ينبغي اأن ُن�صيد بجهود الكثريين منهم، ولكن اأال ينبغي 
اأن نت�صاءل: هل اأن ك�صف احلقائق وحده ينفع اإذا مل ُتخط خطوة بعدها؟ واإال ما الفائدة من 
ا؟ اأو لن�صمع كلمات نن�صاها قبل  موؤمتراتنا وندواتنا ولقاءاتنا؟ هل نعقدها لريى بع�صنا بع�صً

ف�ضرّ اجلل�صات وكاأننا مل نلتق؟
عذرًا اإذا اأطلت الأنني ال اأريد اال

من هذا املنب، ر�صالة موجهة اإىل اأي م�صوؤول قادر اأن ُي�صدر اأمًرا، اأن يتفوه بكلمة قد تكون 
د�صتوًرا ينفذه �صعب باأكمله، والر�صالة وا�صحة للكل.

ينفذون،  وحكامهم  يخططون  امل�صت�صرقون  كان  وحكامهم...  بامل�صت�صرقن  فلنقتدي 
ا عندنا فاالآية مقلوبة وال اأرى  ون�صيد اليوم نحن بهم وبحكامهم رغم ا�صتعمارهم لبالدنا، اأمرّ

داعًيا اأن اأذكر َمن يخطط وَمن ينفذ.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الباب الأول
الأبعاد القانونّية
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)1(

االإعمار الها�سمّي ودور وزارة االأوقاف وال�سوؤون والمقد�سات 
االإ�سالمية في الحفاظ على االأماكن المقد�سة في القد�س

م. عبد اهلل العبادي*

المقدمة

جاء في قوله �صبحانه وتعالى ِ�ُصْبَحاَن اَلرِّذي اأَ�ْصَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَم�ْصِجِد اْلَحَراِم 
 يُر اْلَب�صِ ِميُع  ال�َصرّ ُهَو  ُه  اإَِنرّ اآَياِتَنا  ِمْن  ِلُنِرَيُه  َحْوَلُه  َباَرْكَنا  اَلرِّذي  ى  ااْلأَْق�صَ اْلَم�ْصِجِد  اإَِلى 
بقعة من  اإلى  ينظر  اأن  اأراد   )من  ر�صول اهلل  االأثر عن  )االإ�صراء: 1(، كما جاء في 
بقع الجنة فلينظر اإلى بيت المقد�ض(، وقال عبد اهلل بن عمر )ر�صي اهلل عنهما( »بيت 
اأو قام عليه  اإال وقد �صجد عليه نبي  المقد�ض بنته االأنبياء وعمرته وما فيه مو�صع �صبٍر 
د عظم الموقع الديني لالأماكن المقد�صة في القد�ض المحتلة، ال �صيما  ملك«، بما يج�صرّ
الم�صجد االأق�صى المبارك، الذي يحتل، بم�صاحته البالغة 144 دونًما وما عليها من اأبنية 
االإ�صرائيلي في ح�صره  وم�صاجد وقباب وم�صاطب و�صاحات، خالًفا لم�صاعي االحتالل 
�صمن قبة ال�صخرة الم�صرفة حيًنا اأو الم�صجد القبلي اأحياًنا اأخرى تبًعا لمخطط ال�صيطرة 

عليه، مكانة دينية مهمة عند �صائر الم�صلمين والعرب جميًعا. 

اعتداءات  من  المحتلة  القد�ض  في  الدينية  والمقد�صات  االأوقاف  ت�صهده  ما  واإزاء 
العربية  وهويتها  معالمها  وطم�ض  تهويدها  مخطط  �صياق  �صمن  متكررة،  اإ�صرائيلية 
االإ�صالمية، فاإن مطلب تاأمين الدعم العربي االإ�صالمي الجاد، يبقى اأمًرا حيوًيا نافذ الوجوب 

للحفاظ عليها والدفاع عنها، عند الحديث عن حا�صر المدينة المقد�صة وم�صتقبلها. 

* مدير المتابعة ل�صوؤون الم�صجد االأق�صى والقد�ض/ وزارة االأوقاف وال�صوؤون والمقد�صات االإ�صالمية- االأردن.  
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الرعاية الها�ضمية لالأماكن المقد�ضة

لحمايتها  حيوية  اأردنية  برعاية  المحتلة  القد�ض  في  المقد�صة  االأماكن  حظيت 
والحفاظ عليها، نظير مكانة دينية تاريخية خا�صة تنبع من اأُ�صيرّ البعد الديني والواجب 
ال�صريف  عهد  منذ  فعلًيا  د  تج�صرّ ممتد،  ومادي  معنوي  ها�صمي  لدور  العربي  االإ�صالمي 
الح�ضين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى )في العام 1916(، التي ا�صتهدفت تحرير 
االأر�ض واالإن�صان وتاأ�صي�ض الدولة العربية الواحدة الم�صتقلة، حيث قدم، طيرّب اهلل ثراه، 
تبرًعا �صخًيا الإعمار الم�صجد االأق�صى، في العام 1924، جاوز 30 األف ليرة ذهبية، والذي 
جاء في فترة دقيقة اإثر تعر�ض جدرانه و�صقوفه للتلف، فيما نقل جثمانه)1( اإلى القد�ض 
ليوارى الثرى في الم�صجد االأق�صى، بناًء على و�صيته. وقد ُعرف ال�صريف الح�صين بن 
المعاهدات واالتفاقيات  الحديث عن فل�صطين حيث رف�ض كل  الموقف عند  بثبات  علي 
اأقبل  »ال  الم�صهور  قوله  د في  القد�ض، تج�صرّ تن�ض �صراحة على عروبتها وعروبة  التي ال 
اإال اأن تكون فل�صطين الأهلها العرب... وال اأقبل بالتجزئة وال االنتداب... ولن اأتوانى، وفي 
دمي عروق عربية، عن مطالبة الحكومة البريطانية بتنفيذ العهود التي قطعتها للعرب، 
واإذا رف�صت التعديل الذي اأطلبه فاإني، بدوري، �صاأرف�ض المعاهدة كلها، ولن اأوقعها قبل 

الح�صول على راأي االأمة جمعاء«. 

ويتماثل ذلك مع موقف المغفور له الملك عبد اهلل الأول بن الح�ضين، طيبرّ اهلل 
الم�صجد  عتبات  على  �صهيًدا)2(  ق�صى  الذي  الها�صمية،  االأردنية  المملكة  موؤ�ص�ضرّ  ثراه، 
االأق�صى وعند مقربة من �صريح والده، حيث نقل عنه قوله الم�صهور اإن »القد�ض وعروبتها 
عزائي عن كل ما اأ�صابني من ظلم في حياتي، اإذ هناك األف دم�صق واألف بغداد واألف 
بيروت ... ولكن ال يوجد �صوى قد�ض واحدة )...( وقد طلب اليهود مني ممًرا اإلى حائطهم 
مني  وطلبت   ... فرف�صت  المقد�صة  االأماكن  تدويل  الفاتيكان  مني  وطلب   ... فرف�صت 

بريطانيا تنفيذ ما ورد في قرار التق�صيم)3( بخ�صو�ض القد�ض فرف�صت«.  

)1( في اليوم التالي من وفاته في 3 حزيران )يونيو( 1931 )المحرر(. 
)2( في 20 تموز )يوليو( 1951 )المحرر(. 

تق�صيم  خطة  بتبني   1947/11/29 في  �صدر  الذي   181 رقم  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  قرار   )3(
فل�صطين باإنهاء االنتداب البريطاني على فل�صطين، وتق�صيم اأرا�صيها اإلى دولة عربية واأخرى يهودية، 

وو�صع القد�ض وبيت لحم واالأرا�صي المجاورة تحت االإ�صراف والو�صاية الدولية )المحرر(. 



- 41 -

نقل  الذي  ثراه،  اهلل  طيرّب  طالل،  الملك  له  المغفور  نف�صه  النهج  على  �صار  وقد 
عنه قوله »جئت الأراكم واأزور مدينتكم القد�ض التي احتفظ بها عربًيا بعون اهلل وتوفيقه 
فيه  ما  اأقد�ض  اأيديهم  في  ما  اأن  على  العرب  واطمئن  مقد�صاته  على  العالم  واطمئن 
القد�ض«، ومن بعده جاللة المغفور له الملك الح�ضين بن طالل، طيرّب اهلل ثراه، الذي 
�صدر في عهده القانون االأردني رقم 32 ل�صنه 1954 الخا�ض بت�صكيل لجنة اإعمار الم�صجد 
بيننا وبين  لي�صت مو�صع م�صاومة  »القد�ض  باأن  يوؤكد دوًما  المبارك، حيث كان  االأق�صى 
»اإ�صرائيل«، باعتبارها جزًءا من االأر�ض العربية، وعلى »اإ�صرائيل« االن�صحاب منها ومن 
الحقيقي  »الرمز  القد�ض  واأن  ال�صالم«،  الإحالل  المحتلة،  العربية  المناطق  من  غيرها 
لل�صالم، وعودتها عربية هو المعيار الوحيد ل�صدق الداعين اإلى ال�صالم في المنطقة«. في 
حين يوا�صل جاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الح�ضين الدور االأردني الحيوي والرعاية 
المواطنين  ودعم  المحتلة  القد�ض  في  المقد�صة  واالأماكن  لالأق�صى  الخا�صة  الها�صمية 
المقد�صيين لتثبيت �صمودهم وتعزيز وجودهم في وطنهم واأر�صهم، حيث �صدر القانون 
االأردني رقم 15 لعام 2007 لتاأ�صي�ض ال�صندوق الها�صمي الإعمار االأق�صى وقبة ال�صخرة 
الم�صرفة ليكون ذراًعا مالًيا للجنة اإعمار الم�صجد االأق�صى المبارك، من منطلق تاأكيد 
جاللته باأن »القد�ض يجب اأن تبقى رمًزا لل�صالم واالأمل في المنطقة«، واأن »اإقامة الدولة 
اأمًرا  ُيعدرّ  ال�صرقية،  القد�ض  وعا�صمتها   1967 العام  حدود  على  الم�صتقلة  الفل�صطينية 

�صرورًيا الإحالل ال�صالم واالأمن بالمنطقة«. 

العام  في  االإ�صرائيلي،  االحتالل  تحت  القد�ض  من  ال�صرقي  الجانب  وقع  وحينما 
العليا  االإ�صالمية  الهيئة  المواطنون  �صكل  المغاربة،  حارة  هدم  اإلى  �صارع  الذي   ،1967
واأن  االأردن،  يتجزاأ من  ال  وجزء  »القد�ض عربية  باأن  اأ�صدرته  بيان  اأول  في  اأعلنت  التي 
االأردنية«،  االأرا�صي  على  االعتداء  االإ�صرائيلي من  االحتالل  يمنع  المتحدة  االأمم  ميثاق 
االأردني،  الوزراء  مجل�ض  من  بقرار  القد�ض  في  االإ�صالمية  االأوقاف  مجل�ض  ت�صكل  فيما 
في  الوقفية  االأمالك  على  للحفاظ  عمله  اأداء  في  وم�صتمًرا  اليوم  حتى  قائًما  يزال  وما 
القد�ض المحتلة المقدرة باأكثر من 50% من اأمالك المدينة المحتلة، وذلك من منطلق 
موقف اأردني ثابت باأن القد�ض وديعة واأمانة لديه ي�صلمها للفل�صطينيين بعد قيام دولتهم 
الفل�صطينية الم�صتقلة وعا�صمتها القد�ض ال�صريف، ما تج�صد فعلًيا في اتفاقية الو�صاية 
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للفل�صطينيين،  ال�صيادة  تثبيت  عند   ،2013/3/31 في  توقيعها  جرى  التي  التاريخية)4(، 
والرعاية الملكية ال�صامية لالأق�صى واالأماكن المقد�صة في القد�ض المحتلة للدفاع عنها 

وحمايتها �صدرّ عدوان االحتالل االإ�صرائيلي. 

دور وزارة الأوقاف وال�سوؤون والمقد�سات الإ�سالمية الأردنية

تمار�ض الوزارة، على مختلف االأ�صعدة المحلية والعربية واالإ�صالمية، دوًرا حيوًيا 
القد�ض  اإعمار  في  االأردني  الدور  واإبراز  والروحية،  الدينية  القد�ض  باأهمية  للتعريف 
و�صاحاته  مرافقه  بكافة  المبارك  االأق�صى  الم�صجد  �صيما  ال  االإ�صالمية،  والمقد�صات 

وقبابه واأروقته وم�صاجده وم�صلياته وم�صاطبه، من خالل لجنة االإعمار. 

لدعم  المعنية  الموؤ�ص�صات  من  العديد  مع  تفاهم  مذكرات  بتوقيع  الوزارة  وقامت 
القد�ض المحتلة، مثل موؤ�ص�صة التعاون في القد�ض Well Fair، ووكالة بيت مال القد�ض 
جدة  في  للتنمية  االإ�صالمي  والبنك  االإماراتي،  االأحمر  والهالل  المغرب،  في  ال�صريف 

لرعاية التعليم وتنفيذ م�صروع تو�صعة طاقته اال�صتيعابية في المدينة المحتلة. 

وتقوم الوزارة بمهام االإ�صراف على االأمالك الوقفية في القد�ض المحتلة باأنواعها 
المختلفة، الخيرية منها والذرية، والتي تزيد ن�صبتها عن 50% من اإجمالي االأمالك في 
لها،  التابعة  القد�ض  اأوقاف  مديرية  خالل  من  وترميمها،  اإدارتها  عبر  القد�ض،  مدينة 
العي�ض  في  وم�صاعدتهم  اأر�صهم  على  �صمودهم  تثبيت  بهدف  القد�ض  الأهالي  وتاأجيرها 
لجمعيات  رمزية  باأثمان  الوقفية  واالأرا�صي  االأمالك  بع�ض  تاأجير  جانب  اإلى  الكريم، 
المقد�صيين، مثل  لرعاية  ال�صحية  والعيادات  الم�صت�صفيات  باإن�صاء  بدورها  تقوم  خيرية 
م�صت�صفى المقا�صد الخيرية االإ�صالمية في القد�ض، وتخ�صي�ض عدد من قطع االأرا�صي 

اتفاقية   ،2013/3/31 في  عبا�ض،  محمود  فل�صطين  دولة  ورئي�ض  الثاني  اهلل  عبد  الملك  جاللة  وقع   )4(
تاريخية اأقرت الو�صاية والرعاية الملكية لالأماكن الدينية المقد�صة في القد�ض المحتلة، ال �صيما الحرم 
القد�صي ال�صريف، وبذل الجهود القانونية للحفاظ عليها، وبذل الم�صاعي االأردنية الفل�صطينية الم�صتركة 
لحماية القد�ض واالأماكن المقد�صة والممتلكات الوقفية التابعة للم�صجد االأق�صى �صد محاوالت التهويد 
االأق�صى، بموجب االتفاقية،  الم�صجد  العربية واالإ�صالمية والم�صيحية. وي�صمل  وتغيير معالمها وهويتها 
وجميع  الم�صرفة،  ال�صخرة  قبة  وم�صجد  القبلي  الجامع  وي�صم  دونًما،   144 البالغة  الكلية  »م�صاحته 
م�صاجده ومبانيه وجدرانه و�صاحاته وتوابعه فوق االأر�ض وتحتها الموقوفة عليها اأو على زواره، وي�صار اإليه 

بالحرم القد�صي ال�صريف« )المحرر(. 
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الوقفية الإ�صكان الموظفين وفق اتفاقيات تحفظ حق الوقف في ملكيتها وتحقق الم�صلحة 
الوطنية العامة، ف�صاًل عن رعاية المقابر والزوايا والتكايا، فيما تقوم لجنة زكاة القد�ض، 

التي تعمل تحت مظلة االأوقاف، بتوزيع الزكاة على م�صتحقيها. 

وتُعنى الوزارة بمجال التربية والتعليم في القد�ض المحتلة، حيث اأن�صاأت المدار�ض 
مدار�ض  تعمل  فيما   ، الوزاريرّ المنهاج  جانب  اإلى  ال�صرعية  العلوم  �ض  تدررّ التي  ال�صرعية 
التربية والتعليم تحت مظلة االأوقاف االإ�صالمية، ما حافظ على ا�صتمرارية وجودها واأداء 
مهامها التربوية، علًما باأن عددها االإجمالي يزيد عن 40 مدر�صة وكلية ت�صمرّ زهاء 13 
األف طالب وطالبة، فيما يتبع لالأوقاف االإ�صالمية في البلدة القديمة بالقد�ض داٌر لالأيتام 
على  لم�صاعدتهم  المختلفة  ال�صناعية  والحرف  المهن  وتعليمهم  وتاأهيلهم  الإعدادهم 

العي�ض الكريم واإفادة المجتمع المحلي منهم. 

اأما مديرية اأوقاف القد�ض، التي يزيد عدد موظفيها عن 559 موظًفا منهم قرابة 
170 حار�ًصا للم�صجد االأق�صى يتم دفع رواتبهم من موازنة الوزارة، فتقوم باالإ�صراف على 
م�صاجد مدينة القد�ض، التي و�صل عددها اإلى 101 م�صجًدا، واإعمارها ورعايتها و�صيانتها 
اإلى جانب الوعظ واالإر�صاد، لتذكية الوعيرّ الديني الوطني عند مواطني المدينة المحتلة. 

وت�صرف الوزارة على تنفيذ م�صروعات خا�صة بترميم المباني والعقارات واالأمالك 
الدين  عالء  ورباط  الط�صتمرية  والمدر�صة  القطانين  ب�صوق  اأ�صوة  المحتلة،  القد�ض  في 
الب�صيري ووقف ال�صهابي، باالإ�صافة اإلى م�صروع بناء وت�صطيب مبنى كلية االأمة الجامعية 

المتو�صطة في �صاحية البريد. 

اإعمار الم�صجد االأق�صى المبارك وال�صخرة الم�صرفة مهام  في حين تتولى لجنة 
االإدارة والرعاية وال�صيانة والترميم في الم�صجد االأق�صى للمحافظة عليه، من خالل 45 

مهند�ًصا وفنًيا. وقد تمت ثالثة اإعمارات ها�صمية للم�صجد االأق�صى، وهي:
1- االإعمار الها�صمي االأول )1924(، حيث تبرع ال�صريف الح�صين بن علي، طيب 
اهلل ثراه، بمبلغ جاوز 30 األف ليرة ذهبية الإعمار الم�صجد االأق�صى المبارك، فيما ا�صتمر 
لدعم  النهج  نف�ض  على  ثراه،  اهلل  طيب  الح�صين،  بن  االأول  اهلل  عبد  الموؤ�ص�ض  الملك 

الم�صجد االأق�صى والحفاظ عليه. 
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2-  االإعمار الها�صمي الثاني )1951- 1964( حيث اأمر جاللة المغفور له الملك 
الح�صين بن طالل بت�صكيل لجنة اإعمار الم�صجد االأق�صى المبارك وال�صخرة الم�صرفة، 
لقبة  ال�صامل  االإعمار  اإنجاز  وتم   ،1954 ل�صنة   )32( رقم  االإعمار  لجنة  قانون  وفق 
وم�صلى  والقباب  والمحاريب  قايتباي  و�صبيل  ال�صل�صلة  قبة  وترميم  الم�صرفة  ال�صخرة 
الن�صاء واالأبنية والم�صاطب في �صاحة الحرم ال�صريف واإزالة اآثار الحريق الذي وقع في 

 .1969/8/21

ال�صخرة  قبة  تك�صية  تم  حيث  االآن(  )1964-حتى  الثالث  الها�صمي  االإعمار   -3
باألواح  ال�صخرة  قبة  م�صجد  اأروقة  اأ�صقف  وتك�صية  المذهب  النحا�ض  باألواح  الم�صرفة 
الر�صا�ض وتنفيذ اأعمال اأجهزة االإنذار واالإطفاء من الحريق واالأمر باإعادة ت�صنيع منبر 
ملكية  وبرعاية  عام 1969  الحريق  نيران  التهمته  بعدما  كان  كما  االأيوبي  الدين  �صالح 
�صامية، م�صتمرة حتى اليوم. فيما يتم حالًيا عمل ت�صفيح باألواح الر�صا�ض لكافة مرافق 

واأبنية الحرم القد�صي ال�صريف، باالإ�صافة اإلى تنفيذ م�صاريع حيوية اأخرى. 

4- عطاءات المبادرات الملكية للقد�ض خالل 2009 – 2010 بتبرع �صخ�صي من 
جاللة الملك عبد اهلل الثاني، والتي تتمثل في االآتي:

القيمة بالدينار بيان العطاء الرقم 
االأردين 

250063 عطاء �سراء مولدات كهرباء للم�سجد االأق�سى املبارك رقم 2009/26 01 

رقم 02  االأق�سى  للجامع  الداخلية  االإنارة  �سبكة  تاأهيل  اإعادة  عطاء 
 2009/27 247293

493261 عطاء �سراء األواح ر�سا�س للم�سجد االأق�سى املبارك رقم 2009/28 03 

عطاء توريد فر�س و�سجاد للم�سلى املرواين يف امل�سجد االأق�سى املبارك 04 
190931 رقم 2009/30 

300000 ترميم الزخارف اجل�سية والف�سيف�سائية 05 

155450 عطاء �سراء �سيارة نظافة للم�سجد االأق�سى املبارك رقم 2009/29 06 

400000 نظام االإطفاء 07 

املجموع 
2036998 ديناًرا 

ويعادل 2 مليون و900 
األف دوالر تقريًبا 
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وما يزال بع�ض تلك الم�صاريع م�صتمر النفاذ حتى االآن، مثل المولدات الكهربائية 
واإعادة تاأهيل �صبكة االإنارة الداخلية واألواح الر�صا�ض وفر�ض ال�صجاد للم�صجد االأق�صى 
المر�صح  الم�صاريع  اأهم  من  يعدرّ  الذي  والف�صيف�صائية،  الج�صية  الزخارف  وترميم 
ا�صتكمالها خالل اأربع اإلى خم�ض �صنوات قادمة، باالإ�صافة اإلى نظام االإطفاء من الحريق، 
ب�صبب  تنفيذه، وذلك  الذي جرى  االإنذار  لنظام  اإ�صرائيلية، خالًفا  يواجه عراقيل  الذي 
اإليه  منع �صلطات االحتالل دخول المقاول، من المجتمع المحلي المقد�صي، الذي اأحيل 
العطاء، منذ �صنتين، عقب اإنجاز اأعمال الت�صميم والدرا�صة الالزمة من قبل مهند�صي 
الدفاع المدني االأردني، في ظل ات�صاالت جارية بين وزارة الخارجية مع �صلطات االحتالل 

من اأجل تنفيذ الم�صروع. 

ومن اأهم الم�صاريع المنفذة، وتلك الجاري تنفيذها، من خالل لجنة االإعمار، 
ما يلي:

الدين  �صالح  المبارك/منبر  االأق�صى  للم�صجد  الها�صمي  المنبر  بناء  ا�صتكمال   -1
االأيوبي بنف�ض الهيئة التي ُبني عليها وتم و�صعه في مكانه في الم�صجد االأق�صى في 

�صهر كانون الثاني )يناير( عام 2007. 

2- ترميم الجدران الجنوبية وال�صرقية وجدران المدر�صة الخنثنية. 

الموا�صفات  المبارك وفق  االأق�صى  الم�صجد  الحريق في  االإنذار من  تنفيذ نظام   -3
العالمية واالنتهاء من اإحالة عطاء نظام االإطفاء، وتزويد الحرم القد�صي ال�صريف 
مديرية  مع  بالتعاون  االأردني  المدني  الدفاع  من  مجرورة  اإطفاء  عربات  بع�صر 

اأوقاف القد�ض، في ظل عرقلة �صلطات االحتالل تنفيذ الم�صروع. 

4- ترميم الزخارف الج�صية والف�صيف�صائية لقبة ال�صخرة الم�صرفة. 

5- مدة ميالن �صطح الجامع االأق�صى المبارك. 

6- ترميم بالط وتبليط ثالثة اآالف متر مربع من �صاحات وممرات الم�صجد االأق�صى، 
رغم الحاجة اإلى تبليط 12000 متر اأو ترميم بالط 12000 متر مربع. 
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وتاأثيثه  تاأهيله  اإعادة  بم�صروع  للبدء  تمهيًدا  االإ�صالمي  المتحف  مبنى  ترميم   -7
وفر�صه. وهناك م�صروع م�صترك مع منظمة االأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة 

)اليون�صكو( الإعادة تاأهيل المتحف. 

8-  تمديد كوابل الكهرباء الرئي�صية للجامع االأق�صى وم�صجد قبة ال�صخرة الم�صرفة. 

9- ت�صفيح وزخرفة االأ�صقف داخل الم�صجد االأق�صى المبارك و�صقف محراب زكريا 
وترميم مقام االأربعين و�صدادات االأق�صى من الداخل. 

10- ترميم واإنارة ماآذن الم�صجد االأق�صى )مئذنة باب الغوانمة ومئذنة باب ال�صل�صلة 
ومئذنة باب االأ�صباط والمئذنة الفخرية(. 

11- ترميم الم�صلى المرواني وتنفيذ نظام ق�صبان ال�صد والربط داخله، اإ�صافة اإلى 
ترميم مهد عي�صى الذي يقع في المنطقة الجنوبية ال�صرقية للم�صلى المرواني. 

12- اإدخال اأجهزة مختبر ترميم المخطوطات ومبا�صرة العمل فيه بعد اإنجاز ترميم 
المبنى. وقد بقيت تلك االأجهزة �صنتين و�صبعة اأ�صهر في ميناء اأ�صدود ب�صبب منع 
األف دوالر  االأردن الذي دفع 70000  اإلى حين تدخل  اإدخالها،  �صلطات االحتالل 

على نفقة جاللة الملك عبد اهلل الثاني ال�صخ�صية. 

13- ترميم ال�صبابيك الج�صية للم�صجد االأق�صى المبارك. 

14- ترميم الرخام الداخلي والزخارف الداخلية ل�صقف وجدران م�صجد قبة ال�صخرة 
الم�صرفة، باالإ�صافة اإلى ترميم قا�صاني رقبة القبة من الخارج. 

15- ترميم و�صيانة المحاريب والقباب والم�صاطب في �صاحات الم�صجد االأق�صى. 

16- ترميم قبة ال�صل�صلة و�صبيل قايتباي. 

17- اإعداد المخططات والدرا�صات الالزمة، من قبل وزارة االأوقاف، لم�صاريع البنية 
التحتية وتنفيذ اأجزاء منها كم�صاريع ال�صوتيات واالإنارة. 
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قبة ال�سخرة الم�سرفة

اأ- بعد اإنجاز المرحلة االأولى لالإعمار الها�صمي في قبة ال�صخرة الم�صرفة، با�صرت وزارة 
االأوقاف، من خالل لجنة اإعمار الم�صجد االأق�صى المبارك وقبة ال�صخرة الم�صرفة، في 
فيما  ثمانية،  اأ�صل  اأ�صالع من  اإنجاز خم�صة  للقبة، حيث جرى  الداخلي  الرخام  ترميم 

العمل جار في �صلعه ال�صاد�ض. 
ب- اإنجاز وتثبيت القا�صاني حول رقبة قبة ال�صخرة الم�صرفة من الخارج بطريقة الحقن 

وترميم جميع القا�صاني للقبة من الخارج. 
ج-  ترميم الف�صيف�صاء والزخارف الج�صية والر�صومات في اأ�صقف االأروقة الداخلية لقبة 
ال�صخرة الم�صرفة، التي يبلغ ارتفاعها 36 متًرا، بكلفة حوالي )250000( دينار، حيث 
تم االنتهاء من ثالث مراحل منه فيما يتم تنفيذ المرحلة الرابعة على نفقة جاللة الملك 

عبد اهلل الثاني ال�صخ�صية. 

ترميمات �ضابقة في الجامع الأق�ضى

اأ- ترميم جميع �صدادات الجامع الزخرفية وا�صتكمال االأجزاء الناق�صة. 
ب- اإنجاز الزخارف الخ�صبية لل�صقف الداخلي من الم�صجد االأق�صى مكان الجزء الذي 

اأكلته نيران الحريق في العام 1969. 
ج- ترميم جميع ال�صبابيك الج�صية في الم�صجد االأق�صى. 

م�ساريع اأخرى 

اأ - ترميم رقبة القبة من الف�صيف�صاء الداخلي. 
 1969 العام  حريق  في  انهار  الذي  الجامع  �صقف  من  المتبقية  االأجزاء  ت�صفيح  ب- 
بالخ�صب واإعداد الر�صومات الكاملة لها، وتك�صية �صطح االأروقة ال�صرقية بالر�صا�ض 

وعمل مدة الميالن الالزمة. 
ج- ترميم ما م�صاحته )300( متر مربع من الجدار ال�صرقي من الخارج والداخل. 

د- ترميم ما م�صاحته )300( متر مربع من الجدار الجنوبي. 
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المرواني  الم�صلى  في  اأروقة  خم�صة  وترميم  والربط،  ال�صد  ق�صبان  م�صروع  اإنجاز  هـ- 
وعمل التمديدات الالزمة لتنفيذ م�صروعات االإنارة وال�صوت وفق مخططات البنية 
التحتية التي اأُعدت من قبل وزارة االأوقاف، فيما ما يزال العمل جارًيا في ترميم باقي 

اأجزاء الم�صلى المرواني رغم محاوالت ال�صرطة االإ�صرائيلية اإعاقته. 
و- تحتاج ال�صاحات والممرات الداخلية ما بين مرافق الحرم ال�صريف اإلى ترميم البالط 
ب�صبب وجود تلف كبير فيها، وقد تم ترميم وتبليط م�صاحة 3000 متر مربع حتى االآن. 
ز- اإنجاز م�صروع اإعادة بناء منبر �صالح الدين )منبر الم�صجد االأق�صى المبارك( حيث 

تم نقله وتركيبه في مكانه داخل الجامع االأق�صى. 
بتــاريــخ  الثاني  اهلل  عبد  الملك  جاللة  قبـل  من  به  المتبـــرع  ال�صــجاد  اإدخــال  ي- 

.2011/5/22

وقد ح�صرت ب�صمات وزارة االأوقاف في عدد من الم�صاريع الحيوية االأخرى، مثل:

اأوًل: مكتبة الم�صجد االأق�صى، التي تاأ�ص�صت بقرار المجل�ض االإ�صالمي االأعلى، في 
العام 1921 وافتتحت في �صهر ت�صرين ثاني )نوفمبر( 1922، با�صم »دار كتب الم�صجد 
االأق�صى«، وكانت في القبة النحوية الواقعة على الجهة الجنوبية الغربية ل�صطح ال�صخرة 
الم�صرفة، بهدف خدمة العلماء وعامة النا�ض. وقد تم جمع المخطوطات المتناثرة في 
من  االأربعينيات  في  االإ�صالمي  المتحف  مبنى  اإلى  ونقلها  وم�صاجدها  القد�ض  مدار�ض 
االأ�صرفية  المدر�صة  مبنى  اإلى  نقلت   1977 العام  من  االأول  اليوم  وفي  الع�صرين،  القرن 
تحت ا�صم »مكتبة الم�صجد االأق�صى«، ومن ثم نقلت مجدًدا في العام 2000 اإلى م�صجد 

الن�صاء المجاور للمتحف االإ�صالمي في الجهة الجنوبية من الم�صجد االأق�صى. 
مختلفة،  ور�صائل  لمخطوطات  عنوان  األفي  حوالي  االأق�صى  الم�صجد  مكتبة  ت�صم 
كتب الق�صم االأكبر منها باللغة العربية وجزء ب�صيط باللغتين العثمانية والفار�صية، كما 
األف عنوان ومئات من الن�صرات والمجالت المحلية والعربية،  تحتوي على خم�صة ع�صر 
وقد اأ�صيف لها مكتبة مفتي ال�صافعية في القد�ض ال�صيخ محمد الخليلي )الذي توفي في 

عام 1174هـ - 1734م( وما تبقى من مكتبة ال�صيخ خليل الخالدي رحمهما اهلل. 
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ثانًيا: مكتبة ثانوية االأق�صى ال�صرعية، وت�صم قرابة )2700( كتاب في �صتى اأنواع 
المعرفة، وخا�صة المتعلقة منها بالعلوم االإ�صالمية، حيث جرى فهر�صتها وتنظيمها. وفي 
ظل ظروف االحتالل ال�صعبة ا�صطرت اإدارة المدر�صة اإلى ا�صتعمال غرفة المكتبة كغرفة 

�صفية يتناوب عليها طلبة ال�صفين الثاني ع�صر والحادي ع�صر. 
وتحتوي المكتبة على كتب علوم القران والحديث والفقه والتاريخ واللغة العربية وعلم 
االجتماع وعلم النف�ض والقانون واالإدارة وال�صيا�صة والجغرافيا، وغيرها من �صنوف العلوم. 
ثالًثا: المكتبة الخنثنية، والتي اأ�ص�صتها دائرة االأوقاف االإ�صالمية في القد�ض عام 
2001، وتقع في الجزء الجنوبي من ت�صوية الجامع القبلي وبم�صاحه تقدر بنحو )300م2( 
تقريًبا، وت�صم ع�صرات الكتب الأنواع المعرفة خا�صة ال�صرعية واللغوية والتاريخية و�صيتم 

االنتهاء قريًبا من برمجتها على الحا�صوب. 
المكتبات  من  مجلد  األف   80 اإدخال  تم  حيث  حوا�صيب،  �صتة  المكتبة  في  يوجد 
العربية واالإ�صالمية خدمة للرواد وت�صهياًل لهم، كما تم رفدها باأجهزة كاميرات مراقبة 
فيها  تعقد  فيما  باالإنترنت،  مربوطة  وحوا�صيب  كمبيوتر  وطابعة  الكتب  لت�صوير  واآالت 

دورات في علوم القران والحديث والفقه وموا�صيع التنمية الب�صرية. 

»باب المغاربة«

واأ�صوارها  القد�ض  في  القديمة  البلدة  اأدرجت  االأردنية؛  الحكومة  طلب  على  بناء 
على الئحة التراث العالمي عام 1981 و�صمن الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 
للت�صدي  المعنية،  الجهات  مع  بالتن�صيق  الحثيثة،  الوزارة جهودها  توا�صل  فيما   ،1982
ة بحفر طريق باب  ة التي تقدمها في »اليون�صكو«، اأ�صورّ لم�صاريع �صلطات االحتالل الم�صادرّ
المغاربة في العام 2007، وتقديم م�صروع بناء ج�صر »حديدي« يوؤدي اإلى باب المغاربة في 
المعنية،  بالتن�صيق والتعاون مع الجهات  المبارك، حيث بادر االأردن،  الم�صجد االأق�صى 
لتقديم م�صروع متكامل اإلى »اليون�صكو«، في العام 2011، لحل م�صكلة طريق باب المغاربة، 
واإعادة ترميم تلة باب المغاربة، بما يوؤكد اأ�صالة الموقع وركائز واأ�ص�ض التراث العالمي، 

ويحافظ على الحرم القد�صي ال�صريف والتراث االإ�صالمي العربي في القد�ض المحتلة.  
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باب  طريق  في   ،2007 العام  في  حفريات،  بتنفيذ  االحتالل  �صلطات  قامت  لقد 
المغاربة، بزعم وجود باب »الهيكل« على الحائط الغربي للم�صجد االأق�صى المبارك، فيما 
اأن االأردن  اإال  تجري محاوالت متواترة من جانبها لال�صتمرار في الحفر تحت الطريق، 
يقاوم ذلك، وهناك �صراع حاد منذ العام 2007 حتى اليوم مع �صلطات االحتالل حول 

ذلك االأمر في »اليون�صكو« ومختلف المنابر الدولية. 
مختلف  عن  الخا�صة  والتقارير  المذكرات  باإعداد  الوزارة  تقوم  ذلك؛  وبموازاة 
االأو�صاع في مدينة القد�ض المحتلة، والتي تاأخذ دورها المهم في و�صع الم�صوؤولين والراأي 
العام اأمام ما يجري من اعتداءات وانتهاكات اإ�صرائيلية متوا�صلة �صدرّ المدينة المقد�صة، 

وذلك من اأجل الدفاع عنها في المحافل الدولية. 
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)2(
الو�سع القانونّي لالأوقاف ودورها في القد�س

د. اأني�س فوزي قا�ضم*

مالحظات اأولية

ت، وما تزال،  اأدرّ اأنها  اإال  اأ�صلها، فعل قربى من اهلل تعالى،  اأن االأوقاف، في  رغم 
دوًرا مهًما في بناء المجتمعات وتطويرها، وتن�صيط التجارة، باالإ�صافة اإلى مقاومة الغزو 
اأن ا�صتالل الحكومات االإ�صالمية، تاريخًيا، لنا�صية  االأجنبي وتح�صين الحدود)1(. غير 
اإلى  بها،  متخ�ص�صة  وزارات  اإن�صاء  في  ال�صروع  عند  قادها،  فح�صب،  التاأ�صيلي  �صقها 
والمعاهد  ال�صريعة  وكليات  ال�صريف  االأزهر  الأ�صاتذة من خريجي جامعة  مهامها  اإناطة 
الهند�صية  بالخبرات  يتمتعون  تكليف وزراء  الممتدة، عن  بعيًدا، في ممار�صتها  الدينية، 
واال�صتثمارية والم�صرفية حتى تتم اال�صتفادة المثلى من االأمالك الوقفية، من منطلق اأن 

دور االأوقاف لي�ض دينًيا بل دنيوًيا في تطبيقه و�صبل اإدارته. 

وقد ال يتنا�صب ذلك مع القاعدة الذهبية التي تقول: »اإن االأ�صل في االأ�صياء االإباحة«، 
ه اإالرّ ما ورد  بما يعني اإطالق طاقات االإن�صان وخياالته واأن�صطته وتفجير ت�صوراته، ال يحدرّ
الن�ض على تحريمه اأو تقييده. وقد جاءت المحرمات في الن�ضرّ الكريم محدودة للغاية 
فة تعريًفا وا�صًحا، وفيما عداه حالاًل مطلًقا. وال �صك اأن هناك تف�صيرات اأو تاأويالت  ومعررّ
ح�صاب  على  المحرمات  م�صاحات  من  االنحطاط،  ع�صور  في  زادت،  الب�صر  نتاج  من 
�ض، فالن�ضرّ وحده هو  المقدرّ اإلى مرتبة  اأنها تظل اجتهادات فقهية ال ترقى  اإال  االإباحة، 
المقد�ض، وما عداه عر�صة للمنا�صلة، التي بطبيعتها لي�صت تجريًحا بل نقًدا واعًيا يفر�صه 

تبدل الظروف وفق تغيرّر االأحكام دون الم�صا�ض باالأ�صول. 

* خبير القانون الدولي - االأردن.
)1( انظر IV/اأ اأدناه. 
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في  واالأو�صع  االأ�صبق  كانت  واأكنافها  القد�ض  مدينة  في  االأوقاف  اأن  في  جدال  وال 
الكريم.  الر�صول  وم�صرى  ال�صريفين  الحرمين  وثالث  القبلتين  اأولى  ب�صفتها  فل�صطين، 
واإزاء قدا�صتها؛ فقد ا�صتحوذت على اهتمام الخلفاء وال�صالطين عبر المراحل التاريخية 
كافة، ال �صيما في ع�صر �صالح الدين االأيوبي، فيما بلغ مداه في ع�صر الخالفة العثمانية. 
وقد اأفاد تقرير مجل�ض اإدارة منظمة االأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليون�صكو( 
االأكبر  المالك  يجعلها  مما  القد�ض،  في  وقفية   1500 لنحو  االإ�صالمية  االأوقاف  باإدارة 
المقد�صة،  المدينة  بها  تتمتع  التي  االأهمية  القديمة)2(. ورغم هذه  القد�ض  لالأوقاف في 
اإالرّ اأن الو�صع القانوني لالأوقاف فيها، ودور االأخيرة، ال يختلف كثيًرا عن نظيرتها داخل 

فل�صطين والبالد العربية واالإ�صالمية. 

تفعيل  في  الملرّحة  لل�صرورة  الجانب  هذا  على  الورقة  تركز  �صبق؛  ما  �صوء  وفي 
االأوقاف وتن�صيطها دعًما ل�صمود ال�صعب الفل�صطيني في االأرا�صي المحتلة، ومن �صمنها 

المدينة المقد�صة. 

اأوًل: الوقف موؤ�ض�ضة
ر الوقف، تاريخًيا، من مرحلة الن�صاط الفردي اإلى موؤ�ص�صة قائمة بذاتها  لقد تطورّ
تبًعا لموا�صفات الموؤ�ص�صات. اإذ بعدما كان الواقف يحب�ض �صيًئا من ماله، اإما على ذريته 
يكون  اأن  خال  معينة،  و�صروط  الإجراءات  الخ�صوع  دون  من  خير،  جهة  على  لالإنفاق  اأو 
تهرًبا من دين  يعدرّ  الوقف حتى ال  المادية على  بالقدرة  ويتمتع  الموقوف  المال  �صاحب 
ل�صروط  وخا�صًعا  بقوانين  منظًما  اليوم  الوقف  بات  ذريته،  ببع�ض  اإ�صراًرا  اأو  الآخرين 
وخبراء  بدوائر  موؤهلة  وزارة  االأوقاف  على  ت�صرف  فيما  القانون،  ر�صمها  واإجراءات 
ومفت�صين وتخ�ص�صات و�صالحيات، كما اأ�صبح الق�صاء يوؤدي دوًرا ن�صًطا لمراقبة ُح�صن 

االأداء والت�صرف من قبل متولي الوقف. 

اله في  ومن هنا ال بدرّ من التطرق اإلى عنا�صر هذه الموؤ�ص�صة التي اأ�صبحت اأداة فعرّ
التنمية. 

(2) 140 EX/10 Rev. Annex, p. 3, (Paris, Aug. 27, 2004).
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اأ- تعريف الوقف
بحيث  الموقوف  عن  الواقف  ملك  »زوال  باأنه:  مانًعا  جامًعا  تعريًفا  الوقف  ف  يعررّ

ت�صبح العين الموقوفة على حكم ملك اهلل«)3(. 
كان  الموقوف  اأن  يعني  فذلك  الواقف،  ملك  »زوال«  على  ين�ضرّ  التعريف  كان  واإذا 
اأو مااًل مغت�صًبا. و»زوال« ملك الواقف يعني خروج  ا للواقف ولي�ض محل نزاع  ملًكا خال�صً
الموقوف من �صيطرة الواقف، فال يحق له بعد ذلك هبته اأو بيعه اأو الت�صرف فيه، وال يدخل 
في تركته بعد وفاته. وبالوقف تنتقل ملكية الموقوف اإلى الم�صتفيدين منه وهذا ما يعبرّر عنه 
في التعريف باأن الموقوف ي�صبح ملًكا هلل تعالى، اأي الأوجه الخير التي حب�ض المال الأجله. 
اإال اأن االأثر االأهم لزوال ملك الواقف يكمن في خروج الموقوف من �صيطرة الفرد 
الذي كان مالكه، �صوب عداد الملكية الم�صتركة. ومن هنا يجب النظر اإلى االأوقاف كاأداة 

تطوير وتنمية لجموع الم�صتفيدين منها. 

ب- �ضفات الوقف
على  الموقوف  بمجرد حب�ض  اإذ  مزاياه؛  واأبرز  �صماته  الوقف  تعريف  ثنايا  من  ينبثق 
الجهة الموقوف عليها، ت�صبح الملكية غير قابلة للت�صرف، وتحب�ض ح�صًرا على الم�صتفيدين، 
وال يحق للواقف بعد اإ�صدار حجة الوقف تغيير راأيه والعودة عن الوقف، كما ال يحق له تعديل 

الجهة الم�صتفيدة اأو القيام بعمل من �صاأنه ا�صتثناء اأحد من اال�صتفادة منه)4(.
ة زمنية محددة بحيث تعود ملكية الوقف  ويقع الوقف موؤبًدا، فال يجوز الوقف لمدرّ
من  العائد  توجيه  يتم  اأ�صاًل،  الوقف  عليها  الموقوف  الجهة  اندثرت  واإذا  الواقف،  اإلى 
الموقوف اإلى جهة اأخرى مماثلة للجهة االأ�صلية، اأي اأن الموقوف ال يعود اإلى الواقف)5(. 

الواقف  من  ي�صح  فال  التعديل،  اأو  للنق�ض  قاباًل  �صدوره،  بعد  الوقف،  يعدرّ  وال 
الموقوف،  في  التعديل  منه طلب  ي�صح  ال  كما  �صدوره،  بعد  بالوقف  قراره  التراجع عن 

)3( هذا تعريف م�صتق من عدة تعريفات. وال�صق االأخير من التعريف »بحيث ت�صبح العين الموقوفة على 
حكم ملك اهلل« تعني »على ملك الجهة الموقوفة عليها.« م�صطفى الزرقا، اأحكام الوقف، 1998، �ض34. 
اأبي حنيفة في حق  راأي  يورد في �ض 30 و�ض36 منه مناق�صة  فيما  نف�صه، �ض31- 49-48.  المرجع   )4(

الرجوع عن الوقف. 
)5( المرجع نف�صه، �ض48-50، وانظر: موقف االجتهاد المالكي الذي يجيز الوقف الموؤقت، �ض64. 
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كاأن ي�صدر قرار الوقف بوقف كامل االأر�ض اأو بناية من عدة طوابق ثم يتراجع الواقف 
ويطلب اأن يقع الوقف على ن�صف االأر�ض مثاًل اأو على اأول ثالثة طوابق من البناية التي 
اأوقفها. فاإذا اأ�صهر الواقف قراره، ال ي�صح له التغيير والتبديل. واإذا ا�صترط الواقف في 
حجة الوقف حق التغيير والتبديل جاز له ذلك، كما يجوز لمتولي الوقف اإذا اأجاز الواقف 

له ذلك ابتداًء)6(. 

وعند �صدور �صند اإن�صاء الوقف ي�صبح متمتًعا بال�صخ�صية االعتبارية الم�صتقلة عن 
ذمة الواقف وذمة الموقوف عليهم، وتكون له ذمة مالية متميزة ت�صاأل عن ديونه، ويكون 

له من يمثله اأمام الجهات المختلفة ويتولى اإدارته واالإ�صراف على موارده وم�صارفه)7(. 

ت- اأنواع الوقف

منافع  تخ�صي�ض  ويعني  الخيري«،  »الوقف  منهما  االأول  ي�صمى  نوعان؛  للوقف 
الموقوف على جهة خيرية، مثل وقف اأجور عقارات معينة لالإنفاق على م�صجد اأو لعالج 
منافع  تخ�صي�ض  عند  )االأهلي(  الذري«  »بالوقف  ثانيهما  ف  يعررّ فيما  المر�صى)8(. 
عليهم  الموقوف  انقرا�ض  وفي حال  اأ�صخا�ض محددين،  اأو  الواقف  الموقوف على ذرية 

يتحول اإلى وقف خيري)9(. 

وفي حين يعترف الت�صريع في االأردن بالنوعين، فقد لجاأت بع�ض الدول اإلى اإلغاء 
الوقف االأهلي وت�صفية القائم منه، اإزاء الخالفات التي ن�صاأت بين اأطراف وبطون ذرية 

 .)10(
الواقف، وتفتيت العوائد بينهم. وربما كانت م�صر اأول من األغاه منذ العام 1952 

المذكرة  في  ب�صاأنها  الوارد  ال�صرح  ا:  واأي�صً االأردني،  المدني  القانون  من   1/1237 المادة  انظر:   )6(
االإي�صاحية للقانون، الجزء الثاني، �ض729. 

االإي�صاحية  المذكرة  في  ب�صاأنها  الوارد  ال�صرح  وانظر:  االأردني.  المدني  القانون  من   1236 المادة   )7(
للقانون، الجزء الثاني، �ض729. 

المدني  القانون  من   1/1234 المادة  وانظر:  �ض10-13؛  �صابق،  مرجع  الوقف،  اأحكام  الزرقا،   )8(
االأردني؛ والمادة 2 من قانون االأوقاف وال�صوؤون والمقد�صات االإ�صالمية، رقم 32 ل�صنة 2001 )وي�صار 

اإليه فيما يلي »بقانون االأوقاف«(. 
)9( المرجع نف�صه، �ض14-15؛ وانظر: المادة 2/1234 من القانون المدني االأردني؛ والمادة 20 من قانون االأوقاف. 

)10( �صليمان مرق�ض، العقود الم�ضماة: عقد الإيجار، الجزء الثاني، 1968، �ض 796، فقرة 319.
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د- اإجراءات الوقف

طة نظير الت�صهيل للواقف الذي عليه اإح�صار  تعدرّ االإجراءات القانونية للوقف مب�صرّ
�صند ت�صجيل ملكية المال الموقوف، اإن كان عقاًرا، وتقديم ا�صتدعاء للمحكمة ال�صرعية 
وت�صمية  ال�صهود  بح�صور  الوقف،  ا�صت�صدار حجة  اأجل  دائرتها من  في  العقار  يقع  التي 
دائرة  من  كل  باإ�صعار  ال�صرعية  المحكمة  تقوم  ثم  المال.  هذا  عليها  الموقوف  الجهة 
االأرا�صي التابع لها موقع العقار، ووزارة االأوقاف. وعلى الواقف ت�صمية متولي الوقف عند 
اإ�صدار حجة الوقف اإن كان ذرًيا، اأما في حالة الوقف الخيري فاإن وزارة االأوقاف وال�صوؤون 

االإ�صالمية تتواله، وتقوم بتوزيع غلرّته على الجهات التي حددها الواقف. 

ثانًيا: م�سروعية الوقف
لم يرد ن�ٌض �صريح في الكتاب الكريم وال�صنة النبوية ال�صريفة عن الوقف، واإنما 
تبعهم  ومن  الرا�صدون  الخلفاء  �صار  وقد  م�صروعيته،  يوؤكد  ما  النبوية  ال�صيرة  في  ورد 
من خلفاء و�صالطين على هدي ال�صيرة وتواتر العمل بها)11(، فيما قام الفقهاء بال�صرح 
وا�صتحقاق  الواقف  واأهلية  الموقوف  و�صروط  بالوقف  المتعلقة  االأحكام  في  والتف�صيل 
الموقوف عليهم. وا�صتمر العمل باالأوقاف في الع�صور االإ�صالمية المختلفة اإلى اأن �صدرت 
ت�صريعات عثمانية خا�صة بالوقف، وفي العام 1914 اأن�صئت اأول وزارة خا�صة باالأوقاف في 

ال�صلطنة العثمانية)12(. 

ورد   ،1924 العام  في  ر�صمًيا  البريطاني  االنتداب  تحت  فل�صطين  و�صعت  وحين 
في �صك االنتداب ن�ض يوؤكد احترام و�صع جميع الطوائف والحق في »ال�صيطرة واإدارة 

االأوقاف طبًقا ]لل�صريعة[ واأهداف الواقف«)13(. 

)11( الزرقا، اأحكام الوقف، مرجع �صابق، �ض11-13، �ض22-21. 
(12) Sami Hadawi, Bitter Harvest- Palestine 1914-1967, p. 219 (1967). 

)13( المادة 9 من �صك االنتداب على فل�صطين. يرجى مالحظة اأن �صك االنتداب دخل حيز التنفيذ في 
1922/9/29، اإال اأن المندوب ال�صامي البريطاني اأعلن اأن تاريخ 1924/8/6 هو التاريخ الذي انتهت 
فيه الحرب مع تركيا وبالتالي اعتبره تاريخ دخول �صكرّ االنتداب حيرّز التنفيذ. انظر: الجريدة الر�صمية 

الفل�صطينية )باالإنجليزية( العدد 125، 1924/10/15، �ض840. 
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فاإن  االأمم،  ع�صبة  عليها  و�صادقت  و�صعتها  دولية  وثيقة  االنتداب  �صك  وباعتبار 
االعتراف بالوقف يرقى اإلى اعتراف القانون الدولي به، وبالتالي يتمتع بحماية دولية. وتجدر 
تن�صاأ  ال  التي  الخيرية  باالأوقاف  تتعلق  ت�صريعات  اأ�صدرت  االنتداب  �صلطة  اأن  اإلى  االإ�صارة 
بمقت�صى ال�صرائع الدينية باعتبار اأن الت�صريع االنتدابي اإ�صافة لالأوقاف التي تن�صاأ بموجب 
الدينية،  الت�صريعات  عن  يبتعد  لم  االنتدابي  الت�صريع  اأن  هنا  ويلحظ  الدينية.  الت�صريعات 
حيث اأقررّ اأن على المتولي تنفيذ �صروط الواقف واأنه ي�صبح الممثل القانوني للوقف)14(. كما 
االنتداب  �صلطة  باعتراف  الخيرية، ما يقطع  االأوقاف  بمتولي  ا  قانوًنا خا�صً االنتداب  ع  �صررّ

بقانونية الوقف)15(. 

في  ال�صادرة   ،181 رقم  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  تو�صية  جاءت  وقد 
على  ت  ن�صرّ حيث  بالوقف،  الدولي  االعتراف  لتوؤكد  فل�صطين،  بتق�صيم   ،1947/11/29
ولم�صالحها  المتعددة  لالأقليات  ال�صخ�صية  واالأحوال  االأ�صرة  »قانون  احترام  وجوب 
بتق�صيم  والتو�صية  االنتداب  �صكرّ  تعاطي  ويلحظ  االأوقاف«)16(.  ذلك  في  بما  الدينية، 
فل�صطين مع االأوقاف �صمن �صياق ديني عند اإيراد الن�ض عليها في حماية حقوق االأ�صرة 

والقانون الديني )ال�صريعة(. 

الدولية  العدل  لمحكمة  اال�صت�صاري  الراأي  اأن  التذكير  المنا�صب  من  يكون  وقد 
ال�صادر في ق�صية الجدار العن�صري، في العام 2004، قد ح�صم مو�صوع تعريف وتحديد 
»االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة »باأنها تلك االأرا�صي الواقعة اإلى ال�صرق من الخط االأخ�صر 
بما في ذلك منطقة  االأردن،  لنهر  المحاذية  اأي  �صرًقا،  التاريخية  فل�صطين  حتى حدود 

القد�ض ال�صرقية«)17(، ومن الطبيعي اأن ي�صمل ذلك االأوقاف واالأمالك الخا�صة والعامة.

)14( نظر: مجموعة درايتون للقوانين الفل�صطينية، المجلد االأول، �ض125، حيث �صدر بتاريخ 1924/11/1 
الت�صريع الذي يق�صي بتنظيم االأوقاف الخيرية التي ال تن�صاأ بمقت�صى ال�صرائع الدينية. 

)15( المرجع نف�صه، �ض141، و�صدر هذا الت�صريع في 1925/8/1. 
(16) Resolution 181(II) of November 29, 1947, Chapter2, Article 4.

)17( الراأي اال�صت�صاري لمحكمة العدل الدولية الخا�ض بالجدار العن�صري، وال�صادر بتاريخ 2004/7/9، 
الفقرة 78، الجزء الثاني منها. )وي�صار اإليه فيما يلي »بالراأي اال�صت�صاري«(. 
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الغربية وقطاع غزة، تخ�صع  اأ�صوة بال�صفة  اأر�ض محتلة؛ فاإن القد�ض،  اأيرّ  وكحال 
كذلك،  ال�صرقية  القد�ض  وباعتبار  االإن�صاني)18(.  الدولي  القانون  في  رة  المقررّ للحماية 
الدولي مهما حاولت �صلطات االحتالل  القانون  االأوقاف فيها تظل خا�صعة لحماية  فاإن 
االإ�صرائيلي التذرع باأن القد�ض عا�صمة لها، اإزاء عدم اعتراف اأي دولة بقرار �صمرّ القد�ض 
ا�صتئجار  محاولة  ق�صية  اإيراد  المنا�صب  من  يكون  وقد  االإ�صرائيلي.  للكيان  ال�صرقية 
في  عليها  اأمريكية  �صفارة  الإقامة  الغربية  القد�ض  في  اأر�ض  لقطعة  االأمريكية  الحكومة 
اأن االأر�ض الم�صتاأجرة كانت ت�صمرّ وقف ال�صيخ الخليلي، وباعتبار  العام 1989، و�صدف 
االأوقاف ذات اأ�صل ديني، فقد اأثيرت اإ�صكاليات قانونية محلية ودولية، ال �صيما في لجنة 
من   405 المادة  ن�صت  فقد  االأمريكي)19(.  ال�صيوخ  لمجل�ض  التابعة  الخارجية  ال�صوؤون 
اأو خيرية  اأية اأمالك »مخ�ص�صه الأغرا�ض دينية  الدليل الميداني للجي�ض االأمريكي باأنرّ 
اأو تعليمية« ال يجوز م�صادرتها اأو تدميرها وتخ�صع الإجراءات ق�صائية، واعتبرتها وكاأنها 
اأموال خا�صة، وبهذه ال�صفة ال يجوز م�صادرتها كما ن�صت على ذلك المادة 406. وورد 
يجوز  ال  للعدو  التابعة  الخا�صة  العقارية  االأمالك  باأن  يفيد   407 المادة  في  اآخر  ن�ض 
مجل�ض  وجه  في  الدفوع  هذه  اأثيرت  وقد  الظروف.  طائلة  تحت  حيازتها  اأو  م�صادرتها 
ال�صيوخ االأمريكي. واإزاء توافق تلك الن�صو�ض مع ن�ض المادتين 56 و 46 )فقرة ثانية( 
من اتفاقية الهاي الرابعة، التي تعتبر اأ�صا�ض القانون الدولي العرفي، فقد اأعاد مجل�ض 

ال�صيوخ النظر في موقفه. 

قرارات مجل�ض  وانظر  الفقرات 93-88، 97، 100، 120-119.  �صيما  وال  اال�صت�صاري،  الراأي  انظر   )18(
رقم  القرار  1968/5/21؛  تاريخ   252 رقم  القرار  1967/6/14؛  تاريخ   237 رقم  الدولي  االأمن 
تاريخ   1990/681 رقم  القرار  1980/3/1؛  تاريخ   465 رقم  القرار  1969/9/15؛  تاريخ   271
1990/2/30؛ وهناك العديد من القرارات الدولية التي توؤكد �صرورة االلتزام االإ�صرائيلي بالقوانين 

الدولية االإن�صانية الواجب تطبيقها على االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة بما فيها »القد�ض ال�صرقية«. 
اأرادت  التي  االأرا�صي  في  الوقف  لو�صع  الموؤيدة  والم�صتندات  الق�صية  بهذه  الخا�ض  الملف  انظر:   )19(

الحكومة االأمريكية ا�صتئجارها في:
The Palestine Year Book of International Law, Vol. V, pp. 325-345 (1989). 
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اأنه »ال يجوز م�صادرة  لقد ن�صت المادة 46 من اتفاقيات الهاي الرابعة)20( على 
المملوكة  وتلك  البلديات  »اأمالك  اأن  على   56 المادة  ن�صت  كما  الخا�صة«.  االأمالك 
لموؤ�ص�صات مخ�ص�صة الأغرا�ض دينية اأو خيرية اأو تعليمية اأو لالآداب والعلوم، حتى لو كانت 
اأمالك دولة، تعامل وكاأنها اأمالك خا�صة«. ومن هذه الن�صو�ض القانونية التي تلتزم بها 
جميع الدول باعتبارها قواعد عرفية، يظهر جلًيا اأن الموؤ�ص�صات الوقفية تخ�صع للحماية، 
اأو تدميرها، كما ال يجوز تغيير �صفتها الأن في  اأو ال�صيطرة عليها  فال يجوز م�صادرتها 

ذلك تغيير اإمكانية نزع الحماية القانونية عنها. 

وقد ظلت موؤ�ص�صة الوقف قائمه ومعترٌف بها قانوًنا اإلى حين قيام »اإ�صرائيل« على 
جزء من فل�صطين التاريخية في العام 1948، ومن ثم توحيد ما بقي من االأجزاء )فيما 

عدا قطاع غزة( مع المملكة االأردنية الها�صمية في العام 1950. 

اأخطر  اأحد   ،1950/5/14 في  »الكني�صت«،  االإ�صرائيلي  البرلمان  اأ�صدر  فيما 
روا من بيوتهم واأرا�صيهم بفعل  القوانين بحق اأمالك الالجئين الفل�صطينيين الذين ُهجرّ
نظم  الذي  الغائب)21(،  اأمالك  »بقانون  ي�صمى  ما  وهو   ،1948 عام  ال�صهيوني  العدوان 
عملية نهب االأمالك بطريقة تبدو وكاأنها من�صبطة وتخ�صع للقانون. فقد عرف القانون 
»الغائب«)22(، وا�صتحدث مركًزا لما ي�صمى »بالحار�ض« لتولي حرا�صة اأمالك الغائبين)23(، 

(20) Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land, in The 
Reports to Hague Conference of 1899 and 1907, at p. 505(1917). 

(21) Laws of the State of Israel (“LSI”) at p. 68 (1950).
)22( حيث عرف القانون »الغائب« باأنه ال�صخ�ض الذي كان في الفترة ما بين 1947/11/29 )تاريخ قرار 
التق�صيم( ويوم اإعالن حالة الطوارئ التي اأعلنت من قبل الحكومة االإ�صرائيلية الموؤقتة قد انتهت، كان 
مالًكا الأي اأمالك في اإ�صرائيل وكان خالل الفترة الم�صار اإليها اأعاله مواطًنا لدولة لبنان اأو م�صر اأو 
�صوريا اأو ال�صعودية اأو �صرق االأردن اأو العراق اأو اليمن، اأو كان موجوًدا في اأي من تلك االأقطار اأو في 
منطقة فل�صطين التي تقع خارج منطقة اإ�صرائيل، اأو كان فل�صطيني الجن�صية وترك مكان اإقامته العادية 
في فل�صطين اإلى مكان خارج فل�صطين قبل 1948/9/1، اأو اإلى مكان في فل�صطين ت�صيطر عليه قوات 

حاولت منع قيام اإ�صرائيل اأو قاتلت لمنع قيامها. 
)23( المــــــادة 2 مـــن القــانــــــــــون. انظــر: تف�صيــــــل االأمـــالك التي و�صعت تحت �صيطـــرة »الحار�ض« فـــي:  
Israel Government Yearbook, at p. 235 (1958). والكتاب ال�صنوي االإ�صدار الر�صمي االإ�صرائيلي. 
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ملكية  نقل  في  �صالحياته  وح�صر  بها،  الت�صرف  كيفية  في  مطلقة  �صبه  �صلطه  ومنحه 
االأمالك ح�صًرا اإما اإلى �صلطة التطوير)24(، التي اأن�صاأتها الحكومة في وقت قريب من �صنرّ 
اأو لل�صندوق القومي اليهودي)25(، الذي، ح�صب نظامه االأ�صا�صي، يتملرّك  قانون الغائب، 
االأر�ض با�صم »ال�صعب اليهودي«)26(، اأو للمجال�ض المحلية الر�صمية، وهي مجال�ض يهودية 
ح�صًرا. وحتى تكتمل مظاهر االن�صباطية، فر�ض القانون على الحار�ض اإيداع الثمن عند 
بيعها الأي من تلك الجهات لدى وزارة ال�صوؤون الدينية االإ�صرائيلية)27(. وهكذا تبدو عملية 
و�صعه  الذي  القانون  بمعايير  وااللتزام  وال�صفافية  االن�صباط  غاية  في  االأموال«  »غ�صل 

الم�صتوطنون اأنف�صهم. 

لم يتعر�ض القانون الأمالك الوقف، اإالرّ اأن ال�صلطات االإ�صرائيلية الحظت فيما بعد 
اأن االأوقاف ت�صكل عائًقا اأمام ا�صتكمال عملية ال�صطو على اأمالك الغائبين، ال �صيما اأن 
التي وقعت منها تحت ال�صيطرة االإ�صرائيلية تجاوزت ن�صف مليون دونم، اأي حوالي ن�صف 
م�صاحة االأوقاف في فل�صطين)28(. ومن هنا �صارعت اإلى ا�صت�صدار تعديل لقانون الغائب 
)29(، ن�ض على اأن توؤول ملكية الوقف، بغ�ض النظر عن القانون الذي اأن�صئ 

في العام 1965 
بموجبه، اإلى الحار�ض، واإطالق يدرّ االأخير من اأي قيد اإذا كان مالك الوقف اأو المتولي اأو 

)4LSI, at p. 151(1950) )24. من المهم اإي�صاح اأن قانون اأمالك الغائب ينقل ملكية هذه االأموال اإلى �صلطة 
التطويـــر التي بدورها ممنوع عليها نقل ملكية هذه االأمـــوال اإالرّ لل�صندوق القومي اليهودي اأو ل�صلطة محلية. 
بتاريـــخ 1953/9/29 وقـــع الحار�ض مع �صلطة التطوير اتفاقية لنقل ملكية اأمـــالك الغائبين ب�صرط اأن تدفع 

 .Israel Government Yearbook, at p. 113 (1954) :ال�صلطة ثمن تلك االأمالك. انظر
)25( انظر الوثائق االأ�صا�صية لل�صندوق القومي اليهودي في:

The Palestine Yearbook of International Law, Vol. II, p. 193 (1985). 

)26( المادة 3/د من القانون االأ�صا�صي للوكالة اليهودية تن�ض على اأن اكت�صاب االأر�ض يتم كملكية يهودية، 
واأن �صند الملكية يجب اأن ي�صدر با�صم ال�صندوق القومي اليهودي الذي عليه اأن »يحتفظ بها كملكية 

غير قابلة للت�صرف لل�صعب اليهودي.«
(27) Michael Dumper, Islam and Israel- Muslim Religious Endowments and 

the Jewish State, at p. 36 (1994) (hereinafter “Dumper”). 
(28) Dumper, at p. 35.
(29) 19 LSI, at p. 55 (1965).
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ر  )31(. وقد ف�صرّ
الم�صتفيد »غائًبا«)30(، �صريطة نفاذه باأثر رجعي اعتباًرا من 1948/12/12 

االأوقاف المق�صودة باالإ�صالمية، م�صتثنًيا منها االأوقاف الم�صيحية والدرزية)32(. 

لقد ا�صتغلت �صلطات االحتالل ظروف حرب العام 1948، التي اأ�صفرت عن تهجير 
كثير من متولي االأوقاف والم�صتفيدين من بلداتهم ومدنهم، اأ�صوة بالغالبية العظمى من 
تمكنت من  وبالنتيجة،  لالقتالع،  وتعر�صوا  الهجرة  عليهم  فر�صت  الذين  الفل�صطينيين 
تفكيك موؤ�ص�صة الوقف والق�صاء على االآثار المترتبة عليها، وال �صيما بعد ا�صت�صدار تعديل 

 .)33(
قانون الغائب في العام 1965 

العربية  الدول  في  نظيراتها  كما  االأردني،  القانون  في  الوقف  موؤ�ص�صة  اأن  الثابت 
في  ويلحظ  بها)34(.  خا�صة  وزارة  وا�صتحدثت  وت�صريعًيا،  تنظيمًيا  تاأطرت  االأخرى، 
الت�صريعات الخا�صة باالأوقاف والوزارات المعنية بها تركيزها على الطابع الديني. وت�صمرّ 
و�صوؤون  القد�ض  اأوقاف  دائرة  من  كلٍّ  االإداري،  تنظيمها  وفق  االأردنية،  االأوقاف  وزارة 
اأموال  تنمية  دائرة  اإلى  باالإ�صافة  والعمرة،  الحج  ودائرة  المبارك،  االأق�صى  الم�صجد 
الخيري،  الوقف  وت�صجيع  الم�صاجد،  على  االإ�صراف  مهام  بها  يناط  فيما  االأوقاف)35(، 
ب�صوؤون  واالهتمام  واالجتماعية،  الفكرية  مجاالته  في  العام  االإ�صالمي  الن�صاط  ودعم 
ودار  للم�صجد  �صاملة  تعريفات  بها  الخا�ض  القانون  في  ورد  وقد  االإ�صالمية)36(.  الدعوة 
القراآن الكريم ودار الحديث ال�صريف والمقبرة والزاوية ودار الرفادة والمقام)37(، بما 

IA )1( اأ�صافت اإلى القانون االأ�صلي الفقرة )30( المادة )1(
)31( المادة نف�صها. 

.C/A/29 32( المادة )3( من التعديل اأ�صافت اإلى القانون االأ�صلي الفقرة(
  Dumper, at p. 44 :انظر           

(33) Dumper, at p. 30-32. 

والمقد�صات  وال�صوؤون  االأوقاف  قانون  محله  حلرّ  الذي   ،1962 ل�صنة   16 رقم  االأوقاف  قانون  انظر:   )34(
االإ�صالمية رقم 26 ل�صنة 1966، وقد حل محله قانون بنف�ض اال�صم برقم 32 ل�صنة 2001 والمن�صور في 
الجريدة الر�صمية، العدد 4496، تاريخ 2001/7/16، �ض 2838، وهو القانون الذي مازال نافذ المفعول. 
)35( نظـــام التنظيـــم االإداري لوزارة االأوقاف املعدل برقم 76 ل�صنـــة 2012 واملن�صور يف اجلريدة الر�صمية، 

العدد 5187، 2012/11/14، �ض 5219. 
)36( املادة 5 التي حتدد اأهداف الوزارة ح�صب القانون رقم 32 ل�صنة 2001 امل�صار اإليه �صابًقا.

)37( املرجع ال�صابق نف�صه. 
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ي�صي عن �صبغة دينية اأ�صا�صية لالأوقاف)38(. وال يعدرّ الت�صريع االأردني ا�صتثناًء في ذلك، 
بل من�صجًما تاريخًيا مع الت�صريعات العربية واالإ�صالمية، التي طراأت عليها تعديالت مهمة 

في الفترات الالحقة )�صيتم بحثها الحًقا(. 

ثالًثا: دور الأوقاف
اأ- دور الأوقاف تاريخًيا

ح�صرت االأوقاف، تاريخًيا، �صمن �صياق االأن�صطة الدينية باعتبارها فعل خير، ح�ضرّ 
االإ�صالم عليها و�صجع اأتباعه على االإكثار منها الأن »فعل االإن�صان وف�صله يتوقف عند موته 
اأو�صع نطاًقا من الجوانب الدينية  اأدت دوًرا  اأن االأوقاف  اإالرّ من �صدقة جارية«)39(. غير 
�صوب تغطية م�صاحات �صا�صعة من الفعاليات في المجتمعات االإ�صالمية عبر الع�صور، ما 
« فقط، بخا�صة اإزاء دورها كاأداة دعم  ي�صكل اإجحاًفا بها عند ح�صرها في الحيز »الدينيرّ

�صمود ال�صعب الفل�صطيني �صدرّ العدوان واال�صتيطان ال�صهيوني. 
وقد ح�صر دور االأوقاف االإ�صنادي في مفا�صل تاريخية مهمة)40(. فقد كان �صكان 
مكة المكرمة حتى وقت قريب ي�صربون من »عين زبيدة«، وهي وقف لل�صيدة زبيدة زوجة 
الكثير من  واأن  التحتية،  البنى  مقام  يقوم  كان  الوقف  اأن  على  يدلرّ  ما  الر�صيد،  هارون 
الدور واالأرا�صي اأوقفت لخدمة عين زبيدة)41(. ومن اأمثلة البنى التحتية الناجحة »العين 
حيث  ة،  جدرّ اأهالي  على  �ضعود  اآل  العزيز  عبد  الملك  المرحوم  اأوقفها  التي  العزيزية« 
ا�صترى عيوًنا في وادي فاطمة واأن�صاأ لهذا الوقف اإدارة خارجة عن الدولة)42(. وال بدرّ من 
ا اأن خط حديد الحجاز وقف اإ�صالمي وهو عنوان لكيفية اأداء الوقف لدور  التذكير اأي�صً
التنمية واإن�صاء البنى التحتية. كما اأن االأرا�صي المجاورة ل�صكة الحديد على بعد مائة متر 
ا  من كل جانب على طول الخط من ا�صتانبول اإلى بغداد اإلى المدينة المنورة كانت اأي�صً

اأرا�ض تمرّ وقفها خدمة لهذا المرفق المهم)43(. 

)38( انظر: املادة 2 من القانون اأعاله، حيث مل ترد اأية اإ�صارة الأية اأن�صطة غري دينية. 
)39( ا لزرقا، اأحكام الوقف، مرجع �صابق، �ض19، حيث يذكر اأنه ورد يف احلديث ال�صريف اأنه »اإذا مات ابن 

اآدم، انقطع عمله اإال من ثالث: �صدقة جارية... اإلخ«. 
)40(  املرجع نف�صه، �ض14. 

)41( حما�صرة ال�صيخ �صالح كامل التي قدمت يف اأبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، 1993، �ض33-27. 
)42( املرجع نف�صه، �ض33. 
)43( املرجع نف�صه، �ض47. 
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لت في مدن �صقلية 300 )44(  واأدت االأوقاف دوًرا مهًما في دعم وتمويل التعليم، حيث مورّ
مدر�صة )كترّاب( وكان يلتحق بها اأطباء لعالج الطالب، ومطابخ لتقديم الوجبات، ومرافق 
لت الم�صت�صفيات وكليات الطب  عامة ال�صتخدامهم، وكانت تدفع رواتب المعلمين. كما مورّ
م�صت�صفى  ذلك  على  مثال  وخير  فيها،  يدر�صون  كانوا  الذين  والطالب  بها  األحقت  التي 
باإلغاء  اأتاتورك  العام 1927 حين قام م�صطفى كمال  اإلى  بقيت  التي  توربانة  ال�صلطانة 
الطبية  الموؤلفات  اأ�صهر  االأوقاف  لت  للتبغ. ومورّ اإلى مخازن  الم�صت�صفى  االأوقاف وتحويل 
مثل »الكليات في الطب« البن ر�صد، وكتاب »الحاوي« في الطب للرازي، وكتاب »القانون« 
البن �صينا، وكتاب »تذكرة الكمالين« لعلي بن عي�صى، طبيب العيون الذي و�صف فيه 130 
ا من اأمرا�ض العيون. وقد اأوقف ابن النفي�ض، مكت�صف الدورة الدموية، داره وكتبه  مر�صً

على م�صت�صفى المن�صوري. 

والح�صون،  القالع  وبناء  وت�صليحهم  المقاتلين  تجهيز  في  االأوقاف  اأ�صهمت  كما 
رغم اأنها تقع في �صلب مهام الدولة، مما اأف�صح المجال للنظر اإلى الوقف نظرة �صمولية 
  غير مقت�صرة على الزوايا والتكايا والم�صاجد. وفي الحديث ال�صريف قول الر�صول
»واأما خالد )يعني خالد بن الوليد( فاإنكم تظلمون خالًدا، فاإنه احتب�ض اأدرعه واعتده 

في �صبيل اهلل.«

حب�صت  التي  االأموال  ومنها  االأوقاف،  تقدمها  التي  التنموية  الخدمات  وتنوعت 
لالإنفاق على الم�صاجين واأ�صرهم، وعلى االأئمة الذين يوؤمونهم في اأوقات ال�صالة ويقومون 
بتاأهيلهم توطئة لنقلهم اإلى حياة كريمة بعد خروجهم من ال�صجن، وتلك التي كان ينفق 

منها على الق�صاة �صماًنا ال�صتقاللهم واإبعادهم عن �صطوة ال�صلطان وموؤ�ص�صاته. 

وهناك اأوقاف ذكرها ابن جبير في رحلته اإلى م�صر، وكانت معنية باالإنفاق على 
المكتبات وال �صيما للطلبة القادمين من اأقطار بعيدة حيث يجدون فيها الماأوى والدعم 

المالي. 

)44( املعلومـــات الـــواردة هنا ت�صتند اإىل بحث جيد قدمـــه ال�صيخ �صالح عبد اهلل كامل، دور الوقف يف النمو 
ا: علي جمعـــة حممد، الوقـــف واأثره  القت�ضـــادي، يف املرجـــع ال�صابـــق، �ـــض37، 46-48؛ وانظـــر اأي�صً

التنموي، املرجع نف�صه، �ض91، 108-114؛ 119-116. 
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التجارة  تن�صيط  في  مهًما  دوًرا  االأوقاف  لعبت  فقد  االقت�صادي،  المجال  في  اأما 
الداخلية والخارجية، وعلى �صبيل المثال، يذكر اأن محمد علي با�ضا اأوقف حو�صين، االأول 
في جرجا، في الوجه القبلي، واالآخر في دمنهور في الوجه البحري، وذلك ل�صقي الدواب 
والم�صافرين، في حين اأقام �ضليمان با�ضا حو�صين في مدينة بوالق، الميناء الرئي�صي على 

النيل، وذلك ل�صقي الدواب مما �صجع التجارة الداخلية. 
وقد ورد في حجة وقف ال�صلطان �ضليمان اأن الوقف كان لخدمة الفنارات البحرية 

لهداية الم�صافرين وذلك ب�صراء �صتة قناطير زيت كوقود للفنارات في اأبي قير. 

ب-  دور الأوقاف في الحا�ضر
العدوان  غداة  ما،  حدرّ  اإلى  الغربية،  ال�صفة  في  االأوقاف  على  الحفاظ  تم  لقد 
اختالل  نتيجة   1948 »نكبة«  عقب  الالحق  للحال  خالًفا   ،1967 العام  في  االإ�صرائيلي 
والمجل�ض  االأوقاف  وموظفو  والم�صتفيدون  الوقف  متولو  تمكن  حيث  المجتمعي،  الن�صيج 
اإبعاد الحكومة  اأماكن وجودهم ولم يهجروها)45(، رغم  البقاء في  االإ�صالمي االأعلى من 
المجل�ض  من  اآخرين  اأع�صاء  و�صتة  ال�ضايح  الحميد  عبد  )الراحل(  ال�صيخ  االإ�صرائيلية 

ان)46(.  االإ�صالمي االأعلى في �صهر اأيار )مايو( من عام 1969 اإلى عمرّ
بيد اأن ت�صارع وتيرة اال�صتيطان، منذ العام 1967، �صكل، وما يزال، عن�صًرا مهدًدا 
الف�صل  جدار  اقتطع  فيما  والعامة،  الخا�صة  الفل�صطينية  باالأمالك  اأ�صوة  لالأوقاف، 
العن�صري، الذي �صرع االحتالل ببنائه في العام 2002، اأجزاًء وا�صعة منها، ال �صيما في 
االأرا�صي  تقريًبا على  منه  اإقامة %80  اإزاء  المحتلة،  القد�ض  ب�صرقي  المحيطة  الم�صاحة 
اليهود  والمتطرفين  الم�صتوطنين  اقتحام  مع  تزامًنا   ،)47(

 1967 العام  بعد  احتلت  التي 
المتواتر، تحت حماية قوات االحتالل، للم�صجد االأق�صى المبارك، الذي يعدرّ اأبرز اأوقاف 
القد�صي،  للحرم  الغربي  الجدار  مع  تماثاًل  قاطبة)48(،  االإ�صالمية  واالأوقاف  فل�صطين، 

(45) Dumper at p. 63-70; 78-79.
)46( املرجع نف�صه، �ض80. 

)47( انظر: الوقائع الواردة يف الراأي اال�صت�صاري ويف املذكرة الدفاعية املقدمة من الوفد الفل�صطيني ملحكمة 
العدل الدولية. 

)48( انظـــر الدرا�صة القيمـــة التي قدمها املرحوم: حممد عي�صـــى �صاحليه، »العثمانيـــون ومدينة القد�س: 
احلفاظ على الدور الثقايف واحل�ضـــاري«، يف درا�ضـــات الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، حترير: حم�صن 
حممد �صالح، 2010، �ض161. وانظر: البحث ال�صامل الذي قدمه �صامي ال�صالحات، موؤ�ض�ضات الوقف 

يف القد�س: الن�ساأة والتطور، نف�ض املرجع، �ض219. 
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»حائط البراق«، الذي يعدرّ وقًفا اإ�صالمًيا باإقرار زهاء ع�صرين �صاهًدا من اأعالم التاريخ 
القد�ض  في  اهلل«  »ماأمن  مقبرة  الم�صتوطنون  ا�صتباح  بعدما  وذلك  اليهود)49(،  واالآثار 
من  والعديد    اهلل  ر�صول  �صحابة  من  ع�صر  ثالثة  حوالي  رفات  ت�صمرّ  والتي  المحتلة، 

ال�صهداء والقادة االإ�صالميين الذين ق�صوا في �صبيل اهلل تعالى)50(. 
رابًعا: ا�ضتغالل الأوقاف

اأ- ا�ضتغالل الأوقاف تاريخًيا
الغالبة  �صمتها  في  االأوقاف  تكون  باأن  لالإ�صالم  االأولى  الع�صور  منذ  العمل  جرى 
تاأجيرها.  عبر  ال�صتغاللها  الطرق  اأ�صهل  اتباع  الوقف  بمتولي  حدا  مما  العقارات،  من 
�صروطها  وتف�صيل  العقود  واأ�صكال  م�صميات  ابتكار  في  الم�صلمون  الفقهاء  تبارى  وقد 
واأحكامها. ووجدت هذه االآراء الفقهية طريقها اإلى القوانين المدنية الحديثة في الدول 
العربية واالإ�صالمية. ولعل اال�صتدالل بما ورد في القانون المدني االأردني عن االأوقاف، 
يبين اأن طريقة اال�صتثمار التاريخية كانت، وغالًبا ما زالت، االإجارة باأنواعها، مثل »عقد 
له االنتفاع باأر�ض موقوفة لقاء  الحكر«)51(، الذي يك�صب المحتكر بمقت�صاه حًقا عينًيا يخورّ
اأجر محدد، �صريطة عدم جواز التحكير لمدة تزيد على خم�صين عاًما، بموجب القانون. 

ا عليها  ومن �صور الحكر ما ي�صمى »عقد االإجارتين«)52(، وهو اأن يحتكر الواقف اأر�صً
بناء في حاجة لالإ�صالح مقابل دفع مبلغ معجل من المال م�صاٍو لقيمة البناء واأجرة �صنوية 
لالأر�ض م�صاوية الأجر المثل. وهناك اأ�صكال اأخرى عديدة اندثرت اأو قاربت على االندثار. 

)49( انظر: التقرير الر�صمي الذي اأ�صدره مكتب املطبوعات للحكومة البيطانية يف العام 1931، واأعيد ن�صره يف: 
 .The Palestine Yearbook of International Law, Vol. IX, at p. 375 (1996/1997)
وخلفيـــة هذا التقريـــر اأنه على �صوء اأحداث الـــباق يف العام 1929، اتخذ جمل�ـــض ع�صبة االأمم قراًرا 
بت�صكيـــل جلنـــه ثالثية للتحقيق يف اأ�صباب تلـــك االنتفا�صة، وقد مترّ تعين وزيـــر خارجية ال�صويد االأ�صبق 
رئي�ًصا وع�صوية كل من نائب رئي�ض حمكمة العدل العليا يف جنيف وع�صو من جمل�ض ال�صعب الهولندي. 
ان،  )50( نف�ـــض املرجـــع ال�صابـــق، �ـــض 220- 234. وانظـــر اآخر اأخبار هـــذا الوقف يف جريـــدة »الغـــد«، عمرّ

2013/11/18، �ض23، حيث اأ�صبحت مهددة بالتدمري االإ�صرائيلي املنظم. 
)51( انظر املواد من 1249-1263 من القانون املدين االأردين، وفيها تف�صيل وا�صع عن عقد احلكر. اإالرّ اأنه 
مـــن الالفـــت لالنتباه اأن قانون االأوقاف رقم 32 ل�صنة 2001 قرر يف املادة )15( منه باأنه »مينع ترتيب 
اأي حكر جديد على اأرا�صي االأوقاف، اأما االأحكار القائمة فيتوىل »جمل�ض االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات 
االإ�صالميـــة« معاجلة جميع االأمور املتعلقة بها«، وهذه خطوة يف االجتاه ال�صحيح الإعادة النظر يف �صبل 

اأف�صل ال�صتثمار اأمالك االأوقاف.
)52( انظر املادة 1264 من القانون املدين االأردين. 
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ويلحظ من هذه االأمثلة ال�صتغالل الوقف اأنها طرق تبدو حالًيا بدائية: فكيف يتم 
ربط االأر�ض باأجرة لمدة خم�صين عاًما؟ وكاأن قيمة االأر�ض تظل ثابتة خالل هذا الزمن 
الطويل، اأو تظل اال�صتفادة منها على نمط واحد طيلة هذه الفترة. والظنرّ اأن هذا ق�صور 
في النظرة الم�صتقبلية لما �صتكون عليه العقارات قيمًة ووظيفًة، كما يجب االإقرار اأن هذا 
النوع من اال�صتثمار قد اأغرى بع�ض �صعاف النفو�ض على الف�صاد واالإف�صاد وال�صيطرة على 
االإجارتين«  »عقد  تطوير  الممكن  من  كان  وقد  قبلهم.  من  م�صتاأجرة  كانت  التي  الوقف 
لجهة  البلدية  اأو  الدولة  تلجاأ  بحيث  اال�صتثمار  �صور  اأحدث  من  وهو   ”BOT“ عقد  اإلى 
اأو  �صكنية  بناية  اأو  كاإقامة م�صروع تجاري  االأر�ض،  تمنحها حق تطوير  ا�صتثمارية معينة 
بناء �صكة حديد اأو طريق �صحراوي اأو �صدرّ مائي لمدة ع�صرين عاًما مثاًل، تقيمها الجهة 
ة تنتقل ملكية  اال�صتثمارية على ح�صابها ونفقتها مقابل عائد �صنوي متغير، وفي نهاية المدرّ

الم�صروع واإدارته اإلى الدولة اأو البلدية)53(. 

ب- ا�ضتغالل الأوقاف حالًيا

لقد �صرعت بع�ض الدول في تغيير مناهجها الوقفية اآخذة بعين االعتبار التطورات 
اأموال  ا�صتثمار  »نظام  ويعدرّ  االأوقاف.  ا�صتغالل  طرق  على  اإدخالها  الواجب  الحديثة 
الأول  ي�صع،  حيث  لالأوقاف،  عربًيا  االأحدث  االأردني)54(،   »2012 ل�صنة   11 رقم  االأوقاف 
اأموال الوقف منها »وجود درا�صة للجدوى االقت�صادية للم�صروع  مرة، �صوابط ال�صتثمار 
اال�صتثماري من خالل المخت�صين...« و»التنويع في مجاالت اال�صتثمار« و»اختيار ال�صيغ 
وزارة  لغة  في  م�صتحدثه  �صوابط  وهي  الموقوف...«،  المال  لنوع  المالئمة  اال�صتثمارية 
االأوقاف  على  المحافظة  �صيا�صات  وتر�صيد  الحديث  اال�صتثمار  لغة  اإلى  واأقرب  االأوقاف 
تن�ض  التي  النظام  6 من  المادة  قراءة  على ذلك من  اأدلرّ  وال  وعائداتها.  �صويتها  ورفع 
ال�صريعة  واأحكام  تتفق  التي  اال�صتثمار  �صيغ  وفق  الوقف  اأموال  ا�صتثمار  ا�صتراط  على 
BOT الم�صار اإليها  اإلى ما يعرف ب�صيغة الـ  االإ�صالمية، ومن هذه ال�صيغ �صيغة اأقرب 

)53(  للتو�صـــع يف عقـــود الـ BOT انظر: اإليا�ض نا�صيف، عقود الــــ BOT )2006(؛ جابر جاد ن�صار، عقود 
البوت BOT والتطور احلديث لعقد اللتزام )2002(؛

Jeffrey Delmon, BOO/ BOT Projects: A commercial and Contractual Guide (2000). 
)54(  ن�صر يف اجلريدة الر�صمية، العدد 5143، 2012/3/1، �ض737. 
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اأعاله. اإن هذا النظام ي�صكل نقلة نوعيه في كيفية ا�صتغالل االأوقاف وتعظيم العائد منها، 
وبالتالي المحافظة عليها. 

من  الفائدة  بتعظيم  النظر  اإعادة  في  االأردني  الم�صرع  الكويت  دولة  �صبقت  وقد 
اإن�صاء �صناديق وقفية لتمويل الم�صاريع دون االقت�صار على  الوقف)55(، عبر التفكير في 
العقارات؛ بل دعم االأبحاث العلمية واالأن�صطة الثقافية واالجتماعية، و�صعت وزارة االأوقاف 

فيها اإلى جذب واقفين جدد من خالل و�صع برامج لل�صرف في اأوجه االإنفاق ال�صرعي. 

التنمية  لها دورها في  تعيد  االأوقاف  اال�صتفادة من  ل�صبل  المتقدمة  النماذج  هذه 
والتالحم االجتماعي والنمو االقت�صادي ويجعلها اأقرب اإلى النماذج االأخرى في العالم 
المثال،  �صبيل  الباهرة. ومنها، على  النجاحات  اأمثله من  ونما معها  التي نمت وتطورت 
اأهم معاول  اأحد  وقفية هنري ويلكوم )1936( التي تعدرّ »من خالل وظائفها المختلفة، 
التي وقفت وراء  الدوائية في بريطانيا«، حدرّ و�صفها »القوة  المعرفة، وال�صناعة  تطوير 
اإذ يعود لها  �صغل بريطانيا »المرتبة الثانية عالمًيا من حيث التقدم الطبي والعالجي«. 
ة  االأجنرّ الرئتين في  ي�صاعد على نمو  واآخر  ابتكار عقار فعال لعالج المالريا  الف�صل في 
المتوقع والدتهم مبكًرا، وزراعة االأن�صجة العظمية«، وغيرها من االختراعات التي مولتها 
ووقفية   ،)1902( روكفلر  وقفيات  بتجارب  ذلك  على  القيا�ض  ويمكن  الوقفية)56(.  هذه 
كارنيجي )1896(، ووقفية فورد )1936( وغيرها من الوقفيات التي انت�صرت في الواليات 

المتحدة و�صجلت نجاحات مهمة)57(. 

في المقابل؛ هناك وقفيات عربية مهمة، مثل وقفية »اقراأ« و»وقفية الملك في�صل«. 
اأما االأولى فهي تابعة لمجموعة البركة ال�صعودية التي اأن�صئت في العام 1983 وُر�صد لها 
مليار وثالثمائة األف ريال �صعودي يتم ا�صتثمارها بوا�صطة متخ�ص�صين، وتمار�ض ن�صاطها 
في »البحث العلمي في مجاالت ال�صريعة والتربية االإ�صالمية وت�صجيع تعليم اللغة العربية 

)55( علـــي فهـــد الزميع، التجربـــة الكويتيـــة يف اإدارة الأوقاف، بحـــث من�صور يف نحو دور تنمـــوي للوقف، 
1993، �ض53. 

)56( انظر الدرا�صة القيرّمة: اأ�صامة عمر االأ�صقر، تطوير املوؤ�ض�ضـــة الوقفية الإ�ضـــالمية يف �ضـــوء التجربة 
اخلريية الغربية، 2007. 

)57( ميكن االإطالع على هذه التجارب يف مواقعها االإلكرتونية. 
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لغير الناطقين بها« وتقوم على »رعاية العجزة والمعوقين« و�صاهمت في تخريج 95 طالًبا 
در�صوا الطب وال�صيدلة والهند�صة والعلوم)58(. 

اأما »وقفية الملك في�صل« فقد اأن�صئت في العام 1976؛ وهي موؤ�ص�صة خيرية علمية 
والم�صروعات  االإ�صالمية  والمدار�ض  والمعاهد  الم�صاجد  وتدعيم  باإقامة  تهتم  بحثية 
هذه  اأن  ورغم  المعاقين.  االأطفال  ورعاية  االإ�صالمية  الكتب  وطباعة  للطالب  ال�صكنية 
وخم�صين  مائة  من  اأكثر  غطى  تمويلها  واأن  االإ�صالمية  الوقفيات  اأكبر  من  تعدرّ  الوقفية 
م�صروًعا في اأكثر من 38 دولة، اإالرّ اأن ما تمرّ اإنفاقه لم يتجاوز 80 مليون ريال �صعودي)59(. 

واأخًذا باالعتبار للنوايا الطيبة وال�صجاعة التي وقفت، وما تزال، وراء اإن�صاء تلك 
االأولوية  يبقى  وال�صناعي  والثقافي  العلمي  النمو  دفع  في  م�صاهمتها  اأن  اإالرّ  الوقفيات، 
الملحة في الوقت الحا�صر من اأجل بناء قاعدة للعلوم والتكنولوجيا وال�صناعات والهند�صة 

والمختبرات، قادرة على المناف�صة واالإ�صهام في الح�صارة االإن�صانية المن�صودة. 

خام�ًضا: النتائج والتو�ضيات

مع االإقرار بال�صبغة الدينية الوا�صحة للوقف، تاأ�صياًل لجذره االأ�صا�ض ب�صفته قربى 
منه،  المثلى  اال�صتفادة  مواطن  تحقيق  اإلى  و�صواًل  الفعلي  تطبيقه  اأن  اإال  تعالى،  اهلل  من 
ي�صتوجب نزع الغطاء الديني عنه واالنتقال به اإلى حيث يفيد الم�صتفيدين منه، عبر اإخراجه 

من الحيرّز »الديني« �صوب »تكييفه« دنيوًيا، حتى يتم ا�صتغالله على نحو ع�صري وعلمي. 

هيئة  اإلى  االأقل،  على  الخيرية،  االأوقاف  مهام  اإناطة  خالل  من  ذلك  يتاأتى  وقد 
حج  من  الدينية،  بال�صوؤون  تعنى  التي  االإ�صالمية،  وال�صوؤون  االأوقاف  وزارة  عن  م�صتقلة 
وعمرة وم�صاجد وتكايا وتعليم القراآن الكريم، بينما يجب اأن ين�صبرّ الهمرّ االأكبر للهيئة 

)58(  اإن االإجنازات املذكورة قيا�ًصا بحجم املال املوقوف لها تعتب متوا�صعة، كما اأن البحث العلمي املطلوب 
ة يف الوقت الراهن  لي�ـــض يف جماالت ال�صريعة وت�صجيـــع تعليم اللغة العربية، اإذ اإن حاجة االأمـــة امللحرّ
تقـــع يف جماالت هند�صة املعلومات واالكت�صافـــات الطبية والهند�صة ال�صناعية وعلوم الف�صاء وتطوير 

علوم الزراعة. 
)59( وما قيل عن موؤ�ص�صة »اقراأ« يقال عن موؤ�ص�صة امللك في�صل، حيث من الوا�صح اأن الرتكيز ما يزال من�صًبا 

على العلوم ال�صرعية واللغوية، وهي، على اأهميتها، لي�صت يف ذات درجة االإحلاح املطلوب لتطور االأمة. 
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في �صبل اال�صتثمار وتنويع وجهاته لخدمة االأمة، من دون االإخالل بمبداأ الحالل والحرام. 
�صوف يحفظ  اال�صتثمار  اأ�صكال  اإلى مراحل متقدمة من  االأوقاف  با�صتغالل  االنتقال  اإن 

ديمومتها ويبتعد بها عن كل اأ�صكال الف�صاد التي حاقت ببع�صها في مراحل �صابقة. 

القانونية  بالحماية  تتمتع  القد�ض،  مدينة  ذلك  في  بما  فل�صطين،  في  االأوقاف  اإن 
الدولية المقررة لالأمالك الخا�صة، وذلك في و�صع االحتالل القائم، بما يعني عدم جواز 
م�صادرتها اأو و�صع اليد عليها اأو تدميرها. وقد ا�صتقر العمل بهذه القاعدة، على االأقل، 
منذ الحرب االأهلية االأمريكية في العام 1860، حينما و�صع الرئي�ض اإبراهام لينكولن ما 
ي�صمى بـ »قانون ليبر« ليحكم االأعمال الحربية واأعمال االأطراف المتحاربة، ومن ثم وجد 

طريقه اإلى موؤتمر الهاي في العام 1907، والذي يعتبر تقنيًنا للقانون الدولي العرفي. 

وقد اعترفت محكمة العدل العليا االإ�صرائيلية بالتزام »اإ�صرائيل« بالقواعد العرفية، 
التحرير  الها�صمية ومنظمة  االأردنية  المملكة  ال�صاأن، ال �صيما في  ي�صتتبع على ذوي  مما 
االأوقاف  لحماية  االحتالل  �صلطة  الدولية �صدرّ  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  الفل�صطينية، 

من ال�صطورّ االإ�صرائيلي عليها. 

ومما ال �صك فيه، اإن اأي تحرك اأردني- فل�صطيني في هذا االتجاه �صوف يجدرّ دعًما 
دولًيا وا�صًعا، ابتداًء من دول الجامعة العربية والموؤتمر االإ�صالمي اإلى دول عدم االنحياز 
�صابقة  العازل  الجدار  تجربة  في  ولنا  الالتينية،  اأميركا  دول  وبع�ض  االإفريقية  والدول 

حميدة. 

واالأردنية،  الفل�صطينية  القيادتان  اإليها  تلجاأ  قد  التي  القانونية  الخطوات  ومن 
ا�صت�صدار راأي ا�صت�صاري من محكمة العدل الدولية حول ح�صانة االأوقاف من الم�صادرة، 
والح�صد الدبلوما�صي الوا�صع ل�صرح الممار�صات االإ�صرائيلية المتغطر�صة، والقيام بحملة 

دعائية ن�صطة �صدرّ تلك الممار�صات، بما تحمله من مكونات العدوان و»االبارتهايد«. 
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)3(
االأمالك والعقارات العربّية في ال�سـطر الغـربّي لمدينة القد�س 

المحتلة في غياب القانون الدولّي وقرارات االأمم المتحدة

د. عدنان عبد الرازق*

مقدمة

بلغ ال�صراع العربي - ال�صهيوني ذروته في العام 1947 مع تج�صيد مفا�صل خطة 
االنتداب - االحتالل البريطاني »باإقامة وطن قومي لليهود في فل�صطين«، وفق وعد بلفور 
الممنوح في العام 1917، وذلك تزامًنا مع اإ�صدار هيئة االأمم المتحدة قرار التق�صيم رقم 
181 في 29 ت�صرين الثاني )نوفمبر( من العام نف�صه، في ظل معار�صة مواطني االأر�ض 

الحقيقيين من العرب الفل�صطينيين. 

الخ�صبة، رغم عدم  فل�صطين  م�صاحة  اليهود 55% من  اآنذاك  القرار  اأعطى  وقد 
تجاوز ن�صبتهم حوالي 32% من ال�صكان قبل �صدوره)1(، فيما اأقررّ و�صع القد�ض المو�صعة 
)Corpus Separatum( تجمع  الدولتين  دولية ذات هوية منف�صلة عن  �صيطرة  تحت 
االأمم  هيئة  اإ�صراف  تحت  اأعلى  مجل�ض  يحكمهما  وعربي،  يهودي  بلدية،  مجل�صي  بين 
القرى  اإلى  باالإ�صافة   1947 لعام  البلدية  حدود  من  تتكون  بحيث  و�صايته،  ومجل�ض 
كارم  قرية عين  وغرًبا  لحم  بيت  بلدة  وجنوًبا  دي�ض  اأبو  قرية  �صرًقا  اأق�صاها  المحيطة، 
و�صمااًل �صعفاط، ما يعني �صمرّ كل من �صور باهر واأم طوبا وبيت �صفافا و�صرفات وبيت 
وال�صواحرة  دي�ض  واأبو  والعيزرية  والطور  و�صلوان  جنوًبا،  �صاحور  وبيت  جاال  وبيت  لحم 
�صرًقا، والمالحة ولفتا ودير يا�صين وعين كارم غرًبا، اأما �صمااًل فت�صمرّ كلٍّ من العي�صوية 

* باحث واأكاديمي - فل�صطين.
)1( يعود ال�صبب الرئي�ض في زيادة عدد اليهود في فل�صطين اإلى الهجرات ال�صهيونية المتوالية والمنظمة منذ العام 
ال�صكاني فيها.  االأولى واختالل االتزان  الوقائع اال�صتيطانية  والتي خلقت  ال�صرية،  اأم  العلنية منها  �صواء   ،1880
انظر في ذلك: حامد ربيع، اإطار الحركة ال�ضيا�ضية في المجتمع الإ�ضرائيلي، بيروت، دار الفكر العربي، 1978، 

�ض213. )المحرر(. 
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البرنامج؛ كان من  وبيت حنينا. وح�صب هذا  �صعفاط  بين  الفا�صلة  الفول  وتل  و�صعفاط 
المخطط و�صول عدد �صكان هذه البقعة المو�صعة والمنف�صلة اإلى 105 اآالف عربي و 100 

األف يهودي. 

اإذ قبيل ان�صحاب القوات البريطانية  ر له النفاذ؛  اأن برنامج التق�صيم لم يقدرّ بيد 
من فل�صطين، في 15 اأيار )مايو( 1948، وفق ن�ضرّ القرار، �صرعت القوات ال�صهيونية، 
وفي مقدمتها الهاجاناة و�صتيرن واالأرجون )التي �صكلت فيما بعد عماد جي�ض االحتالل(، 
الفل�صطينية واال�صتيالء عليها، و�صدرّ ردع القوات العربية  بالزحف داخل القرى والمدن 
لقواها المعتدية. وعندما تم اتفاق وقف اإطالق النار في 16 ت�صرين الثاني )نوفمبر( من 
العام نف�صه، كانت القد�ض ب�صقها الغربي قد احتلَّت بالكامل من قبل القوات ال�صهيونية، 

التي قتلت الكثير من �صكانها الفل�صطينيين وطردت حوالي 60 األف فل�صطيني منها. 

ا�صتيالء االحتالل على حوالي 78% من  العربية-االإ�صرائيلية عن  اأ�صفرت الحرب 
من  قانونًيا،  واقًعا  وال�صرقي،  الغربي  الجانبين  اإلى  القد�ض  تق�صيم  بات  فيما  فل�صطين، 
حيث اتفاق الهدنة االأردني-االإ�صرائيلي في 3 ني�صان )اإبريل( عام 1949، وواقًعا عملًيا 
المنف�صلة، رغم عدم االعتراف  ال�صيادة  المو�صعة ذات  القد�ض  اإلغاء م�صروع  من حيث 
به  المعترف  غير  المدينة،  لتق�صيم  الجديد  الو�صع  خلق  وقد  التق�صيم.  بهذا  الدولي 
دولًيا حتى اليوم، و�صًعا ال ي�صمح باإقامة �صفارات اأجنبية في القد�ض خال ما �صمي دولًيا 
 .(Corpus Separatum) اإلى التمثيل الدبلوما�صي لل�صيادة المنف�صلة (Suigeneris)

وقد حاولت بع�ض الدول، ال �صيما الالتينية منها، اعتماد �صفارات لها في القد�ض الغربية، 
البرلمان  اأن  اإال  اأخرى.  دولية  واأو�صاط  االأمم  قبل هيئة  قوية من  لقي معار�صة  اأنه  غير 
االإ�صرائيلي »الكني�صت« اأعلن، في 23 كانون الثاني )يناير( عام 1950، القد�ض الغربية 
تحت  القد�ض  �صرقي  باعتبار  االأردنية  الحكومة  قامت  ثم  ومن  الإ�صرائيل«،  »عا�صمة 

�صيادتها)2(. 

)2( م�صطفـــى مراد الدباغ، فل�ضـــطني اأر�ضـــنا، الف�صالن الثاين والثالث، جمعيـــة اخلريجن، 1975، انظر 
ا: اأوراق عارف العارف، املجموعة التا�صعة، بريوت.  اأي�صً
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اأوًل: الأمالك العربية غربي القد�س المحتلة 
يمكن ح�صر تلك االأمالك كالتالي)3(:

اأ-  الم�صاحة الكلية لمجل�ض بلدية القد�ض حتى العام 1947: 
1- ح�صب اإح�صائيات ”Village statistics 1945“ / 20.790 دونم اأر�ض ح�صب 

تحقيقات )الباحثين( �صلمان اأبو �صتة وم�صطفى الدباغ/ 19.331 دونم اأر�ض.

2- ق�صمت هذه الم�صاحة ح�صب اتفاقية الهدنة لعام 1949 اإلى: 
16261 دونم اأر�ض الق�صم الغربي المحتل تحت ال�صيطرة االإ�صرائيلية: 
2220   دونم اأر�ض الق�صم ال�صرقي تحت االإدارة االأردنية:  
850     دونم اأر�ض     No-Man Land - اأر�ض الحرام

ب- توزيع م�صاحة االأمالك في القد�ض الغربية المحتلة ح�صب هوية المالكين كالتالي:
5478 دونم اأر�ض اأي %33.69  مالكون عرب )ب�صحب اأبو �صتة والدباغ( 
5736 دونم اأر�ض اأي 35.27 % ح�صب اإح�صائيات مكتب الالجئين  
4885 دونم اأر�ض اأي %30.04 مالكون يهود    
2473 دونم اأر�ض اأي15.21 % موؤ�ص�صات م�صيحية    

402   دونم اأر�ض اأي %2.47 موؤ�ص�صات البلدية    
3023 دونم اأر�ض اأي %18.59 طرق و�صكك حديد    

ج- توزيع قطع االأر�ض (Parcels) في القد�ض الغربية المحتلة ح�صب هوية المالكين 
 :(UN Database)

قطعة - %100  17021 المجموع      

(3) Adnan Abdelrazek: The Palestinian Immovable Property In West 
Jerusalem, The Arab Studies Society, Jerusalem, 2002. 
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قطعة - 23.37 %  3978  لمالكين عرب )1.38 دونم للقطعة ( 
قطعة - 55.61 %  9466 لمالكين يهود ) 0.52 دونم للقطعة ( 
قطعة - 3.18 %   542 لموؤ�ص�صات م�صيحية )4.56 دونم للقطعة ( 
قطعة - 9.28 %  1540 موؤ�ص�صات عامة    
قطعة - 8.78 %  1495 طرق �صكك حديدية   

ثانًيا: جودة العقارات العربية غربي القد�س المحتلة

اأ- في اأواخر القرن العثماني

لقد جرى حتى فترة انتهاء الحكم العثماني في فل�صطين، اأي خالل الحرب العالمية 
االأولى، بناء 102 تجمع �صكاني جديد خارج اأ�صوار البلدة القديمة، بما في ذلك 78 تجمًعا 
يهودًيا و24 تجمًعا عربًيا، وذلك �صمن م�صاحة 7 كم2 من مجموع 13 كم2 عرفت اآنذاك 
بحدود بلدية القد�ض. ويمكن ت�صنيف نوعية البناء خارج اأ�صوار البلدة القديمة في العهد 

العثماني وفق االآتي:
1 - المباني الكبيرة ال�صامخة التي قامت موؤ�ص�صات ودول اأوروبية ببنائها وا�صتعملت 

الأغرا�ض دينية وتعليمية و�صحية وخدمات للحجاج الم�صيحيين. 
2- االأحياء اليهودية التقليدية المكتظة والمبنية في �صفوف متجاورة يقع داخلها 

�صاحات داخلية للخدمات المعي�صية. 
3 - مجموعة االأبنية الخا�صة والعائلية التي بناها العرب، بخا�صة الم�صلمين منهم، 
وبيت  حالًيا  كولوني  واالأمريكان  ال�صرق  بيت  )منها  القديمة  البلدة  �صمالي 

المفتي وبيت الن�صا�صيبي حالًيا وفندق االإمب�صادور( وغيرها)4(. 

)4(  اأمنون كوهن، امل�ســـاريع التطويرية يف القد�س يف م�ســـتهل احلكم العثماين: درا�ســـات يف تاريخ املدينة، 
القد�ض، من�صورات ياد يت�صحاق، 1990. 
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ب- تحت النتداب البريطاني 

العقود،  الثالثة  قرابة  لفل�صطين  احتالله  فترة  خالل  البريطاني،  االنتداب  قام 
جاهزة  ت�صبح  حتى  القد�ض  لمدينة  والجغرافي  والديمغرافي  ال�صيا�صي  الواقع  بتغيير 
لمعطيات قرار التق�صيم. فعمد، في العام 1921، اإلى تو�صيع م�صاحة بلدية القد�ض لت�صمل 
اليا�ض جنوًبا فدير  ثم مار  �صرًقا،  فالعيزرية  �صعفاط  ال�صمال قرية  63 كم2 يحدها من 
نظام ولفتا غرًبا، ومن ثم اأجرى تعدياًل على هذه الحدود خالل االأعوام 1930 و1944 
و 1962، ل�صمان اإ�صافة االأحياء اليهودية اإلى مدينة القد�ض وهي: جبعات �صاوؤول وحي 
غربي  مركز  عن  بعدها  رغم  وغان،  وبيت  هفوعليم  و�صخونات  هكيرم  وبيت  منتفيوري 

القد�ض، وذلك الأغرا�ض زيادة عدد ال�صكان اليهود في المدينة)5(. 
ا  )خ�صو�صً القديمة  البلدة  اأ�صوار  خارج  المنت�صرة  الجديدة  االأحياء  كانت  وقد 
بعد االأعوام 1920 – 1936( مق�صمة اإلى اأحياء ذات اأغلبية وطابع عربي، واأحياء ذات 
اأغلبية وطابع يهودي، باالإ�صافة اإلى اأحياء مختلطة، ال �صيما االأحياء التجارية والخدمات 

العامة)6(. 

الطبقتين  م�صيحًيا، من  اإ�صالمًيا  ب�صكل عام، خليًطا  فكانت،  العربية  االأحياء  اأما 
هذا  ورغم  والثقافية.  االجتماعية  والموؤ�ص�صات  الخدمات  يتقا�صم  والعليا،  الو�صطى 
الت�صابك داخل الن�صيج الوطني الواحد، اإال اأن ثمة اأحياء غلب عليها الطابع الم�صيحي، 

مثل الطالبية، واأخرى الطابع االإ�صالمي، مثل النمرية والدجانية. 

ولم يكن التو�صع العربي في االأحياء الجديدة نابًعا من �صائقة �صكنية اأو مح�صوًرا �صمن 
�صكان القد�ض العرب وحدهم، بل �صارك فيه العرب القادمين من مدن فل�صطينية مختلفة، 

ومنهم كبار الموظفين والتجار ورجال االأعمال والمثقفين، الذين �صاهموا في بنائها. 

(5) Henry Kendall, Jerusalem-The City Plan, Reservation and Development During 
the British Mandate 1918-1948, His Majesty stationary Office, London 1948. 

(6) Dov Gavish, A Survey of Palestine under the British Mandate 1920-1948, 
Routtledge Curzon, London, 2005. 
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اإلى  البريطاني،  االنتداب  عهد  في  بنيت  التي  اليهودية،  االأحياء  ق�صمت  في حين 
مثل  القديم،  اليهودي  بالبناء  مقارنة  جودة  واالأكثر  وحجًما  عدًدا  االأقل  االأول  �صنفين: 
كرحافيا وبيت هكيرم وتل بيوت وبيت وغان، فيما ات�صم االآخر بالكثافة ال�صكانية العالية 
بجودة  ولكن  والمكتظ،  المتدين  الطابع  ذات  القديمة  اليهودية  لالأحياء  ا�صتمرار  وكاأنه 

اأعلى، مثل نحالت احيم ونحالت يعقوب وزخرون يعقوب، وغيرها. 

وقد تميزت االأحياء العربية الجديدة، وفق االإجماع الهند�صي والمعماري، بالنزعة 
الطالئعية والجودة الفريدة وال�صمة المعمارية النوعيرّة، التي اأك�صبت القد�ض خارج االأ�صوار 
والبقعة  والقطمون  الطالبية  اأحياء  مثل  بجالء،  وانعك�ض  المزدهر،  الح�صاري  طابعها 
وال�صيخ جراح والنمرية واأبو طور وغيرها، في ت�صميم بيوتها العائلية ومن�صاآتها التجارية، 
التي لم تتعد الطابقين بم�صاحة وا�صعة، وفق مخططات معمارية من�صجمة مع نظيرتها 
لم  والذي  الواحد،  البناء عن 800م2 للبيت  اأر�ض  تقل م�صاحة قطعة  الحديثة، بحيث ال 
يزد عن ربع م�صاحة االأر�ض، والم�صيدة باأحجارها المقد�صية الملونة واأ�صطحها المزينة 
مداخلها،  عند  والمزروعة  بها  المحيطة  الغناء  وبالحدائق  االألوان،  المتعدد  بالقرميد 
وببواباتها العري�صة، وت�صميمها الهند�صي الداخلي المميز، ونوافذها المزخرفة بالطابع 

ال�صرقي)7(. 

على  اأ�صرفت  والتي  المتحدة  االأمم  لهيئة  التابعة  التوفيق  لجنة  معطيات  وبح�صب 
ح�صر ممتلكات الالجئين العرب الواقعة تحت االحتالل االإ�صرائيلي؛ فاإن معدل م�صاحة 
قطع االأرا�صي التي امتلكها العرب غربي القد�ض المحتلة بلغت قرابة 1773.9م2، مقابل 
العربية  البيوت  م�صاحة  معدل  اأما  بقليل.  الن�صف  من  اأقل  اأي  لليهود،  575.16م2  نحو 
في االأحياء الجديدة فقد و�صلت اإلى 335.8م2 للبيت الواحد، بينما لم يتعد معدلها في 

 .)8(
 
االأحياء اليهودية حوالي 100م2

(7) David Kroyanker, Jerusalem Neighborhoods-Talbiyeh, Kattamon and the 
Greek Colony, Jerusalem Institute for Studying Israel, Keter Publication, 
Jerusalem 2002 (Hebrew).

)8( عدنـــان عبـــد الرازق، الزدهـــار املعماري يف غربـــي القد�س املحتلة، القد�ض املحتلـــة، جمعية الدرا�صات 
العربية، 2010، �ض80-78.  
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ثالًثا: الحتيال »القانوني« على هوية العقارات 

»نهب«  الم�صوؤولة عن  الجهة  االإ�صرائيلي حول  الر�صمي  الو�صط  في  دار جدال  لقد 
»اأمالك  على  القائم  زعم  حيث   ،1948 عدوان  غداة  »المتروكة«،  العربية  الممتلكات 
الغائبين«، دون �صفرير، اأمام لجنة »الكني�صت«، في العام 1949، اأن »اليهود في فل�صطين 
والمتاجر  المنازل  في  والممثلة  »المتروكة«،  العربية  الممتلكات  وفرة  اإغراء  يواجهون 
والمخازن والحقول، اإال اأن وقفه ومعالجة التردي الخلقي الم�صاحب له اأمر غير ممكن)9(. 

ولكنه اكت�صف، فيما بعد، اأن نهب و�صرقة »الغنائم« العربية في فل�صطين، بما فيها 
بطريقة  تمت  واإنما  اعتباطًيا،  يهودية  وجماعات  اأفراد  خالل  من  تح�صل  لم  القد�ض، 
بموجب  »الدولة«)10(،  قوام  الحًقا  �صكلت  ر�صمية،  �صهيونية  موؤ�ص�صات  يد  على  منهجيرّة 
قرائن واأدلة ثابتة، منها ر�صالة وجهها وزير الزراعة االإ�صرائيلي اآنذاك اأهارون �صنزرلنخ 
اإلى رئي�ض حكومته ديفيد بن غوريون )اأول رئي�ض وزراء اإ�صرائيلي( يقول فيها »لقد كررنا 
»المتروكة«،  العربية  والعقارات  الممتلكات  مو�صوع  حول  النقا�ض  المتتالية  جل�صاتنا  في 
لها من نهب و�صرقه،  لما يح�صل  الراف�صة والمخجلة  اأعرب كل منا عن م�صاعره  حيث 
غير اأن الحقائق المتداولة تبين باأن ما يجري ال يمكن اإال اأن يتم باأوامر حكومية، وال�صوؤال 
هنا على اأي اأ�صا�ض اأعطيت هذه االأوامر، وحجم الم�صوؤولية الواقعة على عاتق الحكومة 

ب�صاأنها، بينما ما يزال النهب الفردي م�صتمًرا دون رادع« )وفق االأر�صيف الر�صمي(. 

وقوف  تثبت  بعد  من  حتى  الفاعلة  قنواته  يجد  لم  »ال�صرقة«  جهة  جدال  اأن  بيد 
الموؤ�ص�صات ال�صيا�صية والع�صكرية ال�صهيونية خلفها بعد تهجير الفل�صطينيين من ديارهم 
وقراهم، بل جرى التمادي في الجريمة عبر تنظيمها قانونًيا، من خالل اإ�صدار قرار، في 

(9) Don Peretz, ‘Palestine Refugees Compensation’, Information Paper number 3, 
The Center for Policy Analysis on Palestine. Washington D. C. 1995.

(10) Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine, chapter 9, The One World 
Publication, UL, 2007. 
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2 كانون االأول )دي�صمبر( 1948، بتفعيل »االإجراء بخ�صو�ض اأمالك الغائبين«، وتعيين 
المتروكة  اأن »معظم هذه االأمالك  االإ�صرائيلية، وزعم  المالية  تابع لوزارة  »قائم« عليها 
تعود لغائبين«، بعد اإ�صقاط حق رجوعهم اإليها، ومن ثم م�صادقة »الكني�صت«، في العام 
1950، على »قانون اأمالك الغائبين« واإيجاد »�صلطة التطوير«، تحت عنوان »نقل الملكية«، 

من اأجل اإ�صفاء ال�صرعية القانونية المزعومة على جرائم النهب واال�صتيالء. 

اإدارة  على  للحفاظ  نظرًيا  جاءت  التي  الطارئة،  االإجراءات  مع  المقارنة  ولدى 
اأمالك الغائبين، فقد اأعطي القانون، وذراعه التنفيذي، �صالحيات وا�صعة الإتمام عملية 
»النقل«، وفق ت�صنيفات خا�صة، تم بموجبها تخ�صي�ض م�صاحات �صا�صعة من االأرا�صي 
الأغرا�ض اإقامة من�صاآت الحكومة ووزاراتها و»ال�صندوق القومي اليهودي«، واأخرى للتو�صع 
اال�صتيطاني وا�صتيعاب اليهود القادمين من �صتى اأنحاء العالم في فل�صطين، فيما �صنفت 
التطوير«  »�صلطة  اأعطت  وبهذا  القد�ض،  �صمنها  ومن  المدن،  الأرا�صي  كعقارات  بع�صها 
م�صادرتها  دون  اإ�صرائيلية  وجهات  موؤ�ص�صات  اإلى  العربية  االأمالك  نقل  لعملية  �صرعية 

ر�صمًيا من جانب الحكومة.  

العام  في  »الكني�صت«،  اأ�صدر  الدولية،  القوانين  »االحتيال« على  لنزعة  وا�صتكمااًل 
1960، »القانون االأ�صا�صي« الذي يق�صي باإن�صاء »اإدارة اأرا�صي اإ�صرائيل« (ILA) كوكالة 
على  و�صادق  دونم،  على 19.509.000  �صيطرت  والتي  الدولة،  اأرا�صي  الإدارة  حكومية 
وممتلكات  اأرا�صي  كل  على  اال�صتيالء  من  مكنها  الذي  االإ�صرائيلي«  االأرا�صي  »قانون 
 (Ronen) الالجئين الفل�صطينيين. وفي العام 1997؛ وتما�صًيا مع تو�صيات لجنة رونين 
حول نقل العقارات الموؤجرة في المدن اإلى ملكية خا�صة، قامت »االإدارة« بخطوات عملية 
عليها  ليطلع  معلومات  قاعدة  وتح�صير  المدن  بعقارات  المتعلق  التو�صيات  �صق  لتنفيذ 
(Gadish)، بقرار  العام 2005، بناء على تو�صيات لجنة غادي�ض  اأتبعتها، في  الجمهور، 
اإعطاء حق الملكية الكامل لم�صتاأجري العقارات في المدن )والتي �صكلت مئات االآالف 
من بيوت ومتاجر وعقارات الالجئين(، فيما قام رئي�ض مجل�ض »االإدارة« الوزير �صطريت 
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االأمالك  لنقل  مو�صعة  حملة  بافتتاح   ،2006 )نوفمبر(  الثاني  ت�صرين   13 في  اآنذاك، 
الموؤجرة اإلى الملكية الخا�صة عبر بث ر�صائل اإلى نحو 100 األف عائلة يهوديــة لتحـويـل 

70 األف �صقة و30 األف بيت اإيجار اإلى ملك خا�ض بكامل الحقوق)11(. 

الم�صتوطنين  اإلى  الفل�صطينيين  الالجئين  ممتلكات  بيع  �صيا�صة  اأحدثت  لقد 
»الم�صتاأجرين« حراًكا عقارًيا ن�صًطا ل�صراء البيوت العربية االأ�صيلة في فل�صطين، بخا�صة 
عددها  في   (Jerusalem Report) ومنها  االإ�صرائيلية،  ال�صحف  تتبعت  وقد  القد�ض. 
بمنزل  عنها  مثال  اإيراد  عبر  »العملية«،  م�صار   ،2006 )يونيو(  حزيران  في  ال�صادر 
الفل�صطيني اأني�ض الجمل في الطالبية، والذي جرى و�صعه، اأ�صوة باأقرانه في غربي القد�ض 
ة »اإدارة القائم على اأمالك الغائبين«، قبل اأن تتنقل في العام 1957  المحتلة، تحت �صطورّ
اإلى »�صلطة التطوير«، ومن ثم »اإدارة اأرا�صي اإ�صرائيل«، حيث تم بيع الطابق االأر�صي للبيت 
القوانين  بعد �صدور  اأنه  اإلى  للعلوي منه، الفتة  بمبلغ 3.7 مليون دوالر مقابل 7 ماليين 

الجديدة ارتفع �صعر المتر المربع من 2500-3000 دوالر اإلى 10 اآالف دوالر)12(. 

اأوردتها تلك ال�صحف، ومنها بيت حنا ب�صارات، في  وهناك الكثير من االأمثلة التي 
�صهد  والذي  العبا�صي(،  بالخليفة  )تيمًنا  الر�صيد  هارون  ق�صر  با�صم  المعروف  الطالبية، 
تعاقًبا ا�صتيطانًيا »وزارًيا«، بداأ، في خم�صينات القرن الما�صي، مع رئي�صة الوزراء االإ�صرائيلية 
غولدا مائير، ومن ثم الوزيرين مردخاي نمير وكادي�ض لوز، قبل احتالله من جانب مدير 
»متحف اإ�صرائيل«. فيما ا�صتوطن اإحدى ق�صور »النمرية« في عهد االنتداب نائب مدير عام 
بنك باركل�ض، ومن ثم عائلة اأنفو�ض الثرية، قبل اأن يتم بيعه اإلى رئي�ض الوزراء االإ�صرائيلي 
القطمون  في  »كاملة«  اأما ق�صر  العام 2006.  العام 1987 حتى  في  اأولمرت  اإيهود  االأ�صبق 
فاأ�صبح بعد عدوان 1948 ماأوى وزير المالية االإ�صرائيلي اآنذاك ليفي اأ�صكول الأعوام طويلة، 

(11) Adnan Abdelrazek, The Palestinian Refugees Plight-Time to End 
The Tragedy, Chapter Five, pp. 201-202, Lambert Academic Publication, 
Saarbrucken, Germany, 2012. 

(12) Ibid, pp. 205-206.
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ومن ثم مقر قن�صلية كو�صتاريكا، وبعد اإغالقها قام ب�صرائه يهودي ثري من اأمريكا، فيما 
ا�صتوطن والد رئي�ض الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو اأحد البيوت العربية في القطمون على 

ح�صاب مواطنيه االأ�صليين الذين جرى ت�صريدهم خارج الوطن المحتل. 

رابًعا: عدم �ضرعية »القوانين« والإجراءات الإ�ضرائيلية 

الالجئين  وعقارات  اأمالك  ملكية  تحويل  في  االحتالل  �صيا�صة  اأن  في  جدال  ال 
اإ�صرائيلية، تعدرّ خطوات غير �صرعية وال قانونية دولًيا،  اأفراد وجماعات وموؤ�ص�صات  اإلى 
وتتعار�ض مع االلتزام االإ�صرائيلي الدولي للحفاظ على �صالمة و�صيادة هذه االأمالك اإلى 
حين حل ق�صية الالجئين، كما تتنافى مع حق الالجئين في اال�صتفادة من عائداتها اإلى 

حين التو�صل للحل النهائي لم�صيرها. 

وعندما اأقررّ »الكني�صت« تحويل هذه االأمالك اإلى »�صلطة التطوير« وال�صماح ببيعها 
العام  في  الالجئين،  بحقوق  المعنية  الدولية  التوفيق  لجنة  طالبت  ر�صمية،  دوائر  اإلى 
المتخذة بهذا  االإجراءات  واإلغاء  بالتوقف عن ممار�صاتها  االإ�صرائيلية  ال�صلطات   ،1953
ال�صادر في  العمومية 194،  الجمعية  لقرار  الفقرة 11  تعار�صها مع  ب�صبب  الخ�صو�ض، 
والفقرة 2/�ض 394 )5(  والتعوي�ض«،  الفل�صطينيين  الالجئين  »عودة  العام 1948 حول 
لعام 1950 التي تن�ض على ا�صتمرار الت�صاور بين االأطراف المعنية الإيجاد �صبل الحفاظ 
اأن  حينها  االأممي  المنبر  في  »اإ�صرائيل«  ممثل  اأكد  وقد  الالجئين.  واأمالك  حقوق  على 
»الخطوات الحكومية في هذا ال�صدد لن توؤثر على المطالب القانونية لالجئين«، وذلك 
اإيبان على ر�صالة رئي�ض اللجنة الدولية، بعد  اآبا  خالًفا لردرّ الم�صوؤول االإ�صرائيلي اآنذاك 
اأ�صهر من اإر�صالها في 7 تموز )يوليو( 1953، الذي جزم فيه »بال�صيادة االإ�صرائيلية الكاملة 
المفاو�صات«،  اإطار  في  بحثه  يتم  الالجئين  م�صير  واأن  االأمالك،  بهذه  الت�صرف  في 
فما كان من اللجنة، التي رف�صت تلك االإجابة »الملتوية«، بتوجيه ر�صالة مماثلة تطالب 
على  الحفاظ  حول  العمومية  الجمعية  قرارات  لن�ض  باالن�صياع  االإ�صرائيلية  »الحكومة 

�صالمة و�صيادة اأمالك الالجئين وعدم �صرعية الت�صرف بها وكاأنه �صاأن داخلي«)13(. 

(13) Ibid. pp. 209-212.
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قرار  م�صروع   1965 عام  المتحدة  االأمم  اأع�صاء  من  مجموعة  قدمت  وحينما 
لتبنيه من قبل الجمعية العمومية يق�صي بتعيين مفو�ض اأمميرّ لالإ�صراف على االإجراءات 
باأمالكهم،  لهم  القانوني  الحق  على  والتاأكيد  الالجئين  باأمالك  المتعلقة  االإ�صرائيلية 
�صت �صد الت�صويت عليه، بما  عار�صته الواليات المتحدة، الع�صو في لجنة التوفيق، وحررّ

يتناق�ض مع واجبها القانوني واالأخالقي تجاه االلتزام بقرارات اللجنة. 

غير اأن الجمعية العامة لالأمم المتحدة اعتمدت، في العام 1981، القرار 36-146)2(، 
الذي ن�ضرّ على »الطلب من االأمين العام، بالت�صاور مع لجنه التوفيق، حماية واإدارة االأمالك 
العربية وحقهم في ممتلكاتهم وتاأ�صي�ض �صندوق من اأجل ت�صلُّم الدخل العائد منها«، ومنذ 
ذلك الحين تقوم الجمعية العامة بالت�صديق على هذا القرار �صنوًيا، فيما ت�صتمر �صلطات 

االحتالل برف�صه. 

تو�ضيــــــــــــات

الالجئين  بحقوق  الخا�صة  الدولية  بالقرارات  لاللتزام  االإ�صرائيلي  الرف�ض  اأمام 
على  ال�صاغطة  القوى  تعزيز  اأجل  من  مطلوبة  عربية  خطوات  ثمة  فاإن  ممتلكاتهم،  في 

ال�صلطات االإ�صرائيلية لكف يدها عنهم وعدم الت�صرف ب�صاأنهم، ومنها: 
تحويل  م�صروع  لتنفيذ  م�صددة  ب�صالحيات  الدولية  التوفيق  لجنه  تفعيل  اإعادة   -
بحقوق  المتعلقة  الق�صايا  عن  منف�صلة  اآلية  �صمن  دولي  �صندوق  اإلى  العائدات 

الالجئين. 
لل�صعب  للت�صرف  القابلة  غير  بالحقوق  المعنية  »اللجنة  �صالحيات  ا�صتخدام   -
المجموعتين  مع  باال�صتراك  العامة،  للجمعية  قرار  م�صروع  لتقديم  الفل�صطيني« 
الالزمة  ال�صالحيات  التوفيق  ولجنة  العام  االأمين  يعطي  واالإ�صالمية،  العربية 
لتنفيذ الم�صروع، وقيام هذه اللجنة بتخ�صي�ض مبلغ مالي من ميزانيتها ال�صنوية 
المتحدة  االأمم  وكالة  مع  بالتعاون  الالجئين،  اأمالك  عائدات  وح�صر  لدرا�صة 

الإغاثة وت�صغيل الالجئين الفل�صطينيين )االأونروا(. 
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- درا�صة اإمكانية التوجه اإلى محكمة العدل الدولية بدعوى ق�صائية جماعية با�صم 
المت�صررين. 

- القيام بن�صر معلومات وتحذيرات قانونية للداخل االإ�صرائيلي حول عدم �صالحية 
االإجراءات الحكومية في تمليك االأرا�صي واالأمالك التابعة لالجئين الفل�صطينيين، 

تحت طائلة العواقب القانونية المترتبة على عدم �صرعيتها. 
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)4(

الو�سع القانوني لالأوقاف الم�سيحّية في القد�س

اأ. معين خوري*

كما  الم�سيحية،  والمقد�سات  االأوقاف  �سّد  االإ�سرائيلية  االعتداءات  وتيرة  ن�سطت 
العام 1967، �سمن  الفل�سطينية في  االأولى لالأرا�سي  االإ�سالمية، منذ �سنوات االحتالل 
العرب،  الفل�سطينيين  مواطنيها  من  وتفريغها  المقد�سة  المدينة  تهويد  مخطط  �سياق 
العربي  الدعم  �سعف  ظل  في  مكانهم،  اليهود  توطين  ل�سالح  وم�سيحيين،  م�سلمين 

االإ�سالمي واالنحياز االأمريكي لالحتالل. 

اإ�سدار  عبر  والعن�سرية،  التمييز  ممار�سات  »قوننة«  في  االحتالل  �سلطات  و�سرعت 
وطرد  المنازل  وهدم  االأرا�سي  م�سادرة  على  القانوني  الطابع  ت�سفي  وقوانين  ت�سريعات 
ال�سكان، مثل قانون »حار�س اأمالك الغائبين«، اإلى جانب تغيير المعالم التاريخية الح�سارية 
االإ�سالمية العربية وطم�س هويتها الحقيقية مقابل فر�س اأخرى مزيفة خارجة عن حدود وقائع 
القد�س  ومنها  فل�سطين،  اأن  الدولية وحقيقة  ال�سرعية  لقرارات  والجغرافيا، خالًفا  التاريخ 
يتطلب  ما  تغيير معالمها،  اأو  فيها  الت�سرف  وقفية ال يجوز  اأر�س  فيها،  المقد�سة  واالأماكن 
المتواترة �سد مدينة  االإ�سرائيلية  واالنتهاكات  التعديات  لوقف  اإ�سالمًيا جاًدا  تحرًكا عربًيا 

القد�س ومواطنيها، من اأجل ن�سرة �سمودهم وتثبيتهم في وطنهم �سّد عدوان االحتالل. 

اإن بحث الو�سع القانوني لالأوقاف الم�سيحية في القد�س المحتلة يتطلب التوقف 
�سلطات  قبل  من  لها  يتعر�س  التي  والتحديات  نف�سه،  المكان  قد�سية  تعريف  �سند  عند 

االحتالل، باالإ�سافة اإلى م�سكلة االأهلية القانونية في ظل ال�سيطرة االإ�سرائيلية. 

* محاٍم - القد�ض المحتلة.  
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لقد اأقّرت درا�سة لهيئة االأمم المتحدة، جرى اإعدادها عقب العام 1948، بوجود 
30 مكاًنا مقد�ًسا في القد�س المحتلة، من دون تقديم تعريف وا�سح للمكان المقد�س اأو 
مرجعية محددة له، فيما اأوردت عدًدا كبيًرا من الم�ساجد والكنائ�س واالأديرة والمقابر 
اإن لم يكن جميعها، موجودة داخل  واالأماكن الدينية المختلفة التي كانت في معظمها، 
مدينة القد�س. وفي العام 2000 اأعدت لجنة خبراء »ثالثية« درا�سة م�سابهة حددت فيها 
326 مكاًنا مقد�ًسا في القد�س المحتلة، بما ي�ستلزم اإيجاد تعريف وا�سح ومحدد لالأماكن 
اإما  المقد�سة و�سملهم �سمن قائمة موحدة، في ظل مخاطر تعر�س االأماكن المقد�سة، 
محو  اأو  �سطبها  اإلى  عامة،  واقت�سادية  واجتماعية  �سيا�سية  الأ�سباب  اأو  هجرها  نتيجة 
اأثرها اأو تحويلها، في اأح�سن االأحوال، اإلى اأماكن تاريخية اأو ثقافية اأو �سيا�سية، من قبل 
االحتالل  اعتداءات  ظل  في  اهلل«)1)،  »ماأمن  مقبرة  م�سير  اإلى  اإحالة  وذلك  االحتالل، 
القد�س  جنوب  �سلوان،  بلدة  في  الالتين  دير  بمقبرة  اأ�سوة  عليها،  واال�ستيالء  المتكررة 
مغادرته،  ورف�سوا  المكان  على  وا�ستولوا  عليها  يهود  متطرفون  اعتدى  حينما  المحتلة، 
اإلى المحكمة بدعوى الحفاظ على الو�سع القائم، مقابل تاأكيد  ومن ثم تحويل الق�سية 
القائمين عليها بانتفاء اأ�ّس الق�سية في حق مكان مقد�س، اإال اأن المحكمة اأقّرت باإيقاف 
لجنة  اإلى  وحولته  االإدعاء  قبلت  التي  اال�ستئناف  محكمة  اإلى  التوجه  فتم  االإجراءات، 

وزارية قررت تبعية المقبرة اإلى دير الالتين. 

و�سعيتها  وتحديد  المقد�سة  لالأماكن  وا�سح  تعريف  تقديم  يتطلب  االأمر  اإن ذلك 
القانونية، في اأي درا�سة اأو عمل يدخل في هذا الم�سمار، بما ي�سمل الموقف من م�ساألة 
المكان  نطاق  في  كني�سة  اأو  م�سجد  عنوان  تحت  مبنى  باإن�ساء  معينة  فئة  قيام  اإدراج 
الجوامع  فيها  بما  المختلفة  والثقافية  الدينية  االأبنية  اإقامة  اأهمية  رغم  المقد�س، 
البناء،  لتراخي�س  بالن�سبة  القائمة  االإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  باالعتبار  االأخذ  والكنائ�س، مع 

والقيود المفرو�سة عليها. 

)1( تقـــع غـــرب مدينة القد�ض القدمية على بعد كيلو مرتين من باب اخلليل، وتعدرّ اأكب املقابر االإ�صالمية يف 
بيت املقد�ض �صمن م�صاحة تقدر بنحو 200 دومن، وت�صمرّ رفات واأ�صرحة اأعالم و�صحابة و�صهداء وعدًدا 

كبرًيا من التابعن )املحرر(. 
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ويح�سر هنا اإ�سكالية االعتراف بملكية القيادة الدينية واالأهلية القانونية، اإذ تواتر 
االعتراف بالبطريرك واأغلبية الرئا�سات الكن�سية على مدار ال�سنين، غير اأن هذا الو�سع 
نجم عنه ب�سكل عام �سيطرة مجموعة �سغيرة تعمل لم�سلحتها الخا�سة بعيًدا عن م�سالح 
الطائفة الم�سوؤولة عنها، ذاك الأن البطريرك اأو الرئا�سة الدينية بحاجة اإلى اعتراف من 
اأو التزام ال�سمت  القيادة االإ�سرائيلية، والذي غالًبا ما يتم تحت طائلة �سروط التنازل 
حيال عدوان االحتالل اأو عدم التدخل في ق�سايا وطنية واإعالن مواقف مبدئية ب�ساأنها. 
وبعدما كانت »�سفقات« من هذا النوع تتم خلف اأبواب مغلقة فقد باتت في االأربع �سنوات 
رئي�س  مع  جل�سات  وعقد  قبر�س  في  البطريرك  تعيين  تم  عندما  مف�سوحة،  االأخيرة 
الوزراء االإ�سرائيلي االأ�سبق اإيهود اأولمرت ورئي�س جهاز المو�ساد وغيرهم من الم�سوؤولين 
االإ�سرائيليين الذين قاي�سوا االعتراف به ب�سروط معينة اأخذت طريقها ق�سائًيا للتحقيق 
في مدى ا�ستجابته لها اأم ال، في حين هناك ق�سية مرفوعة با�سم المحكمة المركزية في 

القد�س في هذا ال�ساأن. 

الطائفة  تمتع  عدم  بين  ومتداخلة  مزدوجة  اإ�سكاليات  الو�سع  ذلك  اأنتج  لقد 
باال�ستقاللية، في ظل انتفاء و�سع محدد اأو اعتراف معين لها، و�سعف تمثيل م�سالحها 
اإزاء غياب المرجعية اأو تعددها. اأما القول بتمتع الطائفة باال�ستقاللية التامة من منطلق 
وجود  اإزاء  لل�سحة،  يفتقر  فاإنه  الداخلية،  �سوؤونها  في  التدخل  وعدم  الطوائف  احترام 
اأربعة العبين مركزيين تتعار�س م�سالحهم ب�سكل يفوق م�ساحة تقاطعها، مثل �سلطات 
االحتالل االإ�سرائيلي، والقيادة الدينية المتنفذة، التي تتبع دولة متنفذة اأو الدولة االأم، 
وبين  بينهم  يربط  ما  وجود  دون  من  االأرثوذك�سية،  البطريركية  حالة  في  اليونان  مثل 
الطائفة والدولة المتنفذة، مما يوؤدي اإلى ت�سابك تمثيل م�سالح الطوائف، وربما غيابها. 

ياأتي ذلك في ظل ما تتعر�س له االأوقاف والمقد�سات الم�سيحية، ككل �سيء اآخر 
اإلى اعتداءات �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي، التي ن�سطت وتيرتها  في القد�س المحتلة، 
محتوياتها،  على  وال�سطو  واالأديرة،  الكنائ�س  على  اال�ستيالء  عبر   ،1967 العام  منذ 
�ض بع�صها للحريق المتعمد من قبل االحتالل، وقيام عدد من  وتحطيم مقتنياتها، وتعررّ
الم�صتوطنين بارتكاب اأعمال م�صينة داخل الكنائ�ض، واال�صتيالء على اأرا�صي وممتلكات 
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م�صيحية وم�صادرتها الأغرا�ض اال�صتيطان، وتحويل الكثير من بنايات االأوقاف الم�صيحية 
في و�صط القد�ض المحتلة اإلى مباٍن ووزارات ودوائر حكومية ومتنزهات و�صاحات �صيارات، 

ا.  فيما طال عدوان االحتالل رجال الدين اأنف�صهم، باالعتداء واالعتقال والقتل اأي�صً

اإن ما ت�سهده االأوقاف الم�سيحية في القد�س المحتلة، كما االإ�سالمية، من عدوان 
اإ�سرائيلي متوا�سل يتطلب تحرًكا عربًيا اإ�صالمًيا فاعاًل لحمايتها والحفاظ عليها، تزامًنا 
واأر�صهم، عبر تنفيذ م�صاريع  اأهالي القد�ض ون�صرة ثباتهم في وطنهم  مع دعم �صمود 
اقت�صادية �صكنية وتعليمية و�صحية عاجلة، وعدم االكتفاء بموقف التنديد وال�صجب الذي 
ال يرقى اإلى م�صتوى خطورة الو�صع الراهن. كما يقت�سي االأمر و�سع ا�ستراتيجية وطنية 
موحدة مبنية على درا�سات واأبحاث تاريخية واجتماعية خا�سة بكل وقفية ومكان مقد�س 
وطائفة مهما كانت، �سمن مدة زمنية محددة لبلورتها و�سياغة اآلياتها وطرق نفاذها، من 

اأجل حمايتها واإنقاذها من يد االحتالل.
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)5(
الـوقف الـذرّي في الـقد�س المحتلة

من منظور تجارب �سخ�سية

اأ. عزام توفيق اأبو ال�ضعود*

مقدمة

ريرّ في القد�ض المحتلة« من منظور التجربة  اإذا كان مو�صوع هذه الورقة »الوقف الذرّ
ال�صخ�صية؛ فنحن نتحدث عن ق�صية متداخلة بين الحق الفل�صطيني غير القابل للت�صرف، 
اختبرته  ما  وهو  الإ�صقاطه.  تمهيًدا  عليه  لال�صتيالء  االإ�صرائيلية  الفعلية  والممار�صات 
ووقف  ال�صعود،  اأبو  اآل  وقف  الفخرية،  الزاوية  وقف  متولي  اأحد  �صفتي  بحكم  مبا�صرة، 
وت�صلرّمي من�صب  اليهود«،  »حارة  ي�صمى  ما  اأو  ال�صرف  في حارة  الكائن  العمري  الجامع 
مدير الغرفة التجارية في القد�ض لمدة خم�صة ع�صر عاًما، ما �صمح بلقاء معظم متولي 
االأوقاف الذريرّة لعائالت القد�ض المحتلة، والمقدرين بنحو 68 عائلة، ال�صتراط نيل كل 
متولي وقف كفالة مالية يتم اإ�صدارها وم�صادقتها من قبل الغرفة التجارية، وما تبعه من 
ع�صوية لجنة التحكيم التابعة لها والمكلفة بالنظر في ق�صايا اإيجارات المحال التجارية، 
ومنها اأمالك وقف ذريرّة، باالإ�صافة اإلى ا�صتفادة عائلة اآل اأبو ال�صعود من وقفيات اأخرى، 

مثل وقف ال�صيخ الخليلي ووقف العنبو�صي. 

ة لها، ولنماذج  تبحث هذه الورقة في وقف الزاوية الفخرية، واالإ�صكاليات الم�صادرّ
وقفية اأخرى، بفعل االحتالل االإ�صرائيلي. وقد ا�صتلزم ذلك مراجعة ملخ�صات عدد من 
الوقفيات الذريرّة التي �صجلت �صمن اأ�صانيد المحاكم ال�صرعية في القرون ال�صابقة بدًءا 

* مدير الغرفة التجارية ال�صناعية العربية – القد�ض المحتلة.
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من القرن ال�صاد�ض ع�صر، وما �صاحبها من م�صاكل تفاوت الم�صتفيدين الموقوف عليهم 
)عقار اأو اأر�ض زراعية اأو غرا�ض وثمار(، خا�صة فيما يخ�ض الورثة ال�صرعيين من االإناث 
الذين حرمتهم معظم الوقفيات من االنتفاع من ريع الوقف كوريث مبا�صر اأو من الجيل 
الثاني اأو الثالث، ف�صاًل عن وقفيات لواقف يهودي م�صجلة في �صجالت المحكمة ال�صرعية 
االإ�صالمية في القد�ض المحتلة، اأو الأكثر من واقف م�صيحي يقرر عودة ريع الموقوف، بعد 

الجيل الثالث، على الم�صجد االأق�صى المبارك، اإن لم يكن هناك ورثة. 

اأوًل: الوقف الذري لعائلة اأبو ال�ضعود )وقف الزاوية الفخرية ووقف الجامع العمري(

المبارك،  االأق�صى  للم�صجد  الغربية  الجنوبية  بالزاوية  الفخرية  الزاوية  تعرف 
االإ�صالمي.  وللمتحف  ال�صريف،  القد�صيرّ  الحرم  داخل  من  المغاربة  لباب  والمال�صقة 
على  ومطلة  منها،  لكل  غرف  �صت  اإلى  غرفتين  بين  ت�صمرّ  بيوت  في  عائلة   14 �صكنتها 
حائط البراق، ويتبعها قطعة اأر�ض ت�صمى »الحواكير«، �صمن م�صاحة مزروعة تزيد عن 
طابقها  تهدم  وقد  »الكتبية«،  ت�صمى  كانت  ومكتبة  �صغيًرا  جامًعا  ت�صمرّ  كما  الدونمين. 
العدوان  عقب  كاملة  الزاوية  هدمت  ثم  ومن   ،1927 العام  في  وقع  زلزال  بفعل  العلوي 
االإ�صرائيلي في العام 1967، با�صتثناء الجامع والمكتبة، التي األحقت بالمتحف االإ�صالمي 
لتعذر الو�صول اإليها ب�صبب اإغالق �صلطات االحتالل للمدخل الرئي�ض للزاوية الواقع داخل 
اأما »الحواكير« فقد �صادرها االحتالل الأغرا�ض حفريات دائرة االآثار  الحرم ال�صريف. 

االإ�صرائيلية التي لم تكت�صف �صوى االآثار االأموية والبيزنطية والرومانية فقط. 

وقد اأوقفت الزاوية في بداية الع�صر المملوكي، كما اأوقفت منازلها على العائلة التي 
كانت مهمتها االأ�صا�صية التدري�ض في الحرم ال�صريف، واالفتاء ح�صب المذهب ال�صافعي. 

واأوقف عليها مجموعة من االأرا�صي والعقارات، منها:

1- اأر�س �ضلوان: وتبلغ م�صاحتها 80 دونًما تقريًبا، تبداأ من �صور القد�ض الجنوبي 
بعيدة  ال�صرقي حتى م�صافة غير  الجنوب  باتجاه  وتنحدر  المغاربة،  باب  اأعلى  ال�صرقي، 
المزارعين  انقطاع  ب�صبب  ق�صائية  اإ�صكالية  االأر�ض  هذه  �صهدت  وقد  �صلوان.  عين  من 
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اإلى  اأدى  البراق)1(، ما  ثورة  اإبان  الملكية،  وادعاء  االإيجار  لها عن دفع ثمن  الم�صتاأجرين 
تكرار  اأن  غير  العائلة.  ل�صالح  البريطاني،  االنتداب  اأثناء  في  حكم،  و�صدور  مقا�صاتهم 
فعلهم والت�صرف باأجزاء منها والبناء عليها، خالل الحرب العالمية الثانية، دفع باأ�صحابها 
ت�صوية  ورغم  العائلة.  ل�صالح  ا،  اأي�صً حكمت،  التي  االأردنية  المحاكم  في  مقا�صاتهم  اإلى 
الق�صية باإلزام م�صتري البناء المقام على االأر�ض بدفع ثمنها في ح�صاب خا�ض تابع للوقف، 
جمدت   1967 عدوان  تبعات  اأن  اإال  الوقف،  لم�صلحة  بديلة  اأرا�ٍض  �صراء  في  توظيفه  يتم 
الح�صاب البنكي الذي ت�صاءلت قيمته ال�صرائية بفعل تقادم ال�صنوات، فيما لم يتم تنفيذ 
حكم المحكمة االأردنية بالن�صبة لالأرا�صي الخالء في المنطقة التابعة للوقف، اإزاء رف�ض 

المتولين اللجوء اإلى المحاكم وال�صلطات االإ�صرائيلية للتنفيذ التزاًما بالموقف الوطني. 

2- اأر�س المالحة: وتقع، �صمن م�صاحة 180 دونًما، في قرية المالحة التي اأ�صبحت 
بعد حرب عام 1948 جزًءا من الجانب الغربي للقد�ض وداخل حدود بلديتها. وقد اأقيم 

على جزء منها م�صفى اإ�صرائيلي �صخم واأبنية �صكنية قريبة منه. 

3- اأر�س جبل المكبر: وتقع �صمن م�صاحة 64 دونًما، تم ا�صتئجارها ق�صًرا من قبل 
المندوب ال�صامي البريطاني في العام 1928، الإن�صاء مبنى اإدارته الذي �صغله منذ العام 
1930 نظير دفع ثمنه، اإال اأنه ان�صم، وفق اتفاقية الهدنة العربية-االإ�صرائيلية في العام 
1949، اإلى المنطقة الحرام (No Man’s Land)، فيما خ�ص�ض مع االأر�ض المحيطة به 

منذاك حتى االآن لمكاتب االأمم المتحدة. 

االأر�ض،  ا�صتئجار  ثمن  ال�صامي،  المندوب  مكتب  من  الم�صتوفى  المبلغ  كان  وقد 
اأو  المتدنية  الدخول  ذوي  من  العائلة،  اأبناء  من  الم�صتفيدين  على  لالإنفاق  يخ�ص�ض 
الُمعالة، غير اأن هذا الحال، الذي ا�صتمر حتى انتهاء فترة االنتداب، قد تغير بعد العام 

)1( اندلعت ثورة الباق يف العام 1929، ب�صبب االنتهاك ال�صهيوين للم�صجد االأق�صى املبارك وت�صاعد وترية 
االعتـــداءات �صدرّ حائط الباق بادعاء ملكيته، م�صبوقة مبظاهرات للعرب الفل�صطينين نتيجة ا�صتمرار 
تدفـــق الهجـــرات ال�صهيونية والتو�صـــع اال�صتيطاين. وقد �صمل نطـــاق الثورة معظم املـــدن الفل�صطينية، 
واأ�صفـــرت عن قتل 133 �صهيونًيا وا�صت�صهاد 116 مواطًنا فل�صطينًيا، واعتقال 900 اآخرين، فيما اأ�صدرت 
�صلطـــات االنتداب البيطـــاين اأحكاًما باالإعدام بحـــق 27 منهم، ونفذته يف ثالثة هـــم ال�صهداء: حممد 

جمجوم، فوؤاد حجازي، عطا الزير )املحرر(. 
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اأمالك  »حار�ض  �صطوة  تحت  ولي�ض  الحرام«  »المنطقة  �صمن  االأر�ض  وقوع  رغم   ،1948
واإبرام  الوقف  ملكية  حقوق  لتثبيت  المو�صوع  متابعة  يتطلب  بما  االإ�صرائيلي،  الغائبين« 
عقد اإيجار جديد مع مكتب االأمم المتحدة في االأرا�صي المحتلة، من خالل الرجوع اإلى 
وثائق االنتداب البريطاني لن�صخ �صورة عن عقد االإيجار االأ�صلي الموقع بين متولي الوقف 
اآنذاك والمندوب ال�صامي، وذلك اإثر �صياعه مع محتويات العائلة االأخرى بفعل العدوان 

ال�صهيوني عام 1948. 

عرفت  التي  الحرام«  »المنطقة  في  الوقفية  الأرا�ضي  على  الحال  ذلك  وينطبق 
االإ�صرائيلي  العدوان  بعد  عليها،  اأقيم  والتي  جراح،  ال�صيخ  حيرّ  في  بندلبوم«  »ببوابة 
العمال  لنقابات  العام  )االتحاد  لله�صتدروت  ومبنى  كبرى،  فنادق  ثالثة   ،1967 عام 
االإ�صرائيلي( تحول فيما بعد اإلى مركز �صحي �صخم، وذلك بعدما ا�صتولى االحتالل على 

م�صاحة معتبرة منها، عام 1948، الإقامة م�صتوطنة »حي اأ�صكول«. 

حارة  في  الواقع  العمري،  الم�ضجد  لخدمة  الموقوفة  التجارية  المحال   -4
ال�صرف، اأو ما ي�صمى االآن »حارة اليهود«، والذي ما يزال قائًما ولكنه مغلق، من دون اأن 
تنال منه جرافات االحتالل بالهدم. وقد كان ريع هذا الوقف يذهب لالإنفاق على �صيانة 

الم�صجد وترميمه، ولم ت�صتفد منه العائلة مطلًقا. 

5- قطعة اأر�س في منطقة الزعيم: وتقع قرب جبل الزيتون، من دون اأن تتوافر 
معلومات دقيقة عن وجهة موقعها منه، وم�صاحتها، وحجم الممتلكات القائمة عليها، رغم 
القيامة،  اأهمية جامع عمر المجاور لكني�صة  اإ�صالمي ال يقل عن  البالغة كموقع  اأهميتها 
حيث يروي التراث ال�صفوي للقد�ض المحتلة اأن الخليفة عمر بن الخطاب ، اأطلرّ على 
مدينة القد�ض حين ح�صر لفتحها وت�صلُّمها من بطريرك القد�ض �صفرانيو�ض عام 638 
للميالد، واأن البقعة التي وقف عليها وا�صتراح بها واأكل منها على القد�ض هي اأر�ض القمرة 

)جبل المكبر( المذكورة �صابًقا. 

المخ�ص�صات  كانت  حيث  الخليل:  قمح  وعائدات  ال�سهرية  المخ�س�سات   -5
ت�صرف للعائلة �صهرًيا ويقوم متولي الوقف بتوزيعها على الم�صتفيدين. ورغم �صاآلة المبلغ 
القد�ض في  بالن�صبة لمعظم عائالت  للحياة  االأ�صا�صي  م  المقورّ اأنها �صكلت  اإال  الم�صتحق، 
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�صنوات المجاعة اإبان الحرب العالمية االأولى. ومنذ اآخر توزيع لها قبل نحو ثالثين عاًما، 
ا، على  لم تتوافر معلومات ما اإذا كانت قائمة �صمن النظام الوقفي، وهو ما ينطبق، اأي�صً

م�صير واردات الوقف من ح�صته من قمح الخليل، وعائدات وقف العنبو�صي. 

ثانًيا: وقف ال�سيخ الخليلي

حجًما  المحتلة،  القد�ض  في  الذرية  االأوقاف  اأبرز  من  الخليلي  ال�صيخ  وقف  يعدرّ 
ال�صارع  الزيت  واأبنية �صكنية وفنادق، في باب خان  ومردوًدا، حيث ي�صمرّ محااًل تجارية 
اأر�صه  على  اأقيم  كما  ال�صاهرة،  باب  حي  في  وبنايتين،  القد�ض،  في  والحيوي  الرئي�صي 
متحف وحديقة »روكفلر« ومبنى البريد الرئي�صي، في باب ال�صاهرة، ف�صاًل عن امتالكه 
ال�صفارة  لمقر  المخ�ص�صة  االأر�ض  اإحداها  المحتلة،  القد�ض  وغربي  الخليل  في  اأرا�ٍض 

االأمريكية. 

بيد اأن هذا الوقف دخل م�صهًدا ق�صائًيا اإ�صكالًيا منذ وفاة اآخر م�صتفيدة من ذرية 
ال�صيخ الخليلي قبل قرابة الع�صرين عاًما، وذلك عند قيام ابنها بالتبني )نجل زوجها( 
بو�صع اليد على اأمالكه ومداخيله، رغم اأنه لي�ض في عداد الورثة، ولكنه ا�صتطاع تثبيت 
اأحقيته بالوقف من المحكمة ال�صرعية االإ�صرائيلية. وبالرغم من �صدور حكم من محكمة 
االأمالك  عائدات  من  اال�صتفادة  في  القانونية  اأحقيته  بعدم  ال�صرعية  العربية  القد�ض 
ال�صعود،  واأبو  والن�صا�صيبي  الخالدي  مثل  مقد�صيرّة،  لعائالت  ملكيته  نظير  الوقفية، 
وللم�صتفيدين والورثة منهم، ح�صب ن�ض الوقفية، اإال اأنه لم ينفذ، لعدم اعتراف االحتالل 
بالجهة ال�صادر عنها. وفي ظل الت�صادرّ بين حكمين ق�صائيين متناق�صين، تبقى الق�صية 

معلقة والحقوق �صائعة. 

ثالًثا: وقف اآل قطينة 

وجدت الخالفات طريقها بين �صفوف عائلة قطينة، التي تملك اأوقاًفا عديدة في 
البلدة القديمة بالقد�ض المحتلة، وذلك حينما اآثر �صبابها اإعادة االعتبار لق�صية التولية 
على اأوقافهم بت�صلم زمام اأمورها، نتيجة تاأجير بع�ض اأمالكها من الباطن باأثمان مرتفعة 
ال تتنا�صب مع مبالغ اإيجاراتها ال�صئيلة، وا�صتغالل الم�صـتاأجر لعقود االإيجار القديمة التي 
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تجعله في موقع اأقوى من �صاحب الملك نف�صه اأو الم�صتفيدين من االأوقاف. وقد با�صروا في 
متابعة االأمالك الوقفية، بخا�صة المحال التجارية منها، واإر�صال اإخطارات للم�صتاأجرين 
برفع قيمة االإيجار، م�صتفيدين من القانون االإ�صرائيلي ال�صادر عام 2003 الذي ين�ض 
على رفع الحماية عن قيمة بدل االإيجارات مع اإبقاء الم�صتاأجر محمًيا، ولكنهم غالوا في 

مطالبهم، بما ال يتنا�صب مع الو�صع االقت�صادي المتردي لمدينة القد�ض المحتلة. 

اأو  تدريجًيا  رفعها  بين  االإيجارات،  قيمة  حول  �صفوفهم،  بين  النزاع  دبرّ  وقد 
مغادرته  على  االإ�صرار  بين  المخالف،  الم�صتاأجر  وم�صير  واحدة،  دفعة  بها  المطالبة 
للعقار اأو االرت�صاء بالت�صوية، من دون اأن تجد لها حلواًل، ما ي�صابه حال عائالت اأخرى في 

القد�ض المحتلة. 

رابًعا: وقف اآل الأن�ضاري في جبل الزيتون

وهي عائلة عريقة تاريخًيا ت�صلمت �صدانة الم�صجد االأق�صى المبارك لعدة قرون، 
للكني�صة  المحاذي  الغربي  الزيتون  جبل  �صفح  على  معظمها  يقع  وقف  اأرا�صي  وتملك 
الجثمانية والكني�صة الرو�صية، �صمن المنطقة الخ�صراء الممنوع البناء عليها والمهددة 
بالم�صادرة من قبل �صلطات االحتالل الأغرا�ض المنفعة العامة، علًما باأن غالبية االأرا�صي 
الم�صنفة »خ�صراء« في قانون بلدية االحتالل في القد�ض، تم اال�صتيالء عليها من قبل 

البلدية الإقامة الم�صتوطنات عليها. 

وبعد �صراع طويل مع البلدية، واإثر قيام اإحدى ال�صخ�صيات العربية با�صتئجار 23 
دونًما من اأر�ض وقف االأن�صاري، تم نيل موافقة الإن�صاء قرية تراثية مكونة من اأبنية غير 
 13 لنحو  حرفية  وقرية  للنباتات  تراثية  حديقة  ي�صم  نوعي  �صياحي  م�صروع  وهو  ثابتة، 
حرفة يدوية لهدايا تذكارية يقبل على �صرائها ال�صياح، وم�صرًحا في الهواء الطلق يقدم 

ا بال�صوت وال�صوء لجبل الزيتون واالأماكن الدينية في القد�ض المحتلة.  عرو�صً

اإن نفاذ هذا النوع من الم�صاريع على اأرا�ٍض وقفية من �صاأنه اأن يوفر فر�ض عمل 
الأبناء القد�ض المحتلة، ي�صاعد على �صمودهم وتثبيت بقائهم في اأر�صهم، ويحافظ على 

الوجود العربي، والهوية العربية االإ�صالمية الم�صيحية في المدينة المحتلة. 
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خام�ًضا: وقف عائلة الدجاني 

يعدرّ هذا الوقف من اأكبر االأوقاف الذرية في فل�صطين، حيث يملك اأرا�صي زراعية 
غنية، حول راأ�ض العين في مجدل ال�صادق، وغيرها من القرى الفل�صطينية التي احتلت 
لكن  بيتونيا.  اأهمها  اهلل،  رام  قرى  في  �صا�صعة  اأرا�صي  اإلى  باالإ�صافة   ،1948 العام  في 
�صمي  ما  اأو  االأمالك،  �صرائب  قوانين  ب�صبب  ورائها،  من  مادًيا  عائًدا  تجني  ال  العائلة 
ب�صريبة االأع�صار، والتي كان االنتداب البريطاني يجبيها من المزارعين حتى عام 1948، 
بخ�صم 6% منها كر�صوم تح�صيل وي�صلم الباقي لمتولي الوقف، الذين يقومون بتوزيعها 
اأرا�صي  )في  االإجراء  هذا  االأردنية  الحكومة  تبنت  وقد  العائلة.  من  الم�صتفيدين  على 

ال�صفة الغربية(، اإلى اأن توقف عام 1965. 

ا كامال في جبل النبي داود، تزيد م�صاحته عن 80  وي�صمرّ وقف عائلة الدجاني حو�صً
اأهميتها الدينية الرا�صخة، حيث  دونًما، وهي منطقة واقعة �صمن »االأر�ض الحرام«، ولها 
يوجد عليها مقابر م�صيحية، ومقبرة اإ�صالمية لعائلة الدجاني الذين ت�صطدم محاوالتهم 
لترميمها باعتداءات الم�صتوطنين. وقد حاولت اإحدى الجمعيات الدينية اإقامة مدر�صة دينية 
على اأرا�صي هذا الوقف، اإال اأن عائلة الدجاني رفعت دعوى عليهم وتم اإيقاف م�صروعهم. 

اثنين  وفاة  بعد  الوقفية،  الأمالكهم  الدجاني  اآل  وقف  متولي  متابعة  اأن عدم  غير 
منهم وعدم اكتراث البقية بها لعدم اإدرارها المال الكافي، اأدى اإلى تجميد الو�صع في 
الوقف، بما يتطلب ت�صافر جهود دائرة االأوقاف االإ�صالمية بالقد�ض المحتلة مع اأطراف 

العائلة الإحيائه من جديد. 

المقد�صية  االأ�صر  من  كثير  اهتمام  لعدم  نموذًجا  ي�صكل  الدجاني  اآل  و�صع  اإن 
الخارج  اإلى  اأبنائها  ولهجرة  انعدامها،  اأو  اإيراداتها  �صعف  نتيجة  الوقفية،  بممتلكاتها 
وخ�صيتهم من تدخل »حار�ض اأمالك الغائبين« االإ�صرائيلي عند اإثارة مو�صوعها، ورف�ض 
التقا�صي لدى المحاكم االإ�صرائيلية، اأو ب�صبب عدم توافر التكلفة المالية المترتبة عليه 

مع الت�صكيك بنزاهة الق�صاء االإ�صرائيلي.  
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�ضاد�ًضا: بدلت الإيجارات للوقف الّذّري 

لعبت الغرفة التجارية في القد�ض المحتلة، من خالل لجنة التحكيم التابعة لها، دوًرا 
بارًزا في حل ق�صايا تعديل قيمة االإيجارات للمحال التجارية، ومنها مملوكة الأوقاف ذريرّة، 

حيث يعود بع�صها اإلى فترات تاريخية �صابقة باأثمان زهيدة ال تتنا�صب مع واقع الحال.  

ل اأ�صحاب الق�صايا اإلى الغرفة التجارية باأعداد كبيرة بعيًدا عن المحاكم  ورغم تحورّ
االإ�صرائيلية، غداة �صدور القانون االإ�صرائيلي برفع الحماية عن قيم االإيجارات في العام 
2003، اإال اأن تجاوب متولي الوقف مع لجنة تحكيمها �صعيف، في ظل ن�صوب خالفات بين 
اللجنة  قرارات  تنفيذ  لفر�ض  الكافية  االأدوات  تملك  التجارية  الغرفة  تكن  لم  �صفوفهم 
ب�صاأنها، خال حل التوافق والترا�صي، ما حدرّ من اأداء عملها ب�صورة ناجعة، رغم معالجتها 
اإلى  تو�صلت  التي  اللوثرية  بالكني�صة  ق�صية خا�صة  ومنها  بالتوافق،  ق�صية  الأكثر من 60 
توافق حول قيمة اإيجارات 32 محاًل تجارًيا في البلدة القديمة. ولكن التعاون من حرا�صة 
اإحدى  في  يكن مجدًيا  لم  المحتلة  القد�ض  في  الالتين  لدير  التابعة  المقد�صة  االأرا�صي 
الق�صايا، بعدما وجدت في المو�صوع فر�صة لها الإعادة ح�صر وا�صترداد بع�ض ممتلكاتها 
في اأ�صواق القد�ض، راف�صة منح الحماية اإال للجيل الم�صتخدم حالًيا للعقار، ولي�ض الأوالده 

من بعده كما جرى عليه العرف التجاري. 

العائالت،  هذه  لدى  متوافرة  لي�صت  الوقفية  باالأمالك  الخا�صة  الم�صتندات  اإن 
حيث اأتلف بع�صها بفعل الزمن، اأو اأهمل ل�صوء العناية به، فيما تم فقدان بع�صها االآخر 
�صمن الوثائق والممتلكات التي ا�صتولى عليها االحتالل االإ�صرائيلي بعد تهجير الالجئين 

الفل�صطينيين عامي 1948 و1967. 

الخاتمة 

ملكية  وتوثيق  لجمع  المحتلة  القد�ض  في  م�صروع وطني  تنفيذ  تقت�صي  االأولوية  اإن 
االأرا�صي والعقارات الوقفية، عبر �صجالت المحكمة ال�صرعية، والوثائق المتبقية بحوزة 
ب البقية  متولي االأوقاف الذريرّة، والمتولين ال�صابقين، من اأجل الحفاظ عليها ومنع ت�صررّ

الخارجة عن يد االحتالل االإ�صرائيلي اإلى حيز عدوانه.
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الباب الّثاني
الأبعاد الإن�سانّية
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)1(
االأوقاف االإ�سالمّية في القد�س: االأبعاد االإن�سانّية

اأ.د. عبد ال�ضالم العبادي*

المقدمة

ِمَن  َلْياًل  ِبَعْبِدِه  اأَ�ْضَرى  اَلِّذي  �ُضْبَحاَن  �صبحانه  القائل  العالمين  ربرّ  اهلل  الحمد 
ِميُع  ُه ُهَو ال�َضّ َنّ اْلَم�ْضِجِد اْلَحَراِم اإَِلى اْلَم�ْضِجِد اْلأَْق�َضى اَلِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِ

ٍة  َحبَّ َكَمَثِل  اهلِل  �َضِبيِل  ِفي  اأَْمَواَلُهْم  ُيْنِفُقوَن  الَِّذيَن  َمَثُل  تعالى:  والقائل   ،)1(يُر اْلَب�ضِ

 ،)2(َساُء َواهلُل َوا�ِسٌع َعِليٌم� اِعُف ِلَمن يَّ ٍة َواهلُل ُي�سَ اَئُة َحبَّ اأَنَبَتْت �َسْبَع �َسَناِبَل ِفي ُكلِّ �ُسنُبلٍَة مِّ

اإلى ثالثة م�ساجد،  اإل  )ل ت�سّد الرحال  القائل:  الكريم  الر�صول  وال�صالة وال�صالم على 
الم�ضجد الحرام وم�ضجدي هذا والم�ضجد الأق�ضى()3(، والقائل عليه ال�صالة وال�صالم: 

)اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: �ضدقة جارية وعلم ينتفع به وولد �ضالح 

يدعو له()4(، وال�صالم على اآله الطيبين الطاهرين، و�صحبه اأجمعين، ومن اقتدى به والتزم 

ب�صرعه اإلى يوم الدين.

يرتبط مو�صوع الموؤتمر حول »االأوقاف االإ�صالمية والم�صيحية في القد�ض ال�صريف«، 
بالمعنى الخا�ض للوقف وطبيعته الم�صتقرة، وبالت�صريعات ال�صابطة ل�صوؤونه في الواقع، 
مما  وغطر�صته،  االإ�صرائيلي  االحتالل  ثقل  من  تعاني  التي  المقد�صة  المدينة  وباأو�صاع 

يتوجب االهتمام بكل تلك االأبعاد عند البحث في االأمور المتعلقة به. 

* وزير االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صالمية، �صابًقا، رئي�ض جامعة اآل البيت، �صابًقا – االأردن.
)1( القراآن الكرمي، »�صورة االإ�صراء: 1«. 

)2( القراآن الكرمي، »�صورة البقرة: 261«. 
)3( احلديث النبوي ال�صريف، اأخرجه اأحمد والبخاري وم�صلم واأ�صحاب ال�صنن. 

)4( حديث الر�صول الكريم عليه ال�صالة وال�صالم، اأخرجه في الأدب المفرد، واأخرجه م�صلم في �صحيحه. 
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اأوًل: الأبعاد الإن�سانّية لقانون الأوقاف وال�سوؤون والمقد�سات الإ�سالمّية 

 ،)5(
العام 2001  اإن قانون االأوقاف وال�صوؤون والمقد�صات االإ�صالميرّة، ال�صادر في 

ف الوقف باأنه »حب�ض  ال�صاري المفعول على االأوقاف االإ�صالميرّة في القد�ض ال�صريف؛ عررّ
منافعه  وتخ�صي�ض  التاأبيد،  وجه  على  تعالى  اهلل  ملك  حكم  على  المملوك  المال  عين 
اإذا  للبر ولو ماآاًل«، ويكون الوقف خيرًيا اإذا حققت منافعه لجهة بررّ ابتداًء، ويكون ذرًيا 
خ�ص�صت منافعه ل�صخ�ض )اأو اأ�صخا�ض معينين( وذرياتهم من بعدهم، ثم اإلى جهة من 

جهات البررّ عند انقرا�ض الموقوف عليهم. 

، على تخ�صي�ض منافعه  ووفق التعريف؛ فاإن الوقف يقوم، في نوعيه الخيري والذريرّ
لجهة بررّ ابتداًء، اأو ماآاًل، والمق�صود بالبررّ جهة من جهات الخير المتعددة، مما يدخل في 
مفهوم االأبعاد االإن�صانية، وتحقيق كل ما فيه م�صلحة المجتمع اأو اأفراد منه. ومن هنا فاإن 

لالأوقاف دوًرا بارًزا في تحقيق المعاني االإن�صانية، على اختالف اأنواعها. 

وقد جاءت المادة )29( من القانون االأردني لتبين التعامل مع هذه ال�صفة البارزة 
من �صفات االأوقاف، وذلك فيما توقف عليه وت�صعى لتمويله والرعاية له. حيث ن�صت على:
تن�صاأ في وزارة االأوقاف برامج خا�صة لجهات البررّ الموقوف عليها لتنفق واردات  اأ- 
ح�صب  البرامج  هذه  من  الم�صتفيدة  الجهات  على  االإ�صالمية  الخيرية  االأوقاف 
الم�صاجد والرعاية ال�صحية  االإنفاق على  الواقفين؛ بما في ذلك برامج  �صروط 
على  عام  برنامج  العامة  لالأوقاف  ين�صاأ  كما  المحتاجين،  وم�صاعدة  والتعليم 
الم�صروعات  تمويل  �صداد  للبرامج  االأوقاف  واردات  تخ�صي�ض  في  يراعى  اأن 

اال�صتثمارية اأواًل. 
ب-  تنظم �صوؤون البرامج وفق نظام خا�ض ي�صدر لهذه الغاية. 

ة ال تتجاوز �صنة  المنفذة الأحكامه �صمن مدرّ االأنظمة  باإ�صدار  القانون  واأفاد ن�ضرّ 
ل�صنة 2005،  تاأخر  النظام قد  اأن �صدور  اإال  المادة )35( منه،  تاريخ �صدوره، وفق  من 
فجاءت ن�صو�صه وا�صحة في تغطية كل االأبعاد الخيرية واالإن�صانية التي تهتم بها االأوقاف 

)5( اجلريدة الر�صمية، »قانون االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صالمية«، رقم 4496، 2001/7/16. 
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الخيري  الدور  اأو�صح  حيث  الجامعة؛   )31( المادة  لن�ض  تنفيًذا  وذلك  االإ�صالمية، 
االإن�صاني المتميز لالأوقاف، وقدم تعريًفا بالبرامج الوقفية الخيرية التي اأوردها القانون، 
ف البرنامج الخيري باأنه »اأي ن�صاط يتعلق  واأفاد م�صارفها وطريقة التعامل معها، كما عررّ
مجل�ض  اإن�صاء  على  ون�ضرّ  الواقفين«،  �صروط  وفق  عليها  الموقوف  الخيرية  البررّ  بجهات 
الإدارة البرامج الوقفية الخيرية، في المادة 4 فقرة اأ، برئا�صة الوزير وع�صوية المعنيين 
عام  ومدير  الزكاة،  �صندوق  عام  ومدير  للرئي�ض،  نائًبا  العام  االأمين  وهم  الوزارة؛  في 
دائرة تنمية االأوقاف، والمدير المالي في الوزارة، باالإ�صافة اإلى مديري البرامج. وبينت 

الفقرة )ب( من المادة مهام المجل�ض و�صالحياته التالية:
1-  و�صع ال�صيا�صة العامة للبرامج، واإعداد الخطط الالزمة لتنفيذها. 

2- اإعداد الموازنة ال�صنوية والبيانات الختامية والميزانية العمومية لكل برنامج، 
وعر�صها على المجل�ض الإقرارها. 

اأتعابه،  وتحديد  البرامج،  ح�صابات  لتدقيق  قانوني  محا�صب  مكتب  اعتماد   -3
و�صروط التعاقد معه . 

4- اقرار الخطة االإعالمية للبرامج الوقفية. 
5-  تحديد اأ�ص�ض الوقف النقدي و�صروطه. 

عليها  ن�ضرّ  التي  الخيرية  الوقفية  البرامج  اأنواع   ،)3( مادته  في  النظام،  واأبان 
وم�صاعدة  والتعليم،  ال�صحية،  والرعاية  الم�صاجد،  على  االإنفاق  برامج؛  وهي  القانون 

المحتاجين، باالإ�صافة اإلى البرنامج العام.  

ه لعبارة »بما في  وقد اأف�صح القانون المجال الإ�صافة برامج اأخرى، عند اإيراد ن�صرّ
ذلك«، ومن هنا خططت الوزارة الإن�صاء برامج جديدة منها: برنامج رعاية مر�صى الكلى، 
وبرنامج رعاية مر�صى ال�صكري، باالإ�صافة اإلى برنامج لرعاية ذوي االحتياجات الخا�صة. 

ريع  من  المتاأتية  برنامج  كل  واردات  النظام  من   )5( المادة  حددت  حين  في 
تقدم  التي  المنقولة  االأوقاف  وريع  الواقفين،  �صروط  وفق  به  الخا�صة  الخيرية  االأوقاف 
وفق  اإليه،  تحويلها  يتم  التي  اال�صتثمارية  والم�صاريع  االأن�صطة  ريع  اإلى  باالإ�صافة  اإليه، 

اأحكام المادتين )13( و)14( منه. 
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واأو�صحت المادة )6( م�صارف برنامج االإنفاق على الم�صاجد، مع مراعاة �صروط 
الواقفين، وفق االآتي: 

بناء الم�صاجد الجديدة في االأماكن التي ال يوجد فيها م�صاجد، اأو الم�صاعدة  اأ. 
في تمويل بنائها. 

ب.  ترميم الم�صاجد االأثرية والقديمة و�صيانتها. 
ت.  تاأمين الم�صتلزمات ال�صرورية للم�صاجد القائمة. 

ث. رعاية العاملين في الم�صاجد. 
ج.  العناية بمكتبات الم�صاجد وتزويدها بالكتب والمراجع، بخا�صة الدينية منها. 

الرعاية  برنامج  واردات  منها  تنفق  التي  الجهات  لتحدد   )7( المادة  وجاءت 
ال�صحية مع مراعاة �صروط الواقفين، وفق ما يلي:

الم�صاعدة في معالجة المر�صى الفقراء.  اأ. 
ب. اإن�صاء المراكز ال�صحية لمعالجة المر�صى الفقراء، وت�صغيلها واإدارتها. 

تقديــم االأجهزة الطبية الم�صاعدة للعجزة والمر�صى من الفقراء والمحتاجين.  ت. 
ث. تقديم الرعاية ال�صحية للفقراء من ذوي االحتياجات الخا�صة. 

فيما ن�صت المادة )8( على اأنه مع مراعاة �صروط الواقفين؛ تنفق واردات برنامج 
التعليم وفق ما يلي:

اأ. م�صاعدة طلبة العلم الفقراء في المدار�ض والمعاهد والجامعات . 
وترتيله  الكريم  القراآن  في حفظ  م�صابقات  واإقامة  الكريم  القراآن  دور  دعم  ب. 

وتجويده. 
ت. الم�صاعدة في تمويل المدار�ض ال�صرعية. 

وبينت المادة )9( اأنه مع مراعاة �صروط الواقفين؛ تنفق واردات برنامج م�صاعدة 
المحتاجين بالتن�صيق مع �صندوق الزكاة وفق ما يلي:

اأ. تقديم م�صاعدات نقدية وعينية للفقراء والمحتاجين. 
ب.  تاأهيل الفقراء والمحتاجين لم�صاعدتهم على تاأمين م�صدر دخل لهم. 

ت. كفالة االأيتام الفقراء ورعايتهم. 



- 99 -

ث. رعاية الفقراء من الم�صنين. 
ج. رعاية الفقراء من ذوي االحتياجات الخا�صة. 

ح. اإن�صاء دور الرفادة )التكايا( اأو دعمها. 

ت المادة )10( من النظام على اإنفاق واردات البرنامج العــام على البرامج  كما ن�صرّ
المــ�صار اإليها في المادة )3( �صابًقا، وعلى اأي جهة بررّ اأخرى، ح�صب �صروط الواقفين، 

ها المجل�ض.  وفق الموازنة التقديرية التي يقررّ

وتبًعا لذلك؛ بينت المواد االأ�ص�ض المالية التي ت�صبط قنوات اإنفاق البرامج، ون�صت 
اأمناء  تاأليف مجل�ض  الوزير،  تن�صيب  بناء على  للمجل�ض،  اأن  اأ( على  الفقرة  المادة )12 
لكل برنامج، �صريطة عدم تجاوز عدد اأع�صائه عن ت�صعة، ن�صفهم على االأقل من موظفي 

الوزارة، فيما يوؤلف بقية االأع�صاء من المح�صنين، ال �صيما الواقفين. 

وحددت الفقرة )ب( منه، مهام مجل�ض االأمناء في الت�صجيع على الوقف الخيري، 
له،  جديدة  اأوقاف  وا�صتقطاب  بالبرنامج  والتعريف  المجتمع،  في  الوقف  ة  �صنرّ واإحياء 
عن  تمويلها  يتم  م�صاريع  اإقامة  على  بالموافقة  االإدارة  لمجل�ض  التن�صيب  اإلى  باالإ�صافة 

طريق الوقف النقدي، وفق �صيغ تن�صجم مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية. 

اأهل  برنامج طلبات  اأي  اأمناء  قبول مجل�ض  المادة )13( منه، على جواز  ون�صت 
الخير الإقامة م�صاريع وقفية ا�صتثمارية تتفق مع اأهداف البرنامج، على اأن ي�صجلها وقًفا 
خيرًيا، فيما تتولى الموؤ�ص�صة اإدارتها و�صبل تنميتها وتحويل �صافي ريعها في نهاية كل �صنة 

اإلى ح�صاب البرنامج. 

اال�صتثمارية  الوقفية  االأرا�صي  با�صتثمار  الموؤ�ص�صة  بقيام   )14( المادة  واأفادت 
الخا�صة بالبرامج، واإقامة م�صاريع عليها وتولي ت�صديد كلفة تمويل كل م�صروع من وارداته 
لحين ال�صداد التام، وبعد ذلك تحول الواردات اإلى ح�صاب البرنامج الخا�ض بالم�صروع 

ح�صب �صروط الواقفين. 

العمومية  الميزانية  بن�صر  �صنة،  كل  بداية  عند  الوزارة،   )15( المادة  واألزمت 
مجل�ض  وتقرير  برنامج،  لكل  االأمناء  مجل�ض  تقارير  مع  للبرامج،  الختامية  والبيانات 
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االإدارة، وتقرير المحا�صب القانوني، في �صحيفتين يوميتين محليتين على االأقل، الإطالع 
المواطنين عليها وبيان اأثر الوقف في التنمية االجتماعية واالقت�صادية في المملكة. 

وبالمثل؛ األزمت المادة )16( مجل�ض االأوقاف باإ�صدار التعليمات الالزمة لتنفيذ 
المالية،  والتعليمات  البرامج،  باإدارة  المتعلقة  التعليمات  ذلك  في  بما  النظام؛  اأحكام 
و�صالحيات واأ�ص�ض و�صروط االإنفاق من وارداتها، بما ال يتعار�ض مع اأحكام النظام المالي 

المعمول به والتعليمات ال�صادرة بموجبه. 

ثانًيا: دائرة الأوقاف الإ�ضالمية في القد�س المحتلة

بعد ا�صتعرا�ض م�صامين هذا النظام المهمة؛ ال بد من تاأكيد اأن ن�ض قانون االأوقاف 
جاء وا�صًحا في المادة )29( باإنفاق جميع مداخيل االأوقاف في الجهات الموقوف عليها 
وفق �صروط الواقفين، مما يعني اأن كلفة اإدارة ذلك وتنفيذه تتحملها موازنة وزارة االأوقاف 

المدعومة من الموازنة العامة، ت�صجيًعا على ا�صتمرار الوقف واالإقبال عليه. 

والأن نظام البرامج الوقفية الخيرية واجب التطبيق على دائرة اأوقاف القد�ض، حيث 
اإلى  تنظم موازنتها فيما يتعلق بدخول االأوقاف وفق النظام، فاإن وزارة االأوقاف مدعوة 
ت�صكيل لجنة لتطبيق النظام على اأوقاف القد�ض، لما له من اأثر بالغ على م�صيرة االأوقاف، 
اأراد الواقفون،  بما يقت�صي مراجعة جميع حجج الوقفيات، وااللتزام التام ب�صرفها كما 
رغم اأن االأعمال التي ت�صرف عليها هذه االأموال يدخل العديد منها في اإطار الم�صارف 
العقارات  و�صيانة  والتدري�ض  والخطابة  العلمية  والبعثات  الم�صاجد  �صيانة  مثل  الوقفية، 
الوقفية واإحياء التراث االإ�صالمي والمتحف االإ�صالمي وب�صتنة الحرم ال�صريف ... اإلخ، وفق 
الوارد في موازنة الدائرة، ولكن من باب دقة التنفيذ واإتقان العمل واإثراء م�صيرة االأوقاف 

في القد�ض ال�صريف؛ ال بد من اإنجاز ذلك االأمر بما يتطلبه من اإجراءات وجهد وتمويل. 

ا م�صاألة عمل اأر�صفة حا�صوبية لكل االأرا�صي الوقفية الخيرية  ويدخل في ذلك اأي�صً
والذريرّة، مع كامل المعلومات المتعلقة بها؛ اإذ بموجب �صجالت الدائرة، بلغ عدد الوقفيات 
الخيرية الموؤجرة )854(، وعدد الوقفيات الذريرّة التي تقع تحت والية الدائرة الموؤجرة 
ة التي لها متولين خا�صين، واالأوقاف التي ال ت�صمح  )446(، وذلك با�صتثناء االأوقاف الذريرّ
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طبيعة وقفها بتاأجيرها، واالأوقاف المعتدى عليها من �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي. وقد 
تنمية  درا�صة  وتمويل  االأر�صفة،  عملية  لتمويل  ا�صتعداده  للتنمية  االإ�صالمي  البنك  اأبدى 

االأرا�صي الوقفية، وا�صتثمار ما يمكن ا�صتثماره منها في المدينة المقد�صة.   

عديدة  مجاالت  غطت  المحتلة  القد�ض  في  االإ�صالمية  االأوقاف  اأن  هنا  ويالحظ 
خيرية واإن�صانية حيوية مهمة، ومن اأهم االأوقاف والن�صاطات والم�صوؤوليات التي تقوم بها 

الدائرة، اأو تلك الواقعة في اإطارها اأو تحت اإ�صرافها: 
1- جانب التعليم االأ�صا�صي والثانوي. 

2- التعليم العالي المتو�صط. 
3- التعليم العالي الجامعي. 

4- دور القراآن الكريم. 
5- دار االأيتام االإ�صالمية ال�صناعية. 

6- تكية القد�ض خا�صكي �صلطان )دار رفادة الإطعام الفقراء(. 
7- اأوقاف للفقراء والمحتاجين. 

8- لجان الزكاة. 
9- لجان االعمار ورعاية �صوؤون الم�صاجد. 

10- اإحياء التراث والحفاظ على المخطوطات. 
11- المكتبات . 

ويعمل تحت مظلة دائرة االأوقاف االإ�صالمية في القد�ض المحتلة )43( مدر�صة، نال 
عدد منها عناية كاملة من مبادرة »مدر�صتي فل�صطين« التي اأطلقتها جاللة الملكة رانيا 

العبد اهلل �صنة 2010، ما �صمح بتو�صعة الطاقة اال�صتيعابية للتعليم في المدينة المحتلة. 

الدائرة  وبخا�صة  االإ�صالمية،  والمقد�صات  وال�صوؤون  االأوقاف  وزارة  تعاونت  وقد 
الخا�صة باالأوقاف االإ�صالمية في القد�ض، مع البنك االإ�صالمي للتنمية في دعم االأوقاف 

هناك، وبخا�صة في مجال التعليم. 
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وبح�صب تقارير وزارة االأوقاف المقدمة من دائرة االأوقاف االإ�صالمية في القد�ض، فقد 
بلغ مجموع دخل االأوقاف االإ�صالمية في القد�ض من اأوقافها الخيرية 936.758 دينار، وبلغت 
الديون المتراكمة على م�صتاأجري عقارات االأوقاف الخيرية 840.157 دينار، فيما و�صلت 
ة اإلى 76.720 دينار،  الم�صتحقات ال�صنوية لدائرة االأوقاف في القد�ض من االأوقاف الذريرّ
وقدر ر�صيد الديون الم�صتحقة على الم�صتاأجرين لالأوقاف الذرية بنحو 230.982 دينار، 
القد�ض  الأوقاف  الـ %10  ن�صبة  ديناًرا، وهي  االأوقاف مبلغ 23.098  لدائرة  ي�صتحق منها 

مقابل اإدارة االأوقاف والباقي للم�صتحقين من هذه االأوقاف. 

اإن ذلك االأمر يتطلب تفعيل اآليات التح�صيل وا�صتخدام الو�صائل الممكنة لتح�صيل 
اأين ت�صرف  المهم هنا  اأن  اإال  االأوقاف،  لوزارة  الحثيثة  المتابعة  االأوقاف. ورغم  حقوق 
هذه االأموال، حيث يلزم القانون ب�صرفها على الموقوف عليهم، وفق ن�ض المادة )29(، 
وهذا اأمر يتطلب اإعادة النظر في موازنة اأوقاف القد�ض لر�صد هذه االأموال لم�صتحقيها. 
واإن كان وا�صًحا اأن ق�صًما مما ير�صد في الموازنة يذهب لجهات الخير ب�صكل اأو اآخر كما 
تبين �صابًقا، اأما الرواتب فتحول للموظفين من الموازنة الجارية للوزارة القائمة على دعم 
الحكومة من الموازنة العامة للدولة والتي تتجاوز الخم�صين مليون دينار، ي�صل منها اإلى 
اأوقاف القد�ض ما يقارب �صبعة ماليين دينار، هذا غير ما يخ�ص�ض �صنوًيا في الموازنة 
العامة للدولة اإلى لجنة اإعمار الم�صجد االأق�صى المبارك وقبة ال�صخرة الم�صرفة مبا�صرة 
باعتبارها جهة م�صتقلة اأ�ص�صت بقانون منذ �صنة 1953، باالإ�صافة اإلى المبادرات الملكية 
ال�صامية التي تتابعت في اعمارات متميزة للم�صجد االأق�صى، بما ي�صمل الم�صجد القبلي 
الم�صقوف وم�صجد قبة ال�صخرة الم�صرفة وغيرها من المعالم، باالإ�صافة اإلى ما قدمه 
ال�صندوق الها�صمي الأعمار الم�صجد االأق�صى المبارك وقبة ال�صخرة الم�صرفة، والذي 

�صدر قانونه �صنة 2007. 
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)2(

االأوقاف في القد�س: الب�سر والحجر

د. �ضبحي غو�ضة، م. عبد اهلل العبادي*

المقدمة

ة للب�صر والحجر مًعا  ت�صهد مدينة القد�ض المحتلة هجمة �صهيونية محمومة م�صادرّ
اال�صتيطان  طريق  عن  وتراثًيا،  وثقافًيا  ودينًيا  وديموغرافًيا  جغرافًيا  تهويدها،  بهدف 
وم�صادرة االأرا�صي والعقارات وهدم المنازل و�صحب الهويات و�صرب االقت�صاد الوطني 
وفر�ض ال�صرائب الباهظة، �صعًيا للتهجير الق�صري وتفريغ المدينة من مواطنيها العرب، 
الفل�صطينية  للق�صية  االإ�صالمي  العربي  الدعم  �صعف  ظل  في  وم�صيحيين،  م�صلمين 

واالنحياز االأمريكي المفتوح لالحتالل. 

ب�صدورهم  ال�صهيوني  للعدوان  المقاومين  ال�صامدين  القد�ض  اأبناء  ويت�صدى 
العارية، واإيمانهم العميق باأنهم حرا�ض المقد�صات الدينية والمدافعين عن اآخر خندق 

عربي اإ�صالمي، ويقينهم الرا�صخ بحتمية الن�صر. 

ال�صهيوني،  العدو  مخطط  ل�صدرّ  بارًزا  دوًرا  االإ�صالمية  االأوقاف  تمار�ض  فيما 
ا�صتكمااًل لدورها الوطني المهم منذ فترة االنتداب البريطاني، عبر المجل�ض االإ�صالمي 
واالإ�صراف  بيعها،  ومقاومة  الفل�صطينية،  والعقارات  االأرا�صي  على  الحفاظ  في  االأعلى، 
على الموؤ�ص�صات الوطنية الخيرية، باالإ�صافة اإلى دورها الديني في الوعظ واالإر�صاد، علًما 
باأنها كانت تملك اآنذاك 16/1 من مجموع اأرا�صي فل�صطين. كما توؤدي االأوقاف الم�صيحية 

دوًرا مماثاًل في المجاالت كافة. 

ان-االأردن.     م. عبد اهلل العبادي: مدير المتابعة ل�صوؤون الم�صجد االأق�صى والقد�ض/ وزارة االأوقاف-االأردن. * د. �ضبحي غو�ضة: رئي�ض جمعية يوم القد�ض ومركز درا�صات القد�ض، عمرّ
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ب�صفتها  وم�صيحية(،  )اإ�صالمية  االأوقاف  مهام  بانح�صار  ال�صائد  للمعتقد  وخالًفا 
مجرد عمارات واأطيان من القرون الغابرة، في البعد الديني لرعاية المقد�صات واإقامة 
ال�صعائر فقط، فاإن لها دوًرا مجتمعًيا دينامًيا يحمل �صفة الديمومة بحكم تجذرها وطنًيا 
منذ اآالف ال�صنين، يجد قنواته في التكافل االجتماعي)1(، والمجال ال�صيا�صي المهم في 

تاريخ المجتمعات اال�صالمية ونمو دول ال�صرق االأو�صط)2(. 

« بالمعنى العام، اأي اأنها هبات ممنحوة الأفراد وموؤ�ص�صات،  واالأوقاف »هبات« و»حب�ضرّ
اأ�صهمت، عبر التاريخ االإ�صالمي، في تلبية احتياجات الم�صلمين، الدينية والدنيوية، وبناء 
دور العبادة، واإن�صاء المدار�ض والم�صت�صفيات، ودعم العلماء والخطباء، وتجهيز المدافن 
للفقراء... اإلخ)3(، في حين قامت، وما تزال، ا�صتمراًرا لمهامها االجتماعية وال�صيا�صية 
والدينية الممتدة عبر التاريخ، بدور محوريرّ في مقاومة االحتالل، وج�صدت ن�صالها من 
خالل »الحجر« و»الب�صر« مًعا، ب�صفتهما لفظان متالزمان؛ فالب�صر يحمي الحجر ويدافع 

عنه، مثلما يحمي الحجر الب�صر من �صطوة الظلم والقهر. 

حيث  الن�صالي،  الترابط  لهذا  االأبرز  المثل  المبارك  االأق�صى  الم�صجد  ويقدم 
يت�صدى اأبناء القد�ض من العرب، م�صلمين وم�صيحيين، لحمايته والدفاع عنه، فيما يقف 

االأق�صى �صامًخا يمنحهم القوة والعزم على ال�صمود والثبات. 

اأوًل: العدوان ال�ضهيوني على الأوقاف الإ�ضالمية في القد�س المحتلة

التي  المحتلة،  القد�ض  االإ�صالمية في  المقد�صات  االإ�صالمية على  االأوقاف  ت�صرف 
والمرافق  ال�صخرة  قبة  وم�صجد  االأق�صى  اإعمار  اأي  المبارك،  االأق�صى  الم�صجد  ت�صمل 

االأخرى من عمارات و�صاحات وغيرها، بدعم من االإعمار الها�صمي المبارك. 

ا انظر: حممد  ان، دار اجلليل للن�صـــر، 1985، �ض7. واأي�صً )1( فتحـــي فـــوراين، وثيقة دفاع عن اجلذور، عمرّ
ان، من�صورات وزارة الثقافة، 2009.  ها�صم غو�صة، القد�س يف العهد العثماين 1516-1566، عمرّ

)2(  مايكل دمب، �ضيا�ضة اإ�ضرائيل جتاه الأوقاف الإ�ضالمية يف فل�ضطني 1948 – 1988، بريوت، موؤ�ص�صة 
الدرا�صات الفل�صطينية، 1992، �ض3. 

)3( املرجع نف�صه، �ض3. 
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القد�ض  �صرقي  اأرجاء  في  االأرا�صي  من  �صا�صعة  م�صاحات  على  االأوقاف  وتقوم 
المحتلة، كما تمتلك 854 عقاًرا وقفًيا خيرًيا في القد�ض)4(، يدر دخاًل متوا�صًعا ال يلبي 
متطلباتها، باالإ�صافة اإلى اأوقاف ذرية تقارب 50% من االأوقاف الخيرية، يقع معظمها في 
البلدة القديمة وتحتاج اإلى الترميم وال�صيانة الم�صتمرة ب�صبب قدم اأبنيتها، الموؤجرة في 
معظمها باأ�صعار زهيدة تعود اإلى ما قبل العدوان االإ�صرائيلي عام 1967، ولم تقم دائرة 
ا، مثيالتها  االأوقاف بتغييرها، خال االأبنية التجارية خارج ال�صور، من دون اأن تناظر، اأي�صً

االأخرى. وت�صم تلك الم�صاكن الوقفية زهاء 1200 عائلة �صامدة في القد�ض المحتلة. 

مثل  المتواترة،  االحتالل  �صلطات  اعتداءات  من  الوقفية  العقارات  ت�صلم  لم 
باب  حي  عند  التنكزية  المدر�صة  عمارة  في  ال�صرعية  المحكمة  موقع  على  اال�صتيالء 
اأمنية،  البراق والم�صجد االأق�صى المبارك، تحت ذرائع  ال�صل�صلة والم�صرفة على حائط 
وم�صادرة عدد من المنازل في البلدة القديمة بحجج مختلفة، ومحاولة م�صادرة اأ�صطح 
محال تجارية وعقارات في القد�ض لتنفيذ م�صاريع مختلفة عليها، حيث ما تزال الق�صية 
  داود  النبي  ومقام  م�صجد  على  اال�صتيالء  اإلى  باالإ�صافة  المحاكم،  اأمام  منظورة 
المهمة،  والدينية  التاريخية  المواقع  من  وغيرها  اهلل«،  »ماأمن  ومقبرة  القلعة  ومبنى 
فيما �صنفت بع�ض االأرا�صي الوقفية كاأرا�ٍض خ�صراء الإقامة حدائق عامة �صهيونية ومنع 
قانونًيا  انتهاًكا  يعد  ما  اأخرى،  م�صاريع  لتنفيذ  اأو  بالبناء  منها  اال�صتفادة  من  االأوقاف 
ا،  اأي�صً بل،  مًعا،  والتاريخ  االأر�ض  ا�صتالب  ب�صبب  فقط  لي�ض  االإن�صان،  لحقوق  �صريًحا 
لحرمان اأ�صحابها من �صبل االنتفاع منها وتقديم ريعها للعمل الخيري، ومحاولة طم�ض 

هويتها العربية االإ�صالمية. 

وال تتوقف المخاطر المحدقة باالأرا�صي الوقفية عن ذاك، اأ�صوة بم�صير نظيرتها 
الوقفية  االأمالك  االحتالل  �صلطات  �صادرت  حينما   ،1948 العام  المحتلة  فل�صطين  في 
االإ�صالمية التي كانت تبلغ 16/1 من م�صاحة فل�صطين تحت ذرائع وقوانين متنوعة، في 

)4(  دائرة االأوقاف االإ�صالمية يف القد�ض املحتلة. 



- 106 -

يتعار�ض  والذي  العام 1950،  ال�صادر في  الغائبين«،  اأمالك  »قانون  ي�صمى  مقدمتها ما 
وهي  تباع  وال  ت�صادر  ال  »االأوقاف  اأن  على  تن�ضرّ  التي  االإن�صانية  والقوانين  ال�صرائع  مع 
وتعالى  �صبحانه  اعتبرت اهلل  ال�صهيونية  ال�صلطات  اأن  اإال  الموؤمنون«،  ويتوالها  ملك هلل 
ر�صمية  لجنة  اإ�صراف  تحت  وو�صعتها  اال�صتيطان،  الأغرا�ض  االأرا�صي  ف�صادرت  غائًبا 
ت�صمرّ »القيرّم على اأمالك الغائبين« وممثلين عن »اإدارة اأرا�صي اإ�صرائيل« ووزارتي المالية 
العربية)5(، وذلك قبيل تعديل هذه  لل�صوؤون  الحكومة  واالإ�صكان، برئا�صة م�صت�صار رئي�ض 
�صفوف  من  لجان،  بت�صكيل  اأتبعتها   ،)6(»1965 لعام  الوقف  »تحرير  بقانون  االإجراءات 
اأنها جوبهت  اإال  لتنفيذ مخططاتها)7(،  االأمناء« كمظلة  ا�صم »مجل�ض  المتطرفين، تحت 

بمعار�صة فل�صطينية وا�صعة. 

ياأتي ذلك في ظل محاوالت �صلطات االحتالل المتواترة لال�صتيالء على الم�صجد 
المتطرفين  الم�صتوطنين  اقتحام  ت�صهيل  المبارك تحت عناوين مختلفة، منها  االأق�صى 
لباحاته وتحويل اإدارته اإلى وزارة االأديان االإ�صرائيلية وبحث فر�ض »ال�صيادة االإ�صرائيلية 
لل�صيطرة  تمهيًدا  و�صيانته،  ترميمه  عمليات  تنفيذ  على  ال�صارمة  القيود  وفر�ض  عليه« 
فيه،  ال�صالة  باأداء  لليهود  وال�صماح  الم�صلمين من دخوله  الم�صلين  ومنع  عليه  الكاملة 
�صمن م�صاعي محاكاة �صيناريو الحرم االإبراهيمي ال�صريف في تق�صيمه زمانًيا ومكانًيا. 

للتربية  المتحدة  االأمم  منظمة  في  اأردني،  بدعم  االإ�صالمية،  االأوقاف  وتت�صدى 
والعلم والثقافة )اليون�صكو( للمحاوالت االإ�صرائيلية الحثيثة لتغيير معالم القد�ض وطم�ض 
اآثارها وتراثها، بعدما تم تثبيتها موقًعا عالمًيا تراثًيا، وكان اآخرها م�صعى تغيير معالم 

طريق باب المغاربة و�صاحة البراق، وغيرها من المعالم التاريخية. 

)5( فوراين، وثيقة دفاع عن اجلذور، م�صدر �صابق، �ض16. 
)6( �صل�صلــــة درا�صات دائــــرة �صوؤون الوطن املحتــــل، الأوقاف الإ�ضــــالمية حتت الحتالل ال�ضــــهيوين 

1948-1985، عمان، دار ابن ر�صد للن�صر والتوزيع، 1987، �ض5. 
)7( امل�صدر نف�صه، �ض5. 
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ثانًيا: دور اأوقاف القد�س التعليمي

ت�صيرّر دائرة اأوقاف القد�ض م�صاحة وافية من اهتمامها �صوب التعليم، عبر دعم دور 
العلم والموؤ�ص�صات الخيرية ذات العالقة ومرتاديها من الطلبة، مثل دار االأيتام االإ�صالمية 
ال�صناعية في البلدة القديمة بالقد�ض المحتلة، التي اأ�ص�صها المجل�ض االإ�صالمي االأعلى 
زمن االنتداب البريطاني، ومن ثم تولت مهامها، لتدري�ض المهن والحرف المختلفة لنحو 
400 طالب، رغم عدم ممار�صتها اليوم لدورها ال�صابق )الأ�صباب لي�ض مجالها هنا(، كما 
ت�صرف على 38 مدر�صة ابتدائية وثانوية، تبلغ عدد �صعبها 496 وعدد طلبتها 12.150، 

باالإ�صافة اإلى مدر�صتين �صرعيتين تتبعان لها مبا�صرة)8(. 

بيد اأن مدار�ض االأوقاف، التي ال تلقن طلبتها المنهاج االإ�صرائيلي وال تتلقى دعًما 
تحديات  من  تعاني  االإ�صرائيلية،  التعليم  وزارة  اأو  القد�ض  في  االحتالل  بلدية  من  مالًيا 
ال�صفية  ال�صعب  ونق�ض  المدر�صي  واالكتظاظ  االأبنية  تجهيز  �صوء  بين  تتنقل  عديدة 
االإ�صالمي  العربي  االإ�صناد  تقديم  ي�صتدعي  مما  الحا�صوب،  واأجهزة  االإي�صاح  وو�صائل 
وجود  ظل  في  المقد�صي،  المجتمع  خــدمة  في  المهم  دورها  تاأدية  من  تتمكن  حتى  لها 
زهاء 95 األف طالب وطالبة، منهم 25.665 طالًبا �صمن 69 مدر�صة اأهلية خا�صة تابعة 
لموؤ�ص�صات دينية م�صيحية واإ�صالمية، ت�صم 1010 �صعبة مدر�صيـــة، و2251 طــالًبا �صمن 
8 مدار�ض تابعة لوكالة االأمم المتحدة الإغاثة وت�صغيل الالجئين الفل�صطينيين )االأونروا(، 
ت�صم 84 �صعبة، ونحو 45 األف طالب �صمن المدار�ض التي ت�صرف عليها بلدية القد�ض، 
اأماكن لهم،  مقابل وجود زهاء 10 اآالف طالب خارج مقاعد الدرا�صة ب�صبب عدم توفر 
حيث  العمل،  �صفوف  في  مبكًرا  لاللتحاق  المدار�ض  من  طالب  األف   15 حوالي  وت�صرب 
الجرائم  وارتكاب  الخلقي  االنحراف  نحو  هم  تجررّ �صهيونية  بقطاعات  بع�صهم  يلتحق 
وتعاطي المخدرات، وال�صقوط في براثن المخابرات ال�صهيونية)9(، وهي اإ�صكالية حادة 

توؤرق المجتمع المقد�صي وتتطلب تكالب الجهود لمعالجتها. 

)8( دائرة االأوقاف االإ�صالميرّة يف القد�ض املحتلة. 
)9( تقرير ملديرية الرتبية والتعليم يف القد�ض املحتلة، 2013-2012. 
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ثالًثا: الوعظ والإر�ضاد »الوطني«

تتجاوز االأوقاف حيزها الديني، في الوعظ واالإر�صاد، �صوب الت�صبيك مع نطاقها 
والخطب  الدرو�ض  اإلقاء  عبر  االحتالل،  �صدرّ  وال�صمود  المقاومة  روح  بث  في  االأو�صع 
واالإر�صاد الديني من فوق منابر الم�صاجد المنت�صرة في اأنحاء القد�ض ال�صريف، والتي زاد 
عددها عن 100 م�صجد، مما ي�صهم في رعاية »الب�صر« ومواجهة المحاوالت ال�صهيونية 
ل�صرب الن�صيج المجتمعي وهدم بنيته االأخالقية واالجتماعية، من خالل معول المخدرات 
تحديًدا، حيث بلغ عدد متعاطيها في القد�ض حوالي ع�صرين األف مواطن، وعدد مدمنيها 
�صتة اآالف مواطن، مر�صحين للزيادة و�صط ارتفاع ن�صب البطالة والفقر وتعاظم اإ�صكالية 

الت�صرب من المدار�ض و�صعف اال�صتقرار العائلي. 
وترميم  االإ�صالمي  للمتحف  مقار  تاأمين  في  االأوقاف  اأ�صهمت  ذلك؛  وبموازاة 
القد�ض،  وجامعة  المدار�ض  طلبة  االأق�صى  مكتبة  ت�صتقبل  حيث  والتوثيق،  المخطوطات 
لما تحتويه من كتب ومخطوطات ثمينة، �صمن �صياق الرعاية الفكرية والثقافية وتوثيق 
التاريخ واالإرث الح�صاري والديني لمدينة القد�ض المحتلة. واأدت االأوقاف دوًرا بارًزا في 
دعم جامعة القد�ض، عبر توفير عقارات وقفية باأجور رمزية، مثل المقر الموجود في �صوق 
القطانين واأخرى داخل البلدة القديمة وخارجها، ف�صاًل عن تي�صير �صبل و�صول الباحثين 

والدار�صين اإلى بركة ال�صلطان الوقفية واإجراء ن�صاطات بحثية جامعية فيها. 

رابًعا: البعد الجتماعي لالأوقاف

اإزاء معطيات رقمية  والبطالة،  الفقر  اآخر، في محاربة  اأو  ب�صكل  االأوقاف،  ت�صهم 
تقدر ن�صبة الفقر في القد�ض المحتلة بنحو 80%، ب�صبب م�صاعي االحتالل ل�صرب حركتها 
التجارية وال�صياحية وتطويقها بجدار الف�صل العن�صري لعزلها عن محيطها الفل�صطيني 
والعربي االإ�صالمي، فيما بلغت ن�صبة البطالة حوالي 60% بين �صفوف الجامعيين وحوالي 
40% بين �صواهم، اأمام اأ�صواق �صهيونية ت�صتغل العمال العرب باأجور متدنية، تزامًنا مع 
ارتفاع اأجور الم�صاكن وفر�ض ال�صرائب الباهظة، مما دفع بكثيرين اإلى الهجرة الق�صرية. 
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لقد حاولت االأوقاف االإ�صالمية في القد�ض معالجة جزء من تحدي الفقر بعدة طرق منها: 
وا�صتمرت في  الخام�ض ع�صر  القرن  اإن�صاوؤها في  تم  التي  �صلطان،  تكية خا�صكي   •
عملها، حتى االآن، حيث تنفق ما يقارب 550 األف دوالر �صنوًيا الطعام ما يزيد على 

600 عائلة مقد�صية)10(. 
واالأردن، من خالل  اأن�صطتها عبر فل�صطين  التي تمتد  القد�ض،  الزكاة في  لجان   •
تنفق  ودعم �صمودها، حيث  الفقيرة  االأ�صر  لرعاية  القد�ض  و�صدقات  زكاة  لجنة 

هذه اللجان ما يزيد على 5.5 ماليين دوالر �صنوًيا)11(. 
كما ت�صاعد االأوقاف بت�صغيل المواطنين في موؤ�ص�صاتها المختلفة؛ حيث يتبع لها   •
من  االأق�صى،  وحرا�صة  االإداري  المجال  في  يعملون  وموظفة  موظًفا   559 زهاء 
اإلى ال�صدنة الموكولين بمهام الحفاظ على نظافة  خالل 170 حار�ًصا، باالإ�صافة 
�ض وتهيئته للعبادة وممار�صة االأن�صطة االأخرى، مما اأ�صهم في دعم  المكان المقدرّ

�صمود نحو 500 عائلة في القد�ض المحتلة. 

وقد حاولت االأوقاف، بالتن�صيق مع الموؤ�ص�صات االإ�صالمية االأخرى، معالجة الفقر 
والبطالة عن طريق دعوة اأبناء االأمة العربية واالإ�صالمية لزيارة القد�ض المحتلة وتن�صيط 
من  وعدد  �صالح)12(  رائد  ال�صيخ  عمله  بما  اأ�صوة  فيها،  وال�صياحية  التجارية  الحركة 
النا�صطين، ولكنها جوبهت ب�صعوبات �صيا�صية واإدارية حالت دون نجاحها، مقابل اإ�صهام 
في  الفل�صطينيين  غير  من  والم�صيحيين  الم�صلمين  الحجاج  من  القليلة  االأعداد  زيارة 
اإنعا�ض �صئيل لالقت�صاد المقد�صي الراكد، مما ي�صتدعي اإعادة االهتمام بمو�صوع الروابط 
والتكايا والزوايا المتعددة في القد�ض، مثل زاوية الهنود وزاوية االأفغان وزاوية االأفارقة، 
والخدمات، على  الرعاية  لهم  الم�صلمين وتقدم  الحجاج  ت�صت�صيف  التي كانت  وغيرها، 

غرار دعم االأوقاف الم�صيحية للم�صاريع االإ�صكانية وا�صت�صافة الحجاج الم�صيحيين. 

)10( دائرة االأوقاف االإ�صالمية يف القد�ض املحتلة. 
)11( امل�صدر نف�صه. 

)12( رئي�ض احلركة االإ�صالمية داخل فل�صطن املحتلة العام 1948 )املحرر(. 
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وتملك االأوقاف االإ�صالمية اإمكانيات كبيرة لتو�صيع اأن�صطتها العمرانية في »الحجر« 
من اأجل حماية »الب�صر«، عبر تنفيذ م�صاريع اإ�صكانية بدعم مادي مجٍز، واأيٍد عاملة لي�صت 
َرت  قليلة. فقد �صعت لتنفيذ عدد من الم�صاريع ال�صكنية لموظفيها على بع�ض اأرا�صيها واأجَّ
رغم  االحتالل،  ب�صبب عدوان  بالنجاح  يكلل معظمها  لم  مماثلة،  م�صاريع  الإقامة  اأخرى 
ا�صتفادة  وبالتالي  المحتلة،  المدينة  الذي تحتاجه  االإ�صكان  ا�صتغاللها في خدمة  اأهمية 
الحركة االقت�صادية والتجارية واالجتماعية منه. وقد نفذت االأوقاف م�صروعين �صكنيين 
في وادي الجوز وبيت حنينا بواقع 58 و 48 �صقة �صكنية على التوالي، فيما ت�صتعد الإقامة 
لجمعيات  تاأجيرها  طريق  عن  ال�صياح  ومنطقة  حنينا  بيت  في  الترخي�ض،  قيد  اأخرى، 

�صكنية مختلفة)13(. 

خام�ًضا: رعاية المقابر الإ�ضالمية
يعدرّ تاأمين و�صيانة المقابر ورعايتها من اأبرز واجبات االأوقاف االإ�صالمية، فدفن 
في  الزاوية  حجر  واأ�صبحت  بعيد  زمن  منذ  الب�صرية  ح�صمتها  ق�صية  واإكرامه  الميت 
المفاهيم الب�صرية والح�صارة االإن�صانية ب�صكل عام. اإن االإن�صان الفرد والجماعة واالأمم 
م�صدودون لموتاهم ومقابرهم بعالقات قوية، اكت�صب بف�صلها االأموات، ومعهم المقابر، 
قوة رمزية في حياة الب�صر، ما ي�صفي عليهم االحترام والهيبة والقد�صية، بحيث ي�صكل 

الم�صا�ض بها بمثابة م�صا�ض وانتهاك للفرد والجماعة واالأمة في اعتبارها وكيانها)14(. 

ولهذه االأ�صباب؛ عمد العدو ال�صهيوني الإزالة معظم المقابر االإ�صالمية والم�صيحية 
في اأرجاء فل�صطين بغر�ض دثر اأي اأثر يربط الفل�صطينيين بتاريخهم ووطنهم وتراثهم، 
كما يحاول اال�صتيالء على كثير من االأرا�صي عن طريق زراعة القبور الوهمية في اأرا�صي 

الوقف واالأرا�صي الفل�صطينية تمهيًدا لم�صادرتها. 

)13( دائرة االأوقاف االإ�صالمية يف القد�ض املحتلة. 
)14( فوراين، وثيقة دفاع عن اجلذور، م�صدر �صابق، �ض19. 
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فقد �صادر في القد�ض المحتلة مقبرة تقع جنوب االأق�صى، وي�صعى لم�صادرة مقبرة 
باب الرحمة الإقامة حديقة �صياحية )ومما �صاعد على ذلك في ال�صابق عدم وجود اأ�صوار 
�صلطات  اأزالتها  التي  اهلل«،  »ماأمن  مقبرة  اأهمية  تماثل  المقبرة  وهذه  المقابر(،  تحمي 
القد�ض على  واأبناء  اأعداد كبيرة من ال�صحابة والمجاهدين  االحتالل والتي تحوي قبور 
مررّ الع�صور، بما يتوجب خو�ض معركة �صر�صة لعدم اإزالتها، ودعم جهود االأوقاف في هذا 
ال�صبيل، واإجراء درا�صة م�صحية اأركيولوجية واأنثروبولوجية لقبور القد�ض وتثبيت من دفنوا 
فيها، ودعم مطالب االأوقاف باإقامة مقبرة جديدة ت�صتوعب االأعداد المتزايدة من الموتى. 

وتعدرّ مقبرة اليهود الجاثمة على جبل الزيتون اأر�ض اأوقاف تم تاأجيرها لليهود قبل 
اإعادتها  رف�صوا  ال�صهاينة  اأن  اإال  �صنوات،  منذ  المدة  انتهاء  ورغم  120عاًما،  من  اأكثر 
الأ�صحابها ال�صرعيين، وفي الوقت الذي حافظ فيه العرب والم�صلمون على هذه المقابر 

فاإن العدو قام بهدم العديد من المقابر العربية. 

في حين تم تاأجير العديد من االأرا�صي الوقفية اأو تحكيرها للم�صيحيين في القد�ض 
ال�صريف مثل م�صت�صفى اأوغ�صتا فكتوريا وغيرها من المواقع العديدة. 

�ضاد�ًضا: دور الأوقاف في المجال ال�ضحي
من واجبات االأوقاف االإ�صالمية التي واظبت عليها �صابًقا دعم »البيمار�صتانات«، 
اأي تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث قدمت نوًعا من الخدمة عبر »الم�صتو�صف 
االإ�صالمي لجمعية المقا�صد الخيرية في القد�ض«، بتوفير مقر له في المحكمة ال�صرعية 
�صابًقا، ثم في الحرم القد�صي ال�صريف فيما بعد، ولكنها ال تقدم خدمات طبية خا�صة 
اأقامت  التي  الخيرية  المقا�صد  لجمعية  الزيتون  جبل  في  ا  اأر�صً رت  اأجرّ اأنها  اإال  االآن، 

م�صت�صفى المقا�صد الخيرية، القلعة الوطنية ال�صامخة الباقية في القد�ض حتى االآن. 

لجمعية  »الطهارة«  مقر  اإن�صاء  عبر  المخدرات  مكافحة  في  االأوقاف  �صاهمت  وقد 
الهدى لمكافحة المخدرات في القد�ض، في موقع النبي مو�صى، حيث يتم تاأهيل المتعافين 
في  المخدرات  مكافحة  لدعم  المقد�صي  »االئتالف  وقام  هناك،  المخدرات  مدمني  من 
هناك  لالأ�صتال  وم�صتنبت  �صغيرة  مزرعة  اإقامة  عبر  المركز  بدعم  ان،  عمرّ في  القد�ض«، 

لدعم وتاأهيل المتعافين. 
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�ضابًعا: الُبعد الجتماعي الإن�ضاني لالأوقاف

�صغل الُبعد االجتماعي- االإن�صاني حيًزا مهًما في اهتمام االأوقاف، عبر الم�صاركة 
في المنا�صبات الوطنية واالحتفاء بالموا�صم ال�صعبية، التي كان يتم تنظيمها في فل�صطين 
منذ مئات ال�صنين، ومن اأبرزها »مو�صم النبي مو�صى«، الذي اأقامه )القائد االإ�صالمي( 
�صالح الدين االأيوبي لحماية فل�صطين، وبخا�صة القد�ض، من هجمات الحروب ال�صليبية 
»الفرنجة« اآنذاك، فبات منا�صبة وطنية مهمة لرفع �صعارات محاربة اال�صتعمار البريطاني 
والم�صروع ال�صهيوني في فل�صطين والمطالبة بالحرية واال�صتقالل والوحدة، عبر موكب 
جماهيري غافر يبداأ من المحكمة ال�صرعية في القد�ض ثم ينطلق من الم�صجد االق�صى 
احتفاالت  في  للم�صاركة  اأريحا(،  اإلى  الطريق  )في  مو�صى  النبي  موقع  اإلى  المبارك 
اإلقاء الخطب الوطنية والمناق�صات ال�صيا�صية واالأن�صطة  ت�صتمر قرابة االأ�صبوع، تت�صمن 
الريا�صية، تماثاًل مع موا�صم واحتفاالت �صعبية اأخرى، مثل »مو�صم النبي �صالح«، وغيره. 

الخاتمة
مع  الوا�صع  »الت�صبيك«  �صوب  الديني  »الحيز«  االإ�صالمية  االأوقاف  دور  تجاوز  لقد 
ة لالحتالل ال�صهيوني، ما يعزز وجودها ال�صيا�صي المهم في  الم�صوؤولية الوطنية الم�صادرّ

تاريخ المجتمعات االإن�صانية واالإ�صالمية. 

اأهالي  تعزيز �صمود  االإيجابية في مناحي مختلفة، عبر  »ب�صماتها«  وقد ح�صرت 
القد�ض المحتلة، وترميم المباني الوقفية من اآثار دينية واأبنية �صكنية، وتنفيذ الم�صاريع 
ال�صكنية ال�صتيعاب اأعداد كبيرة من المواطنين، ودعم الفقراء والمعوزين، �صمن م�صاعي 
واالإداري  التقني  التقدم  مواكبة  اأجل  من  وتح�صينها  المعهودة  اأ�صاليبها  لتطوير  حثيثة 
االإن�صاني، واإلغاء �صفة الجمود عنها، والحفاظ على االإرث والهوية العربية االإ�صالمية في 

القد�ض المحتلة. 

دعًما  يتطلب  المحتلة  القد�ض  �صدرّ  االحتالل  لعدوان  الت�صدي  معركة  اأن  الثابت 
عربًيا اإ�صالمًيا، يتجلى، في اأحد �صوره، باإقامة وقفيات داخل القد�ض وخارجها، لن�صرة 
والمقد�صات  االأق�صى  حا�صنة  ال�صريفين،  الحرمين  وثالث  القبلتين  اأولى  القد�ض، 
االإ�صالمية والم�صيحية، وجوهر ال�صراع العربي-ال�صهيوني، ومفتاح الحرب وال�صالم مًعا 

في العالم.
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)3(
االأو�سـاع االإن�ســانّية الـراهنة

للمواطنين العرب في القد�س المحتلة
اأ. يو�سف الدجاني*

المقدمة

اإن الحديث عن المناحي المعي�صية المجتمعية في القد�ض المحتلة، االآخذة بالتدهور 
ات والتحديات المتداخلة  اإزاء مخطط التهويد االإ�صرائيلي المتواتر، يعدرّ ا�صتالاًل للمنغ�صرّ
مع جذوة مقاومة االحتالل ومقارعة عدوانه، فهو حديث في نزعتي القهر والظلم بفعل 
ة لهما، ما يتطلب دعًما عربًيا  اال�صتعمار اال�صتيطاني، ومتالزمة التحدي واالأمل الم�صادرّ

واإ�صالمًيا عاجاًل لن�صرة مواطني المدينة المحتلة وتثبيتهم في وطنهم. 

واإذا كانت لغة االأرقام المجردة ال ت�صتقيم مع نمط العدوان االإ�صرائيلي الثابت في 
القد�ض المحتلة، اإال اأنها تعك�ض، ب�صكل اأو باآخر، واقع الحال الراهن، عبر اإيراد معطيات 
تخ�ضرّ ما ي�صمى »حدود بلدية االحتالل«، التي تم تعديلها موؤخًرا لتن�صجم مع م�صار جدار 
الفل�صطينية  االأرا�صي  بقية  اأجل عزلها عن  من  المدينة  الذي طوق  العن�صري،  الف�صل 
المحتلة، وت�صبب في ت�صتيت الن�صيج المجتمعي، واإ�صعاف التوا�صل العائلي، والذي جرى 

ا�صتكماله مع الحواجز الع�صكرية والمعابر االأمنية االإ�صرائيلية. 

اأوًل: التعداد ال�ضكاني 
ر عدد المواطنين العرب داخل تلك الحدود الم�صطنعة، وفق مركز االإح�صاء  يقدرّ
االإ�صرائيلي واأرقام بلدية االحتالل، بنحو 292 األف ن�صمه، ي�صكلون ما ن�صبته 9.1% من 

اإجمالي �صكان فل�صطين و14.9% من �صكان ال�صفة الغربية. 
ويعي�ض اأكثر من 56 األف ن�صمة في االأحياء ال�صمالية، التي ت�صمرّ بيت حنينا و�صعفاط، 
مقابل زهاء 147 األف ن�صمة في اأحياء الو�صط، وت�صمل البلدة القديمة والعي�صوية وال�صيخ 

* رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة كهرباء حمافظة القد�ض، ع�صو جلنة القد�ض العليا التابعة ملجل�ض الوزراء االأردين. 
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الجنوبية،  االأحياء  في  األف   50 وحوالي  وغيرها،  العمود  وراأ�ض  والطور  و�صلوان  جراح 
وت�صمل جبل المكبر وال�صواحرة و�صور باهر وبيت �صفافا واأم طوبا، وقرابة 34 األف ن�صمة 
في االأحياء الواقعة خلف الجدار العن�صري، وت�صمرّ كفر عقب ومخيم �صعفاط وعناتا، في 

حين يعي�ض األفي عربي في غربي القد�ض المحتلة. 

ويعتبر المجتمع الفل�صطيني في القد�ض المحتلة فتًيا، حيث اأن حوالي 35.2% من 
ال�صكان هم تحت �صن 15 �صنة، بينما 6.7% منهم تزيد اأعمارهم عن 60 �صنة. 

ثانًيا: الأو�ساع المعي�سية

اأكثر من 80% من مواطني القد�ض المحتلة تحت خط الفقر، وفق المفهوم  يرزح 
االإ�صرائيلي  الوطني  التاأمين  موؤ�ص�صة  في  االإح�صاءات  مركز  ومعطيات  االإ�صرائيلي 

)ال�صمان االجتماعي(، رغم اأن غالبيتهم يعملون. 

ويعمل زهاء 60% من القوى العامله العربية في غربي القد�ض المحتلة، مقابل %2 
في مناطق ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، بمعدل رواتب اأقل من الحدرّ االأدنى من االأجور، 
متو�صط  ي�صل  بينما  االإ�صرائيلي،  االإح�صاء  مركز  �صيكل ح�صب  اآالف   6 يزيد عن  الذي 

الرواتب ل�صكان القد�ض العرب اإلى 3 اآالف �صيكل. 

ثالًثا: ال�ضكن

في  الغرف  عدد  متو�صط  يبلغ  حيث  حاًدا،  �صكانًيا  اكتظاًظا  القد�ض  مدينة  ت�صهد 
الم�صكن الواحد 7.3 غرفة، فيما ي�صل ا�صتخدام الحيز المتاح في الغرفة الواحدة اإلى 
اأعلى 27% من المتو�صط في ال�صفة الغربية المحتلة وبين  قرابة 1.5 فرد للغرفة، وهو 
�صفوف المواطنين الفل�صطينيين في االأرا�صي المحتلة العام 1948، مقابل 90% مقارنة 
بالواقع في غربي القد�ض المحتلة، مما دفع الكثير من اأهالي المدينة اإلى ال�صكن خلف 
تقدر  حيث  الغربية،  وال�صفة  القد�ض  بين  الواقعة  المنطقة  �صمن  العن�صري،  الجدار 

ن�صبتهم بنحو 10% خالل عامي 2010 و2011. 
فيما تقف اإ�صكالية نق�ض ال�صقق ال�صكنية تحدًيا م�صاعًفا، في ظل الحاجة الملحة 
اإلى ما بين 7-9 اآالف وحدة �صكنية، ت�صل اإلى زهاء 80 األف وحدة �صكنية مطلوب توفيرها 

حتى العام 2030. 
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وياأتي هنا دور االأوقاف، االإ�صالمية والم�صيحية، في اال�صتفادة من االأرا�صي الوقفية 
قام  حيث  وطنهم.  في  وتثبيتهم  القد�ض  مواطني  �صمود  دعم  اأجل  من  �صكنية  لم�صاريع 
القد�ض، في  تابعة الإحدى عائالت  اأرا�ٍض وقفية ذريرّة  با�صتئجار  فل�صطينيون  م�صتثمرون 
منطقة وادي الجوز، لبناء اأكثر من مئة وحدة �صكنية، �صمن م�صروع �صخم قيد الترخي�ض 
حالًيا، اأ�صوة بم�صروع ا�صتثماري م�صــابه الأرا�ٍض تابعة لالأوقاف الم�صيحية، في منطقة بيت 

حنينا، الإقامة نحو 320 وحدة �صكنية. 

رابًعا: القت�ضاد
ال تعدرّ االأو�صاع االقت�صادية في القد�ض المحتلة اأف�صل حااًل من نظيرتها المجتمعية، 
اأمام الم�صاعي االإ�صرائيلية المنظمة ل�صرب الحركة التجارية وال�صياحية فيها، مما اأدى 
اإلى اإغالق العديد من المحال والمن�صاآت التجارية ونقلها خارج المدينة، بخا�صة رام اهلل. 

مع  ة  حادرّ الإ�صكاليات  التجار  من  بمجابهة %80  ر�صمية  غير  رقمية  وتفيد معطيات 
بالقد�ض  اال�صتثمار  فيه  ينعدم  يكاد  وقت  في  االإ�صرائيلية،  والموؤ�ص�صات  ال�صريبة  �صلطة 
المحتلة، حيث ا�صطرت غالبية الم�صاريع العربية اأو المحلية، التي تم افتتاحها في ال�صنوات 
االأخيرة، الإغالق اأبوابها اأو االن�صحاب من ال�صوق المقد�صيرّ بعدما منيت بخ�صائر فادحة. 

في حين ت�صعى االأوقاف االإ�صالمية والم�صيحية في القد�ض المحتلة لممار�صة دور 
�صيما  الفل�صطيني، ال  العربي  وتنمية االقت�صاد  ت�صجيع  االإ�صرائيلي، عبر  للعدوان  م�صادرّ 
داخل البلدة القديمة وبمحيطها، من خالل تاأجير المحال التجارية التابعة لها للمواطنين 

العرب باأثماٍن رمزيه وت�صجيعهم على فتحها لتكون نًدا لنظيرتها االإ�صرائيلية. 

خام�ًضا: التعليم 
تجهد �صلطات االحتالل لطم�ض الهوية العربية االإ�صالمية في القد�ض المحتلة مقابل 
اإبراز الرواية ال�صهيونية المزعومة، عبر م�صاعي فر�ض المناهج االإ�صرائيلية تدريجًيا في 
اإجازة من  نيل  االإ�صرائيلية  الموؤ�ص�صات  لدى  العمل  بات متطلب  بينما  العربية.  المدار�ض 
العرب  الطلبة  اإقبال  ن�صبة  اأ�صعف  مما  االإ�صرائيلية،  االإدارة  عليها  ت�صرف  التي  المعاهد 
على المعاهد العليا الفل�صطينية داخل المدينة المحتلة لعدم االعتراف ب�صهاداتها العلمية. 

ولي�ض غريًبا اإقدام بلدية االحتالل على بناء مدار�ض، �صبه مجانية، تابعة لها تلقن 
بالمدار�ض الخا�صة،  العرب  الطلبة  التحاق  الحيلولة دون  اأجل  االإ�صرائيلي، من  المنهاج 
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وت�صغيل  الإغاثة  المتحدة  االأمم  لوكالة  اأو  والم�صيحية  االإ�صالمية  لالأوقاف  التابعة  وتلك 
االأر�ض  ال�صتالب  اإ�صرائيلي محموم  )االأونروا(، �صمن مخطط  الفل�صطينيين  الالجئين 

والتاريخ مًعا. 

وقد ت�صبب ذلك في ارتفاع ن�صبة االأمية بين �صفوف الفل�صطينيين العرب في القد�ض 
المحتلة اإلى حوالي 3.9%، ممن هم في �صن تلقي التعليم، بينما بلغت ن�صبة التحاق الطلبة 

بموؤ�ص�صاتها التعليمية ح�صب الفئة العمرية كما يلي:
88٫1%5-11 �ضنة

99٫0%12-14 �ضنة

77٫0%15-17 �ضنة 

8٫6%18 �ضنة وما فوق

�ضاد�ًضا: ال�ضحة 
يتمتع ما ن�صبته 97.1% من مواطني القــد�ض المحتــــــــلة العرب بالتاأمين �صحي، 

95.5% منهم �صمن التاأمين ال�صحي االإ�صرائيلي. 

�ضابًعا: الن�ضيج الجتماعي 

االحتالل  بفعل  المتدهورة،  وال�صحية  والتعليمية  االقت�صادية  االأو�صاع  انعك�صت 
االإ�صرائيلي، على الن�صيج المجتمعي في القد�ض المحتلة، من خالل الجدار العن�صري الذي 
اأ�صهم في تفتيت العائالت واإ�صعاف توا�صلها االجتماعي، وارتفاع ن�صب الطالق بين �صفوف 
االأزواج ال�صابة، وانت�صار ظاهرة الع�صبية القبلية ب�صورة لم ي�صهد لها مثياًل من قبل، في 

ظل غياب الحد االأدنى من عنا�صر االأمن واال�صتقرار اأمام قوانين اإ�صرائيلية عن�صرية. 

الخاتمة
اإن تدهور االأو�صاع المجتمعية في القد�ض المحتلة تحتاج اإلى وقفة عربية واإ�صالمية 
تركهم  وعدم  ووطنهم،  اأر�صهم  في  �صمودهم  وتثبيت  المدينة  مواطني  لن�صرة  جادة 
ت�صاعد  موحدة  ا�صتراتيجية  روؤية  اإيجاد  عبر  وذلك  االحتالل،  يقارعون عدوان  وحدهم 
المقد�صيين على تلم�ضرّ طريقهم، وتكون بمثابة ال�صمعة التي تقودهم في النفق المظلم 

نحو بررّ االأمن وال�صالم، و�صط الهجمة ال�صهيونية المحمومة للنيل منهم. 
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الباب الّثالث
 الأبعاد الم�ستقبلّية
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الق�سم االأّول

)1(
م�ستـقبل القد�س: الخيارات المحتملة

اأ. عبد اهلل كنعان*

المقدمة

العربي-االإ�صرائيلي،  ال�صراع  م�صير  باأُ�ضرّ  القد�ض  م�صتقبل  عن  الحديث  يرتبط 
اإحدى  باعتبارها  المنطقة،  في  ال�صالم  وبماآل عملية  الفل�صطينية،  الق�صية  وفي جوهره 
)العام  الفل�صطيني-االإ�صرائيلي  اأو�صلو  اتفاق  بموجب  الموؤجلة  النهائي  الو�صع  ق�صايا 
اأن  اإال  1993( والتي كان من المفتر�ض ت�صويتها بانتهاء المرحلة االنتقالية عام 1999، 
م�صار المفاو�صات الممتد، منذ موؤتمر مدريد لل�صالم، في العام 1991، لم ي�صفر، حتى 

االآن، عن تحقيق تقدم على �صعيد الحقوق الوطنية الفل�صطينية والعربية الم�صروعة. 

وقد غلب الطابع ال�صيا�صي على ا�صتئثار اهتمام االأو�صاط الفكرية والدينية وال�صيا�صية 
جلًيا  ح�صر  ما  القد�ض،  ق�صية  تناول  لدى  والغربية،  واالإ�صرائيلية  العربية  واالأكاديمية، 
عند �صانعي القرار ال�صيا�صي، �صواء اأطراف ال�صراع المبا�صرة من الفل�صطينيين والعرب 
واالإ�صرائيليين، اأم بالن�صبة اإلى االإدارات االأمريكية المتعاقبة بحكم رعايتها للمفاو�صات. 

حيال  المتباينة  ال�صراع  اأطراف  روؤى  ومحددات  المحتلة،  المدينة  حا�صر  واإزاء 
ال�صيناريوهات  ر�صم  محاولة  فاإن  االأمريكي،  الموقف  مع  الت�صبيك  وم�صتوى  م�صيرها، 
المحتملة لم�صتقبل القد�ض ال تخرج عن احتماالت اأربعة، متدرجة في من�صوب احتمالية 

وقوعها، تتمثل في:

* اأمين عام اللجنة الملكية ل�صوؤون القد�ض - االأردن. 
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اأوًل: ا�صتمرارية الو�صع الراهن في القد�ض. 

ثانًيا: القد�ض عا�صمة لدولتين: الكيان االإ�صرائيلي القائم حالًيا والكيان الفل�صطيني 
المن�صود. 

ثالًثا: تدويل القد�ض. 

رابًعا: ا�صتعادة القد�ض. 

اإما  احتماالت  �صمن  القد�ض  م�صتقبل  في  الورقة  هذه  تبحث  �صبق؛  ما  على  بناًء 
»الو�صع الراهن« اأو »حل الدولتين« اأو »التدويل« اأو »اال�صترجاع«، وفق الحيثيات المت�صلة 
بها واأفق ماآل كل منها، و�صواًل اإلى ترجيح االحتمال االأقرب للتحقيق، بما يقت�صي؛ اأواًل، 
تناول القرارات الدولية ال�صادرة عن االأمم المتحدة حول القد�ض، كمدخل اأ�صا�صي لها. 

الُبعد الأممي

لم�صتقبل  االأربعة  باالحتماالت  ال�صلة  ذات  المتحدة،  االأمم  قرارات  تناول  يعدرّ 
واالأمن  اال�صتقرار  اأ�صا�ض  الدولية  ال�صرعية  اأن  باعتبار  مهًما،  منهجًيا  مدخاًل  القد�ض، 
المتحكمة  القوى  �صنيعة  االإ�صرائيلي  الكيان  ي�صكل  فيما  تطبيقها،  تم  ما  اإذا  الدوليين، 
باإرادة المجتمع الدولي، حينما جرى »زرعه« في قلب العالم العربي، فل�صطين، بموجب 
والذي ق�صى  الثاني )نوفمبر( 1947،  ت�صرين  ال�صادر في 29  االأممي رقم 181  القرار 

بتق�صيم فل�صطين اإلى ثالثة اأق�صام:
1. دولة عربية على ما م�صاحته نحو 44% من الم�صاحة الكلية لفل�صطين؛

2. دولة يهودية على ما م�صاحته نحو 56% من الم�صاحة الكلية لفل�صطين؛
(Corpus Separatum) على ما م�صاحته نحو 1% من  بالقد�ض  3. كيان خا�ض 
الم�صاحة الكلية لفل�صطين؛ بمعنى تدويل القد�ض بالحدود المعرفة في القرار، 
�صاماًل المنطقة الممتدة اإلى نقطة اأبعدها �صمااًل �صعفاط واأبعدها جنوًبا بيت 

لحم واأبعدها �صرًقا اأبو دي�ض واأبعدها غرًبا عين كارم. 

الذي  الغربي،  �صطريها  ت�صمل  القرار،  بموجب  للتدويل،  الخا�صعة  والقد�ض 
اغت�صبته �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي في حرب عام 1948، وال�صرقي، الذي احتلته مع 
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باقي اأرا�صي ال�صفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن ال�صورية و�صبه �صحراء �صيناء 
الم�صرية، في حربها العدوانية التو�صعية في 5 حزيران )يونيو( 1967. 

ويرتبط قرار تق�صيم فل�صطين وتدويل القد�ض بقرار ع�صبة االأمم الذي و�صع 
فل�صطين تحت االنتداب البريطاني، في 6 تموز )يوليو( 1921، والم�صادق عليه في 
وذلك  اأيلول )�صبتمبر( 1922،  التنفيذ في 29  تموز )يوليو( 1922 ودخل حيز   24
مو�صع   ،1917 )نوفمبر(  الثاني  ت�صرين   2 في  ال�صادر  بلفور«،  »وعد  لو�صع  تمهيًدا 
التنفيذ، باإن�صاء »وطن قومي لليهود« في فل�صطين. بمعنى اأن حكومة بريطانيا التي 
اأعطت »الوعد« للورد روت�صيلد هي التي �صتتولى، بموجب قرار �صك االنتداب، تهيئة 

الظروف ال�صتنبات الكيان ال�صهيوني في فل�صطين. 

وهذا ما كان؛ عندما قررت بريطانيا العظمى من جانب واحد اإنهاء انتدابها على 
فل�صطين في 14 اأيار )مايو( 1948 بعدما مكنت الحركة ال�صهيونية من اكت�صاب مقومات 

اإعالن والدة الكيان المحتل، فيما ُيعرف في االأدبيات االإ�صرائيلية »بعيد اال�صتقالل«. 

التي   ،1916 العام  في  »�صايك�ض-بيكو«،  اتفاقية  مع  متوائًما  بلفور  وعد  جاء  وقد 
والغربي  ال�صرقي  بجناحيه  العربي  العالم  وفرن�صا  العظمى  بريطانيا  بموجبها  تقا�صمت 

وك�صفتها الثورة البل�صفية �صدرّ القي�صر في ت�صرين االأول )اأكتوبر( من عام 1917. 

ربطه  عند  اإال  االإ�صرائيلي  للكيان  والوظائفية  اال�صتعمارية  الطبيعة  فهم  يمكن  وال 
اآنذاك هنري كامبل بنرمان في  الوزراء البريطاني  األفها رئي�ض  التي  اللجنة  بنتاج مهام 
العام 1907 من نخبة �صيا�صية وفكرية واقت�صادية وتاريخية وجغرافية بريطانية ودولية، 
الدائمة  ال�صداقة  نزعة  يتلب�ض  كيان  »بت�صكيل  االأنباء،  اأوردته  ما  وفق  اأو�صت،  حينما 
لالإمبراطورية البريطانية والعداء االأزليرّ للعرب في فل�صطين، بما يحول دون وحدة ال�صعب 
وعادات  وجغرافية  تاريخية  بعالقات  ويرتبط  قارتين  على  اأرا�صيه  تمتد  الذي  العربي 
اإذا  لي�صبح قوة عظمى،  النهو�ض  ُمكنة  ويمتلك  توحيدية،  �صماوية  ور�صاالت  وتقاليد 
تاأتي منها طلقة  التي قد  الوحيدة  العربية  المنطقة  الفر�صة، ما يجعل  له  اأتيحت  ما 
الرحمة لالإمبراطورية البريطانية«، التي لم تكن �صم�صها تغيب اآنذاك ولكن كان يبدو 

عليها بوادر الترهل. 
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اأوًل: ديمومة الو�ضع الراهن
)اأ( ال�ضيا�ضة الإ�ضرائيلية تجاه القد�س: »القد�س عا�ضمة اإ�ضرائيل الموحدة والأبدية«

لم ي�صتند الكيان االإ�صرائيلي في قيامه اإال على قرار م�صكوك، اإن لم يكن مطعوًنا، 
في �صرعيته من منظور القانون الدولي، �صادر عن الجمعية العامة لالأمم المتحدة في 
العام 1947، ورغم اأنه مجرد تو�صية غير ملزمة، وفق الم�صتقر في فقه القانون الدولي، 
ولكنه اأفرز كياًنا معترًفا به، تم قبوله ع�صًوا في االأمم المتحدة بناء على تو�صية من مجل�ض 
اال�صتعداد  ولديها  لل�صلم«  محبة  دولة  »اإ�صرائيل  اأن  مفادها   ،1949/5/11 في  االأمن، 

للقبول بميثاق االأمم المتحدة وتنفيذ ما يترتب عليها من التزامات بموجبه. 

ولعل المتتبع لتطورات الق�صية الفل�صطينية، منذ بدء الغزو ال�صهيوني اال�صتيطاني 
اال�صتعماري االإحاللي لفل�صطين ببناء اأول م�صتعمرة اإ�صتيطانية اإحاللية في القد�ض عام 
 ،1917 بلفور  ووعد   ،1916 و�صايك�ض-بيكو   ،1907 بنرمان  لجنة  بتو�صية  مروًرا   ،1881
وو�صع فل�صطين تحت االنتداب البريطاني، ثم قرار التق�صيم عام 1947، فحرب »النكبة« 
اإلى  اأف�صى  الذي  »التو�صية«  القرار  كنه  ا�صت�صفاف  في  عناء  يجد عظيم  ال  عام 1948، 

والدة الكيان االإ�صرائيلي. 

للحركة  متوفرة  �صيا�صية  اإمكانيات  االإ�صرائيلي  الكيان  اإقامة  نفاذ  وراء  وقفت  اإذ 
ال�صهيونية، وتحالف دولي مع بريطانيا العظمى ودعم مهم من فرن�صا والواليات المتحدة 
قرار  انتزاع  في  محورًيا  دوًرا  منها،  االأخيرة  وبخا�صة  مجتمعًة،  اأدت  التي  االأمريكية، 
الع�صكري  الجانب  ومنها  الو�صائل،  ب�صتى  لوالدته  القانوني«  »االإطار  واإ�صفاء  التق�صيم 
فل�صطين،  في  المنتدبة  الدولة  تحوزها  كانت  التي  الع�صكرية  والقواعد  االآلة  بتوريثه 
التي  العربية  الجيو�ض  ومعهم  الفل�صطينيين  الثوار  مواجهة  في  ا�صتخدامها  جرى  والتي 
هبرّت لنجدتهم، فكانت الهدنة التي فر�صها الحليف الدولي اإعداًدا للجولة القادمة التي 
انتهت اإلى هزيمة الجيو�ض العربية واحتالل »اإ�صرائيل« 78% من اإجمالي الم�صاحة الكلية 
لفل�صطين، بما يزيد 22% عن الم�صاحة المقررة لها بموجب قرار التق�صيم. ولوال ا�صتب�صال 
االأول في  الموؤ�ص�ض عبد اهلل  الملك  له  المغفور  بتوجيه من جاللة  العربي  الجي�ض  قوات 
للفل�صطينيين  كان  وما  بكاملها  القد�ض  »ل�صاعت  ومحيطها  القديمة  البلدة  عن  الدفاع 

والعرب والم�صلمين اليوم ق�صية ا�صمها القد�ض«، على حدرّ تعبيره. 
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ولكن هذا الكيان اال�صتعماري، الذي راأى فيه الغرب عينه اال�صتراتيجية المتقدمة 
واال�صتحالة المادية دون وحدة المنطقة العربية وبوؤرة دعم الحلف الدولي الثالثي االأقطاب 
االأمريكي-البريطاني-الفرن�صي  الثالثي  البيان  في  ممثاًل  واإعالمًيا  وع�صكرًيا  �صيا�صًيا 
البريطاني  الثالثي  العدوان  فكان  جديدة،  ع�صكرية  لجولة  العدة  يعدرّ  بداأ   ،1950 عام 
الفرن�صي-االإ�صرائيلي )في العام 1956( رًدا على تاأميم الرئي�ض الم�صري الراحل جمال 
عبد النا�صر لقناة ال�صوي�ض، والذي انتهى اإلى ن�صر �صيا�صي له عندما اأجبرت الواليات 
االإقليمية  الحيوية،  م�صالحها  من  بدافع  وذلك  باالن�صحاب،  االحتالل  قوات  المتحدة 
والكونية، ول�صن العدوان من دون موافقتها، ف�صاًل عن تهديد االتحاد ال�صوفيتي )�صابًقا( 

بالتدخل في الحرب ل�صالح م�صر الأ�صباب اأيديولوجية وم�صلحية مًعا. 

بيد اأن ال�صيا�صة العدوانية التو�صعية االإ�صرائيلية لم تنته، بدليل الحرب التي �صنتها 
�صد م�صر واالأردن و�صوريا في 5 حزيران )يونيو( 1967، وانتهت اإلى احتالل االأرا�صي 
العربية، المذكورة �صابًقا، بما في ذلك ال�صطر ال�صرقي من القد�ض الذي دخلته في اليوم 
المغاربة  حارة  بهدم  تهويده  مخطط  تنفيذ  في  لت�صرع  نف�صه،  ال�صهر  نف�ض  من  ال�صابع 
واإعالن القد�ض، ب�صطريها الغربي وال�صرقي، »عا�صمة موحدة واأبدية الإ�صرائيل«، والذي 

�صادق عليه البرلمان االإ�صرائيلي »الكني�صت« في 27 حزيران )يونيو( 1967. 

)نوفمبر(  الثاني  ت�صرين   22 في  ال�صادر   242 رقم  االأمن  مجل�ض  قرار  اأن  ومع 
1967، والذي تم بموجبه وقف اإطالق النار، ق�صى في اأحد بنوده بان�صحاب »اإ�صرائيل« 
من االأرا�صي التي احتلتها في الحرب االأخيرة، اإال اأنها لم تاأبه به وال بقرار مجل�ض االأمن 
التاأكيدي رقم 1973/338، وال بغيره من القرارات ال�صادرة عن مجل�ض االأمن والجمعية 
»للجمعية  التابعة  االإن�صان  حقوق  ولجنة  واالجتماعي  االقت�صادي  والمجل�ض  العامة 
قرارات  واأبرزها  ال�صلة،  ذات  المتخ�ص�صة  الوكاالت  عن  ال�صادرة  بتلك  وال  العامة«، 
العدل  محكمــة  وقرار  )اليون�صكو(،  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  االأمم  منظمة 
الدولية القا�صي، في 9 تموز )يوليو( 2004، بتفكيك جدار الف�صل العن�صري وتعوي�ض 
ه خبراء القانون الدولي قراًرا ملزًما ب�صبب طبيعته الكا�صفة  المت�صررين منه، والذي عدرّ
االآمرة  القواعد  من  يعتبر  فيما  عنه؛  ك�صف  بل  حًقا  ين�صئ  لم  اأنه  بمعنى  مًعا،  واالآمرة 
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التي ال يجوز مخالفتها وال االتفاق على مخالفتها حتى واإن لم ت�صبرّ في �صالح الطرف 
المعني، والممثل هنا في �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي. 

ومع اأن االأجندة االأممية حافلة بمئات القرارات ذات ال�صلة بال�صراع العربي-االإ�صرائيلي، 
ومحوره الق�صية الفل�صطينية وجوهرها ق�صية القد�ض، اإال اأن �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي لم 
تلتفت اإليها، بل م�صت في �صيا�صة التهويد، باأ�صكالها الت�صريعية واال�صتيطانية والتهجيرية، 
وتنفيذ اأعمال الحفريات تحت الم�صجد االأق�صى المبارك وبمحيطه وم�صادرة االأرا�صي 
القد�ض،  وبخا�صة  المحتلة،  االأرا�صي  في  الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود  م�صادر  وتجفيف 
اإقرار  منع  الذي  االأمريكي  »الفيتو«  نظير  والعقوبة،  الم�صاءلة  �صغط  من  الخ�صية  دون 
م�صاريع قرارات االأمم المتحدة التي تطالب االحتالل باالن�صحاب الفوري غير الم�صروط 
ته تعطياًل الإرادة  من االأرا�صي العربية المحتلة، وفق الف�صل ال�صابع من ميثاقها، ما عدرّ
اليد  كفرّ  من  وا�صنطن  تمكنت  فيما  الدوليين،  وال�صلم  لالأمن  وتهديًدا  الدولي  المجتمع 
االأممية عن ملف الق�صية الفل�صطينية ل�صالح اال�صتئثار به عبر رعاية م�صار المفاو�صات 
الفل�صطينية-االإ�صرائيلية الممتد منذ العام 1991 من دون اأن ي�صفر عن تحقيق تقدم يتفق 
العربية  االأرا�صي  من  االإ�صرائيلي  باالن�صحاب  المطالبة  االأممية  القرارات  م�صامين  مع 
وتقرير  التحرر  في  االإن�صانية  حقوقه  من  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  وتمكين  المحتلة، 
الم�صير واإقامة الدولة الفل�صطينية الم�صتقلة ذات ال�صيادة على حدود الرابع من حزيران 
وفق  الفل�صطينيين  الالجئين  ق�صية  وحل  ال�صريف،  القد�ض  وعا�صمتها   1967 )يونيو( 

القرار الدولي 194 ال�صادر في 1948/12/11 حول »حق العودة والتعوي�ض«. 

اإ�صرائيلي  احتالل  بين  المتوازنة؛  التفاو�ض غير  الحال مع معادلة  وي�صتقيم ذلك 
االأمريكي  والدعم  واالإعالمية  وال�صيا�صية  والع�صكرية  المادية  القوة  مقومات  يمتلك 
المفتوح، و�صلطة وطنية فل�صطينية ال تلوي على �صيء، وفي حين يدخل الجانب االإ�صرائيلي 
دائرة التفاو�ض المغلقة وفق ا�صتراتيجية الم�صار الممتد اإلى ما ال نهاية، فاإن المفاو�ض 
التي ظلت حبًرا  الدولية،  ال�صرعية  القوة االأدبية لقرارات  اإلى �صالح  الفل�صطيني ي�صتند 
ل النفاذ مقابل الحماية ال�صيا�صية االأمريكية ل�صلطة االحتالل.  على ورق اإزاء افتقارها معورّ
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التهويد  ب�صيا�صة  ذرًعا  �صاقت  التي  المتحدة،  لالأمم  العامة  الجمعية  اأن  غير 
ت »بالبطل واالإلغاء« قرار االحتالل �صمرّ الجوالن ال�صورية،  واال�صتيطان االإ�صرائيلية، اأقررّ
المعروف  الإ�صرائيل«،  واأبدية  موحدة  عا�صمة  »القد�ض  واإعالن   ،1981/12/14 في 
ه »الكني�صت« في 1980/7/30، معتبرة اأنه »ال يمكن  »بقانون اأ�صا�صي القد�ض« الذي �صنرّ
لهما، وال لغيرهما من القرارات االإ�صرائيلية الم�صابهة، اإنتاج اأي اأثر قانوني، واإنما تهديد 

االأمن وال�صلم الدوليين«. 

اإ�صارة  في  االأمن،  مجل�ض  في  الدائم  الع�صو  موقف  ا،  اأي�صً �صجبت،  لذلك؛  وتبًعا 
في  ال�صادر   123/37 رقم  القرار  �صدرّ  الت�صويت  من  المتحدة،  للواليات  مبا�صرة  غير 
بمبادرة  جاء  والذي  االأممي  الميثاق  من  ال�صابع  الف�صل  اإلى  والم�صتند   ،1982/12/16
�صورية، معتبرة اأنه )الفيتو االأمريكي( ي�صكل ت�صجيًعا لالحتالل االإ�صرائيلي للتمرد على 
مجل�ض  ف�صل  اأن  غير  الدوليين.  وال�صلم  االأمن  تهديد  وبالتالي  الدولي،  المجتمع  اإرادة 
االأمن في معالجة تلك الق�صية، يفتح الباب اأمام حمل الق�صية الفل�صطينية اإلى الجمعية 
العامة ال�صت�صدار قرار ي�صتند اإلى قرارها الخا�ض »االتحاد من اأجل ال�صالم«، ال�صادر 
في 1950/12/11، والذي جاء بمبادرة اأمريكية، حيث تكت�صب القرارات الم�صتندة اإليه، 
الف�صل  بموجب  االأمن  مجل�ض  عن  ال�صادرة  تلك  قوة  الدولي،  القانون  فقهاء  راأي  وفق 

ال�صابع، طالما اأنها تهدد االأمن وال�صلم الدوليين. 

وامتناع   22 رف�ض  مقابل  دولة   87 بتاأييد   1982 عام  ال�صادر  القرار،  اعتبر  وقد 
31، وجرى تاأكيده في معظم القرارات االأممية الالحقة، الكيان االإ�صرائيلي، اإزاء م�صيرّه 
غير  ع�صو  »دولة  منها،  االن�صحاب  ورف�ض  المحتلة  العربية  االأرا�صي  تهويد  �صيا�صة  في 
الأ�ضرّ  التزامات«، خالًفا  الميثاق من  عليها  يرتبه  بما  للوفاء  م�صتعدة  وغير  لل�صلم  محبة 
قبولها ع�صًوا في االأمم المتحدة. كما يكت�صب دالالت قانونية خطيرة ت�صع اأكثر من عالمة 

ا�صتفهام على �صرعية الوجود االإ�صرائيلي؛ اإذ جاء فـيه:
الجمعية  وقرارات  االأمن  مجل�ض  »لقرارات  امتثالها  لعدم  اإ�صرائيل  بقوة  تدين   .1

العامة«؛ 
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2. تعلن مرة اأخرى اأن قرار »اإ�صرائيل« ال�صادر في 14 كانون االأول )دي�صمبر( 1981 
يعدرّ  المحتلة  ال�صورية  الجوالن  واإدارتها على مرتفعات  بفر�ض قوانينها وواليتها 

عماًل عدوانًيا. 
3. »تعلن مرة اأخرى اأن قرار اإ�صرائيل فر�ض قوانينها وواليتها واإدارتها على مرتفعات 
الجوالن ال�صورية المحتلة باطل اأ�صاًل وخاٍل من اأية �صحة قانونية و/ اأو اأي اأثر 

قانوني«. 
االأرا�صي  ب�صمرّ  الخا�صة  االإ�صرائيلية  والممار�صات  ال�صيا�صات  جميع  اأن  تعلن   .4
التي  اأو  القد�ض،  فيها  بما  المحتلة،  االأخرى  العربية  واالأرا�صي  الفل�صطينية 
ذات  المتحدة  االأمم  ولقرارات  الدولي  للقانون  انتهاًكا  ت�صكل  ذلك،  ت�صتهدف 

ال�صلة. 
قرارها  لتنمية  اإ�صرائيل  تتخذها  التي  االإجراءات  جميع  اأن  اأخرى  مرة  »تقرر   .5
المت�صل بمرتفعات الجوالن ال�صورية المحتلة اإجراءات غير قانونية وباطلة ولن 

يعترف بها«. 
6. »تعيد تاأكيد ما قررته من اأن جميع اأحكام اتفاقيات الهاي ل�صنة 1907 واتفاقية 
جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 اآب )اأغ�صط�ض( 
�صنة  منذ  اإ�صرائيل  تحتلها  التي  ال�صورية  االأرا�صي  على  تنطبق  فتئت  ما   ،1949
بموجب  التزاماتها  احترام  وتكفل  تحترم  اأن  اأطرافها  اإلى جميع  وتطلب   1967

هذه ال�صكوك في جميع الظروف«. 
ال�صورية منذ  الجوالن  اإ�صرائيل احتالل مرتفعات  اأن موا�صلة  اأخرى  7. »تقرر مرة 
عقب   1981 )دي�صمبر(  االأول  كانون   14 في  بالفعل  اإياها  ها  و�صمرّ  1967 �صنة 
اتخاذها قرار فر�ض قوانينها وواليتها واإدارتها على ذلك االإقليم ي�صكالن تهديًدا 

م�صتمًرا لل�صلم واالأمن الدوليين«. 
8. ت�صجب بقوة ال�صوت ال�صلبي الذي اأدلى به ع�صو دائم في مجل�ض االأمن »المق�صود 
بموجب  اإ�صرائيل،  �صد  يتخذ  اأن  من  المجل�ض  منع  والذي  المتحدة«  الواليات 

الف�صل ال�صابع من الميثاق، »التدابير الالزمة«. 
اإلى  يقدم  وتكنولوجي  وع�صكري  واقت�صادي  �صيا�صي  دعم  اأي  كذلك  ت�صجب   .9
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اأن ي�صجعها على ارتكاب االأعمال العدوانية وتوطيد واإدامة  اإ�صرائيل، من �صاأنه 
ها لالأرا�صي العربية المحتلة.  احتاللها و�صمرّ

10. »توؤكد بقوة مرة اأخرى على مطالبها باأن تلغي اإ�صرائيل على الفور قرارها ال�صادر 
على  واإدارتها  وواليتها  قوانينها  بفر�ض  )دي�صمبر( 1981  االأول  كانون   14 في 

مرتفعات الجوالن ال�صورية، والذي ترتب عليه ال�صم الفعلي لتلك االأرا�صي«. 
كاماًل  ان�صحاًبا  اإ�صرائيل  الن�صحاب  الق�صوى  ال�صرورة  تاأكيد  اأخرى  مرة  تعيد   .11
االأخرى  العربية  واالأرا�صي  الفل�صطينية  االأرا�صي  جميع  من  م�صروط  وغير 
�صلم  الإقامة  اأ�صا�صي  �صرط  وهو  القد�ض،  فيها  بما   ،1967 �صنة  منذ  المحتلة 

�صامل وعادل في ال�صرق االأو�صط. 
ع�صًوا  دولة  لي�صت  اأنها  تثبت  واإجراءاتها  اإ�صرائيل  �صجل  اأن  اأخرى  مرة  تقرر   .12
محبة لل�صلم واأنها تمعن في انتهاك المبادئ الواردة في الميثاق، واأنها لم تقم 
عليها  المترتبة  بااللتزامات  اأو  الميثاق  بموجب  عليها  المترتبة  بااللتزامات 

بموجب قرارات الجمعية العامة. 
ة اأخرى اإلى جميع الدول االأع�صاء تطبيق التدابير التالية: 13. تطلب مررّ

اأ. االمتناع عن اإمداد اإ�صرائيل باأية اأ�صلحة اأو معدات مت�صلة بها ووقف اأية 
م�صاعدات ع�صكرية تتلقاها اإ�صرائيل منها. 

ب. االمتناع عن اقتناء اأية اأ�صلحة اأو معدات ع�صكرية من اإ�صرائيل. 
الإ�صرائيل ووقف  والتكنولوجية  والمالية  االقت�صادية  الم�صاعدات  ت. وقف 

التعاون معها. 
ث. قطع العالقات الدبلوما�صية والتجارية والثقافية مع اإ�صرائيل. 

14. تكرر طلبها اإلى جميع الدول االأع�صاء اأن تكف على الفور، فرادى ومجتمعة، عن 
كل تعاون مع اإ�صرائيل كي تعزلها عزاًل تاًما في جميع الميادين. 

15. تحث الدول غير االأع�صاء على الت�صرف وفًقا الأحكام هذا القرار. 
في  تمتثل  اأن  االأخرى  الدولية  والمنظمات  المتخ�ص�صة  الوكاالت  اإلى  تطلب   .16

عالقاتها مع اإ�صرائيل الأحكام هذا القرار. 
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بيد اأن الكيان االإ�صرائيلي يتجاوز االأجندة االأممية �صوب فر�ض وقائع مغايرة في 
الم�صتقلة،  الفل�صطينية  الدولة  اإقامة  دون  وتحول  للتفاو�ض  قابلة  غير  المحتلة  االأرا�صي 
ا�صتناًدا اإلى معطيات اإقليمية ودولية تمنحه فر�صة كافية لتعميق الخلل القائم لم�صلحته، 
في  ووجوده  الأمنه  اال�صتراتيجي  الظهير  ي�صكل  المتحدة  الواليات  مع  ا�صتراتيجي  وحلف 
وا�صتبداله  نوعها،  اأًيا كان  المواجهة معه،  العرب عن خيار  ي�صهم تخلي  بينما  المنطقة، 
يجري  التي  »االأبدية«  العربية  ال�صالم  مبادرة  خالل  من  اال�صتراتيجي،  ال�صالم  بخيار 
ويزيد  التو�صعية  العدوانية  لخياراته  مطمئًنا  جعله  في  منا�صبة،  كل  في  عليها  التاأكيد 
بال�صراع  الخا�صة  المتحدة  االأمم  وقرارات  الدولي  المجتمع  الإرادة  وتجاهله  تعنته  من 

العربي-االإ�صرائيلي. 

د معطيات االأمر الواقع في االأرا�صي المحتلة، بما فيها القد�ض، نهج االحتالل  وتج�صرّ
في اال�صتيطان واال�صتعمار والعدوان، والمتمثل في:

ال�صطر  في  القائمة  االإحاللية  اال�صتعمارية  الم�صتوطنات  عدد  بلغ  الم�ضتوطنات:   .1
نهاية عام 2011 زهاء 15 م�صتوطنة �صمن م�صاحة تقدر  القـد�ض حتى  ال�صرقي من 
بنحو 24.897 دونًما ت�صمرّ 199.647 م�صتوطًنا، وذلك وفق تقرير منظمة التحرير 

الفل�صطينية عن القد�ض ل�صهر حزيران )يونيو( 2013. 
2. البوؤر ال�ضتيطانية ال�ضتعمارية الإحاللية: وعددها )8( بوؤر ا�صتيطانية ا�صتعمارية 

احاللية، ت�صمرّ األفي م�صتوطن. 
3. التو�ضع ال�ضتيطاني: والذي �صهد نمًوا ملحوًظا متدرًجا في عدد وحداته اال�صتيطانية 
ارتفع من زهاء 569 في العام 2010، اإلى نحو 1772 في العام 2011، ومن ثم 2386 

وحدة ا�صتيطانية في العام 2012. 
4. البيوت والمن�ساآت المهدمة: وبلغ عددها خالل الفترة الواقعة بين 2000 وحتى الربع 

االأول من العام 2013 حوالي 1159 بين منزل و�صقة ومن�صاأة. 
5. الحفريات حول الم�ضجد الأق�ضى وتحته: وعددها 47 موقًعا، منها 17 مكتملة و30 
ن�صطة، بواقع 25 حفرية غرب الم�صجد االأق�صى، 13 منها م�صتمرة و12 مكتملة، و17 
حفرية جنوب الم�صجد االأق�صى، منها 12 م�صتمرة و5 مكتملة، باالإ�صافة اإلى خم�ض 

حفريات �صمال الم�صجد االأق�صى جميعها م�صتمرة. 
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6. اقتحامات الم�ضتوطنين للم�ضجد الأق�ضى: وبلغ عددهم 11881 م�صتوطًنا ا�صتعمارًيا 
ما بين عامي 2011- 2012. 

7. �ضحب هويات المقد�ضيين: وعددها 14621 هوية منذ عام 1967 حتى نهاية عام 2011. 

8. تهويد التعليم من خالل المدار�س التابعة للبلدية: وبلغ عددها وفق اإح�صائية عام 
2013/2012 حوالي 57 مدر�صة ب�صعة 38293 طالًبا وطالبة. اأما المدار�ض الخا�صة 
مدر�صة   68 نف�صها  للفترة  فعددها  االإ�صرائيلي  المنهاج  بتطبيق  بع�صها  اأخذ  التي 
ب�صعة 25.439 طالًبا وطالبة، في حين بلغ عدد مدار�ض االأوقاف التي تطبق المنهاج 

الفل�صطيني اأو االأردني التابعة لالأوقاف 40 مدر�صة ب�صعة 12017 طالًبا وطالبة. 
9. اإغالق الموؤ�ض�ضات: تم اإغالق 52 موؤ�ص�صة منذ عام 1967 حتى نهاية عام 2012. 

10. تطويق القد�س بالحواجز الثابتة: وعددها 12 حاجًزا وهي: 
1:10: حاجز قلنديا – المطار: �صمال القد�ض. 

2:10: حاجز حزما: �صمال �صرق القد�ض. 
3:10: حاجز �صعفاط: مخيم �صعفاط. 

4:10: حاجز الزعيم: �صرق الطور. 
5:10: حاجز الزيتونة: جبل الزيتون. 

6:10: حاجز ال�صواحرة: ال�صواحرة ال�صرقية. 
7:10: حاجز ال�صيخ �صعد: ال�صيخ �صعد. 

8:10: حاجز النعمان: خلة النعمان. 
9:10: حاجز بيت لحم: جنوب القد�ض. 

10:10: حاجز جيلو: بيت جاال. 
11:10: حاجز الولجة: قرية الولجة. 

12:10: حاجز عوفر التجاري: بلدة بيتونيا. 
11. عدد مواطني القد�س ومحيطها: تبلغ م�صاحة البلدة القديمة ومحيطها 47.391 
 199.647 مجموعه  ما  مقابل  مواطًنا،   269.565 بنحو  يقدر  �صكان  بعديد  دونًما، 
م�صتوطًنا، اأي ما ن�صبته 42.5%، في حين تبلغ ن�صبة العرب 57.4%، بما يعني اقتراب 
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مواطنيها  ن�صبة  من  ومحيطها  القديمة  البلدة  في  اال�صتعماريين  الم�صتوطنين  ن�صبة 
المقد�صيين. واإذا ما ا�صتمر التطور اال�صتيطاني اال�صتعماري على هذا النحو، عبر �صخرّ 
وت�صمين  االإحاللية  اال�صتعمارية  الم�صتوطنات  من  المزيد  اإقامة  في  الهائلة  االأموال 
ت�صبح  حتى  الزمن  من  الكثير  يم�صي  لن  فاإنه  بالم�صتوطنين،  ورفدها  منها  القائم 
البلدة القديمة ومحيطها ديموغرافًيا ونظاًما حياتًيا مظهًرا وواقًعا كما لو كانت بلدة 

يهودية منزوعة وجهها العربي االإ�صالمي. 

)ب( ال�ضيا�ضة الوقائية: المنهج الأردني في الحفاظ على الطابع العربي الإ�ضالمي للقد�س 

ا، تاريًخا وح�صارة، مقد�صات اإ�صالمية وم�صيحية، وجداًنا  يرتبط االأردن �صعًبا واأر�صً
اإلى جدرّ الها�صميين  وم�صيًرا، ارتباًطا وثيًقا بفل�صطين، يعود، من حيث بعده الها�صمي، 
االأعظم نبي االأمة ور�صولها محمد ، حيث اأ�صري به من الم�صجد الحرام اإلى الم�صجد 

االأق�صى المبارك ومعراجه من هناك اإلى ال�صموات العلى. 

واالأردن تاريخًيا بلد الح�صد والرباط، واإليه انطلقت اأول حرب التحرير للم�صلمين 
خارج الحجاز باتجاه معاقل دولة الروم التي كانت تحتل بالد ال�صام وتمتد تخومها اإلى 
الديار المقد�صة؛ وفي موقعة موؤتة)1( التي كان قادتها زيد بن حارثة وجعفر بن اأبي طالب 
بعدهم  القيادة من  فتولى  االأردن  اأر�ض  لي�صت�صهدوا ثالثتهم على  رواحه،  بن  وعبد اهلل 
خالد بن الوليد الذي اأعاد ترتيب الجي�ض وان�صحب ان�صحاًبا منظًما جنبهم �صحق جيو�ض 

ة.  الروم لهم نظير تفوقهم عدًدا وعدرّ

وعلى اأر�ض االأردن احت�صدت جيو�ض الخليفة عمر بن الخطاب ومنه انطلقت لتحرير 
اأبو  القد�ض من االحتالل الروماني حيث دخلها فاتًحا دونما قتال ب�صحبة قائد جيو�صه 
عبيدة عامر بن الجراح ومعاونيه من اأمراء الجيو�ض، خالد بن الوليد وعمرو بن العا�ض 
و�صرحبيل بن ح�صنه وعبد الرحمن بن عوف، ليمنح بطريرك القد�ض �صفرنيو�ض واأهلها 

)1( يف العام الثامن للهجرة )املحرر(. 
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وبني  الم�صلمين  بين  العالقة  تنظم  تاريخية  وثيقة  اأول  ت  عدرّ التي  العمرية)2(  العهدة 
جلدتهم من الم�صيحيين العرب. كما احت�صدت على اأر�صه جيو�ض القائد االإ�صالمي �صالح 
الدين االأيوبي ومنه انطلقت لتحرير القد�ض من الحكم ال�صليبي في معركة حطين، عام 
يعود  اإذ  عاًما،   88 ال�صام  وبالد  للقد�ض  ال�صليبيين  ا�صتعمار  على  مررّ  اأن  بعد  1187م، 

ا�صتعمار ال�صليبيين للقد�ض اإلى العام 1099م. 

قد  المعا�صر  الها�صمي  العهد  بداية  حتى  بفل�صطين  االأردن  عالقات  كانت  واإذا 
لذلك  اأ�صاف  الجديد  الها�صمي  العهد  فاإن  والتحرير،  والرباط  الح�صد  بين  تراوحت ما 
لل�صراع  المرافقة  والدولية  واالإقليمية  العربية  بالظروف  محكوًما  وقائًيا  �صيا�صًيا  نهًجا 
االإ�صالمية  العربية  الهوية  حماية  على  االأردن  فيها  حر�ض  التي  العربي-االإ�صرائيلي، 
نمط  في  قدًما  الم�صي  على  واإ�صراره  االإ�صرائيلي  االحتالل  في ظل  ومقد�صاتها  للقد�ض 
عدوانه الثابت، اإزاء �صيا�صة عربية واإقليمية ودولية بعيدة عن انتهاج �صيا�صة اإجباره على 

االإذعان لقرارات ال�صرعية الدولية. 

وال يدخل ا�صتالل االأردن لنا�صية ال�صيا�صة الوقائية في باب التنكر لمنهج التحرير، 
بل النعدام مقومات الم�صيرّ قدًما فيه اأمام اختالل موازين القوى ل�صالح االحتالل؛ فهو 

خيار اال�صطرار ولي�ض تخلًيا عن الق�صية الفل�صطينية، وجوهرها ق�صية القد�ض. 

ولن تتوقف هذه الورقة عند دور االأردن وت�صحياته في الحروب االإ�صرائيلية العربية، 
�صوب التركيز على �صيا�صته الوقائية التي ابتداأت بقرار فك االرتباط االإداري والقانوني 
مع ال�صفة الغربية في 31 تموز )يوليو( 1988 الذي ا�صتثنى ابتداء القد�ض ومقد�صاتها 

االإ�صالمية والم�صيحية منه، ليقت�صر فيما بعد على المقد�صات االإ�صالمية في القد�ض. 

)2( العهدة العمرية؛ كتاًبا كتبه اخلليفة عمر بن اخلطاب الأهل القد�ض عندما فتحها امل�صلمون يف العام 638 
نهـــم فيه على حياتهم وكنائ�صهـــم وممتلكاتهم. وتعدرّ اأحد اأهم الوثائـــق التاريخية يف تاريخ  للميـــالد، اأمرّ
القد�ـــض خا�صة، وفل�صطن عامة، حيـــث توؤكد مكانة القد�ض الدينية وتظهر احـــرتام امل�صلمن للديانات 

ال�صماوية وتدل على الت�صامح االإ�صالمي )املحرر(. 
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وي�صمح المنهج الوقائي بانتهاج االأردن �صيا�صة الحفاظ على الهوية العربية االإ�صالمية 
للقد�ض )البلدة القديمة( وما حولها، الرازحة تحت االحتالل االإ�صرائيلي، مت�صلًحا باالإرث 
التاريخي والديني للعائلة الها�صمية، وبعدم �صمول قرار فك االرتباط لمقد�صاتها االإ�صالمية 
ين�ضرّ  الذي  االإ�صرائيلية)3(،  االأردنية-  ال�صالم  معاهدة  من  التا�صع  وبالبند  والم�صيحية، 

تحت عنوان »االأماكن ذات االأهمية التاريخية والدينية وحوار االأديان«، على: 
الدينية  االأهمية  ذات  لالأماكن  الو�صول  حرية  االآخر  للطرف  طرف  كل  �صيمنح   .1

والتاريخية. 
2. وبهذا الخ�صو�ض، وبما يتما�صى مع اإعالن وا�صنطن، تحترم اإ�صرائيل الدور الحالي 
القد�ض،  المقد�صة في  االإ�صالمية  االأماكن  الها�صمية في  االأردنية  للمملكة  الخا�ض 
وعند انعقاد مفاو�صات الو�صع النهائي �صتعطي اإ�صرائيل اأولوية كبرى للدور االأردني 

التاريخي في هذه االأماكن. 
3. �صيقوم الطرفان بالعمل �صوًيا لتعزيز حوار االأديان بين االأديان التوحيدية الثالث، 
والت�صامح  العبادة  وحرية  اأخالقي،  والتزام  ديني،  تفاهم  باتجاه  العمل  بهدف 

وال�صالم. 

ويتبدى هذا المنهج الوقائي على اأر�ض الواقع من خالل:
• ا�صتمرار االأردن في االإعمارات الها�صمية التي بداأت في عهد ال�صريف الح�صين بن 
علي عام 1924 بتبرعه بـاأكثر من 30 األف ليرة ذهبية من ماله الخا�ض للجنة التي 
كانت تجمع التبرعات الإعادة اإعمار االأق�صى وترميمه. وتوالت االإعمارات الها�صمية 
في عهد الملك الموؤ�ص�ض عبد اهلل بن الح�صين، فالملك الح�صين بن طالل و�صواًل 

اإلى الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�صين. 
االأق�صى  الم�صجد  اإعمار  ت�صكيل لجنة  الوقائية من خالل  االأردن  �صيا�صة  تقنين   •
المبارك وال�صخرة الم�صرفة واللجنة الملكية ل�صوؤون القد�ض وال�صندوق الها�صمي 

الإعمار الم�صجد االأق�صى وقبة ال�صخرة الم�صرفة. 
• اإعادة بناء منبر �صالح الدين االأيوبي، الذي اأتى عليه حريق االأق�صى الذي اأ�صعله 

)3( التي مت توقيعها يف 26 ت�صرين االأول )اأكتوبر( 1994 )املحرر(.
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اليهودي اال�صترالي الجن�صية مايكل دني�ض روهان بالتواطوؤ مع �صلطات االحتالل 
التي كان  الفنية نف�صها  اآب )اأغ�صط�ض( 1969، بالموا�صفات  ال�صهيوني في 21 

عليها قبل الحريق واإعادة ن�صبه في مكانه. 
• التعاون والتن�صيق مع الدول العربية واالإ�صالمية وال�صديقة االأع�صاء في محكمة 
العدل الدولية في ق�صية جدار الف�صل المرفوعة اأمامها بناء على طلب من الجمعية 
العامة حول الطبيعة القانونية له، مما مهد الطريق قانونًيا اأمام المحكمة الإ�صدار 
ووجوب  �صرعيته  بعدم  القا�صي   ،2004 )يوليو(  تموز   9 في  التاريخي،  قرارها 
تفكيكه وتعوي�ض المت�صررين منه، والطلب من الدول االأع�صاء بممار�صة ال�صغط 
على »اإ�صرائيل« الإجبارها على االلتزام به، والذي تبنته الجمعية العامة في قرارها 

)د. اأ. ط15/10( ال�صادر في 20 تموز )يوليو( 2004. 
»لليون�صكو«  التاريخي  التراث  القديمة( �صمن الئحة  )البلدة  القد�ض  اإدراج   •

عام 1981. 
بالخطر  المهدد  التاريخي  للتراث  »اليون�صكو«  الئحة  �صمن  القد�ض  اإدراج   •

عام 1982. 
من  العديد  الإلغاء  االإ�صرائيلي  االحتالل  على  الدبلوما�صية  بالو�صائل  ال�صغط   •
في  لهم  الحماية  وتاأمين  الم�صتوطنين  بت�صجيع  الخا�صة  اال�صتفزازية  قراراتها 

اعتداءاتهم واقتحاماتهم للم�صجد االأق�صى. 
• انتزاع االأردن، بالتعاون والتن�صيق مع ممثلي الدول العربية والدول ال�صديقة في 

»اليون�صكو«، قراًرا ت�صمن تبني الم�صروع االأردني الخا�ض بتلة باب المغاربة. 
• ح�صد الدعم لقبول فل�صطين ع�صًوا في »اليون�صكو«، وذلك بالتن�صيق مع ال�صلطة 
العربية  والدول  الخ�صو�ض،  بهذا  طلًبا  قدمت  التي  الفل�صطينية،  الوطنية 
االإ�صرائيلي  الجانبين  حفيظة  اأثار  ما  فيها،  االأع�صاء  وال�صديقة  واالإ�صالمية 
لتتوقف  مالية  التزامات  من  عليهما  يترتب  ما  دفع  عن  التوقف  عبر  واالأمريكي 

بذلك ع�صويتهما في »اليون�صكو«. 
• اإ�صراف وم�صوؤولية وزارة االأوقاف االأردنية على المقد�صات االإ�صالمية واالأوقاف في 
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القد�ض، والمحافظة عليها وما يتبعها من مدار�ض، لخدمة اأهل القد�ض، باالإ�صافة 
اإلى وجود محاكم �صرعية في القد�ض تابعة اإلى دائرة قا�صي الق�صاة االأردنية. 

ثانًيا: القد�س عا�ضمة لدولتين

يعدرّ خيار القد�ض عا�صمة لدولتي »اإ�صرائيل«، ال�صلطة القائمة باالحتالل، والدولة 
الفل�صطينية المن�صودة، من اأكثر الخيارات و�صوًحا و�صفافية، بالرغم من تعدد نماذجه، 

ومن اأبرزها:
1. النموذج ال�ضيادي التوحيدي: يرى دعاة هذا النموذج ببقاء القد�ض موحدة في 
جميع مناحي الحياة على اأن تكون ال�صيادة عليها لالحتالل االإ�صرائيلي، اأي على 
�صطرها الغربي انطالًقا من اإنجاز »تحرير ال�صطر ال�صرقي« في حرب الخام�ض 
من حزيران )يونيو( عام 1967 التي يزعم اأنها حرب تحرير ا�صتعاد فيها �صيادته 
المفقودة على القد�ض منذ ثالثة اآالف عام، اأي منذ االألفية االأولى قبل الميالد. 

اإال اأن هذا االدعاء باطل من اأ�صا�صه، ل�صببين رئي�صيين هما:
- اإن مفهوم ال�صيادة حديث لم يكن معروًفا في تلك الحقبة الزمنية التي 
التي  يهوذا  لمملكة  تبعيتها  خالل  من  للقد�ض  حكمها  »اإ�صرائيل«  تزعم 

دمرها القائد العراقي البابلي نبوخذ ن�صر. 
م�صتقر  المعا�صر  الدولي  القانوني  الفقه  وفق  ال�صيادة  مفهوم  اإن   -
التوراتية  التاريخية  باالدعاءات  اأو  باالحتالل  يزول  ال  ال�صعب  في 
ال�صعب  في  كامنة  فل�صطين  حالة  في  ال�صيادة،  اأي  وهي،  االأ�صطورية. 
العربي الفل�صطيني وال تنتقل باأي �صكل من االأ�صكال لالآخر االإ�صرائيلي 
عن طريق االحتالل اأو ال�صم اأو بغيرها من طرق فر�ض ال�صيادة بالقوة 

على �صعب فل�صطين، بما فيها القد�ض. 
2. النموذج ال�ضيادي التوحيدي الوظائفي: ويرى هذا النموذج بقاء القد�ض موحدة 
لالحتالل  والغربي  ال�صرقي  ب�صطريها  القد�ض  مدينة  في  ال�صيادة  تبقى  اأن  على 
تابعة  وتكون  ال�صرقي  ال�صطر  بلدية  بلديتين:  اإلى  القد�ض  وتق�صيم  االإ�صرائيلي، 
من  الغربي  ال�صطر  يبقى  بينما  المن�صودة،  الفل�صطينية  للدولة  ووظائفًيا  اإدارًيا 
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يرف�صه  النموذج  االإ�صرائيلي. وهذا  للكيان  ووظائفًيا  اإدارًيا  تابًعا  القد�ض  مدينة 
االأو�صاط  لدن  من  كبير  بترحيب  يحظى  قد  بينما  ب�صدة،  الفل�صطيني  الطرف 

االإ�صرائيلية. 
3. النموذج التوحيدي المق�ضم لل�ضيادة: ويرى هذا النموذج اأن يعاد تق�صيم القد�ض 
اإلى �صطريها ال�صرقي ويكون تحت ال�صيادة الفل�صطينية، والغربي وتكون ال�صيادة فيه 
لالحتالل االإ�صرائيلي، على اأن تبقى المدينة مفتوحة للفل�صطينيين واالإ�صرائيليين 
على حدرّ �صواء ولجميع اأتباع الديانات ال�صماوية الثالث ولكل ذي �صاحب م�صلحة 
بامتثال  المطالبة  الدول  وجميع  الفل�صطينيين  تاأييد  يلقى  ما  وهذا  دخولها.  في 
االحتالل الإرادة المجتمع الدولي وال�صرعية الدولية بتطبيق قرارات االأمم المتحدة 
فيها  بما  العربية،  لالأرا�صي  االإ�صرائيلي  باالحتالل  تعترف  ال  التي  ال�صلة،  ذات 
اأي  تنتج  وال  والغية  باطلة  والتنفيذية  الت�صريعية  اإجراءاته  وتعتبر جميع  القد�ض، 
اأثر قانوني، ذلك الأن االحتالل ال يمكن له اكت�صاب �صفة الديمومة مهما طال اأمده.
لل�صيادة  والتق�صيم  المقد�صة  المدينة  اإلى  للدخول  التوحيدي  النموذج  ولكن هذا 
مع  كلًيا  يتناق�ض  كونه  االإ�صرائيلي،  االحتالل  من  بالمطلق  مرفو�ض  والبلديات 

�صيا�صته العقائدية التوراتية االأ�صطورية والعدوانية التو�صعية. 

القد�ض  على  ال�صيادة  تقا�صم  النموذج  هذا  ويرى  والبلدية:  ال�ضيادة  ثنائي  نموذج   .4
وكذلك البلدية، بحيث تكون ال�صيادة على ال�صطر الغربي لالحتالل االإ�صرائيلي، وكذلك 
بلديته، في حين تكون ال�صيادة على ال�صطر ال�صرقي للدولة الفل�صطينية المن�صودة وكذلك 
ا بالمطلق من الجانب االإ�صرائيلي، لالأ�صباب الواردة  بلديته. وهذا النموذج مرفو�ض اأي�صً
اآنًفا، في حين يرحب الطرف الفل�صطيني به وي�صعى اإليه من خالل المفاو�صات، التي لم 

ت�صفر، حتى االآن، عن نتيجة ملمو�صة ب�صبب التعنت االإ�صرائيلي. 

ثالًثا: خيار التدويل

 181 رقم  التق�صيم  قرار  من  الثالث  الجزء  �صياق  �صمن  القد�ض  تدويل  يندرج 
ال�صادر في 1947/11/29، حيث ين�ض البند )اأ( ومو�صوعه »النظام الخا�ض بالقد�ض« 
على: »يجعل لمدينة القد�ض كيان منف�صل (Corpus Separatum) خا�صع لنظام دولي 
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ال�صلطة  باأعمال  ليقوم  الو�صاية  مجل�ض  ويعين  اإدارتها،  المتحدة  االأمم  وتتولى  خا�ض، 
االإدارية نيابة عن االأمم المتحدة«. 

اأما حدود المدينة، مو�صوع الفقرة )ب( من الجزء الثالث، فتن�ض على: »ت�صمل 
مدينة القد�ض الحالية، م�صاًفا اإليها القرى والبلدات المجاورة، واأبعدها �صرًقا اأبو دي�ض، 
المبنية من  المنطقة  وت�صمل معها  كارم،  واأبعدها غرًبا عين  لحم،  بيت  واأبعدها جنوًبا 

قرية قالونيا«. 

وهذا يعني �صمول تدويل القد�ض ل�صطريها ال�صرقي والغربي على حدرّ �صواء من جهة، 
واأن المدينة، وفق اأحكام القانون الدولي، ب�صطريها محتلة ينطبق عليها قانون االحتالل 
)اأغ�صط�ض(  اآب   12 في  ال�صادرة  االأربع  جنيف  واتفاقيات   1907 لعام  الهاي  واتفاقية 
ال�صلة  ذات  المتحدة  االأمم  قرارات  بجميع  وم�صمولة  منها،  الرابعة  وبخا�صة   ،1949
وقرارات الوكاالت المتخ�ص�صة التابعة لها، واأبرزها منظمة »اليون�صكو« ومجل�ض حقوق 

االإن�صان ومحكمة العدل الدولية، من جهة اأخرى. 

والموظفين  المدينة  حاكم  مع  التق�صيم  قرار  من  الثالث  الجزء  يتعامل  كما 
االإداريين، واال�صتقالل المحلي، وتدابير االأمن، والتنظيم الت�صريعي، والق�صاء، واالتحاد 
االقت�صادي والنظام االقت�صادي، وحرية العبور، والعالقات الثنائية، والمواطنة، وحريات 

المواطنين، واالأماكن المقد�صة، و�صلطات الحاكم فيما يتعلق باالأماكن المقد�صة. 

المتعلقة  الحاكم  �صلطات  وكذلك  بالقد�ض  المقد�صة  االأماكن  الرتباط  ونظًرا 
في  المتحدة  االأمم  قرار  اأورده  ما  عند  التوقف  ال�صروري  من  فاإن  المقد�صة،  باالأماكن 

جزئه الثالث حول االأماكن المقد�صة، حيث ن�ضرّ بنده الثالث ع�صر على:

1. الأماكن المقد�ضة: 

اأ( ال تنكر اأو تم�ضرّ الحقوق القائمة المتعلقة باالأماكن المقد�صة واالأبنية اأو المواقع الدينية.  
ب( توؤمن حرية الو�صول اإلى االأماكن المقد�صة واالأبنية اأو المواقع الدينية، وكذلك 
لمقت�صيات  ذلك  يخ�صع  اأن  على  القائمة،  والحقوق  يتفق  بما  العبادة،  حرية 

النظام واللياقة.  
ت( ت�صان االأماكن المقد�صة واالأبنية والمواقع الدينية. وال ي�صمح باأي عمل يمكن 
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اأن يم�ضرّ بطريقة من الطرق �صفتها القد�صية. فاإذا بدا للحاكم في اأي وقت اأن 
اأيرّ مكان مقد�ض اأو مبنى اأو موقع ديني بحاجة اإلى ترميم عاجل، جاز له اأن 
يدعو الطائفة اأو الطوائف المعنية الإجراء الترميم. واإذا لم يعمل �صيء في وقت 
معقول اأمكن للحاكم اأن يجريه بنف�صه على نفقة الطائفة اأو الطوائف المعنية.  
ث( ال تفر�ض �صريبة على مكان مقد�ض اأو مبنى اأو موقع ديني كان معفى منها في 
تاريخ اإن�صاء المدينة. يجب اأال يحدث اأي تغيير في هذه ال�صريبة يكون من �صاأنه 
التمييز بين مالكي اأو قاطني االأماكن المقد�صة اأو االأبنية اأو المواقع الدينية، 
اأو يكون من �صاأنه و�صع هوؤالء المالكين اأو القاطنين من اأثر ال�صريبة العام في 

و�صع اأقل �صاأًنا مما كان عليه حالهم وقت تبني تو�صيات الجمعية العامة.  

2. �ضلطات الحاكم الخا�ضة فيما يت�ضل بالأماكن المقد�ضة والأبنية والمواقع الدينية 
في المدينة وفي اأي جزء من فل�ضطين: 

الموجودة في مدينة  الدينية  والمواقع  واالأبنية  المقد�صة  االأماكن  تكون حماية  اأ( 
القد�ض مو�صع اهتمام خا�ض من الحاكم.  

خارج  فل�صطين  في  الموجودة  والمواقع  واالأبنية  االأماكن  بهذه  يت�صل  فيما  ب( 
المدينة، يقرر الحاكم، بموجب ال�صلطات التي منحه اإياها د�صتور كال الدولتين، 
ما اإذا كانت اأحكام د�صتور الدولتين العربية واليهودية في فل�صطين المتعلقة بها 

وبالحقوق الدينية قد اأح�صن تطبيقها واحترامها.  
القائمة في حاالت  اأ�صا�ض الحقوق  القرارات على  ا اتخاذ  اأي�صً ت( يخول الحاكم 
النزاع الذي قد ين�صاأ بين الفئات الدينية المختلفة اأو من طقو�ض طائفة دينية 
واحدة بالن�صبة اإلى االأماكن المقد�صة واالأبنية والمواقع الدينية في اأي جزء من 
فل�صطين.   ويمكن اأن ي�صاعده في هذه المهمة »مجل�ض �صورى مكون من ممثلين 

عن الطوائف المختلفة يعملون ب�صفة ا�صت�صارية «. 

االإ�صرائيلي  ال�صمرّ  ب�صبب  ورق  القد�ض ظلرّ حبًرا على  الو�صاية على  نظام  اأن  ومع 
لل�صطر الغربي من القد�ض اإلى كيانها الغا�صب وان�صمام ال�صفة الغربية، بما فيها ال�صطر 
المملكة  با�صم   1950 عام  الفل�صطينية  االأردنية  الوحدة  دولة  اإلى  المدينة  من  ال�صرقي 
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االأردنية الها�صمية، فاإن االأمم المتحدة لم تعترف بذلك. كما ما من دولة، بما فيها الدول 
العربية واالإ�صالمية، قد اعترفت بهذا الواقع، با�صتثناء باك�صتان وبريطانيا العظمي اللتان 
القد�ض  ال�صرقي من  بال�صطر  االأخيرة  اعتراف  ي�صمل  اأن  دون  ال�صفتين  بوحدة  اعترفتا 
كجزء من دولة الوحدة وال بال�صطر الغربي كجزء من »دولة اإ�صرائيل«، باعتبار اأن ذلك 

يتعار�ض مع قرار االأمم المتحدة رقم 1947/181. 

واإن  المحتلة،  القد�ض  من  المتحدة  االأمم  موقف  مرجعية  القرار  هذا  حكم  وقد 
اعترفت عملًيا، ولي�ض قانونًيا، بواقع القد�ض قبل حرب الخام�ض من حزيران، اإزاء خلورّ 
قراراتها من الحديث عن ال�صطر الغربي اأو ال�صرقي من المدينة، بل من القد�ض فقط، 
اأن  يعني  ما  المن�صودة،  الفل�صطينية  للدولة  اأو  »الإ�صرائيل«  كعا�صمة  القد�ض  تناول  وعدم 

القد�ض بكاملها محتلة وال تزال خا�صعة لمظلة القرار 1947/181. 

وفي �صوء ذلك؛ يمكن نظرًيا القول باأن خيار »تدويل القد�ض« بكاملها ال يزال قائًما، 
واإن كان ذلك، واقعًيا، م�صتحياًل ب�صبب اإ�صرار االحتالل االإ�صرائيلي على موقفه و�صمه 
ت، اإلى حدرّ ما، اليد االأممية عن  للقد�ض ومحيطها اإليه، من جهة، والأن اتفاقيات اأو�صلو كفرّ
اأمريكية منحازة  الفل�صطينية حتى تبقى رهينة مفاو�صات غير متوازنة برعاية  الق�صية 

لالحتالل، من جهة اأخرى. 

رابًعا: خيار ا�ضتعادة القد�س )خيار المواجهة(

الفل�صطينية  االأرا�صي  ال�صتعادة  االإ�صرائيلي  الكيان  مع  المواجهة  اأ�صكال  تتنقل 
المحتلة في عدوان العام 1967، ومنها القد�ض ال�صرقية بمقد�صاتها االإ�صالمية والم�صيحية، 
اإلى الح�صن العربي االإ�صالمي، بين المنهج ال�صيا�صي، بو�صائله الدبلوما�صية والتفاو�صية 
الم�صتندة اإلى قرارات ال�صرعية الدولية ورغبة المجتمع الدولي في تحقيق االأمن وال�صالم 
اإذا ا�صتجاب االحتالل لذلك، وبين المقاومة ال�صعبية ال�صلمية واالنتفا�صات  بالمنطقة، 
ال�صعبية والمقاومة الم�صلحة التي تجيزها الفقرة الثالثة من المادة االأولى لميثاق االأمم 

المتحدة، اإذا اأجبر العرب على ذلك. 
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اإن المتتبع لتاريخ ال�صراع العربي-االإ�صرائيلي يلحظ اإ�صرار �صلطات االحتالل على 
تنفيذ ال�صيا�صة العدوانية التو�صعية، التي طالت الب�صر والحجر والمقد�صات الدينية مًعا، 
ورف�ض االإذعان لقرارات االأمم المتحدة باالن�صحاب دون قيد اأو �صرط من جميع االأرا�صي 
من  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  تمكين  ومناه�صة  القد�ض،  فيها  بما  المحتلة،  العربية 
حقوقه غير القابلة للت�صرف في تقرير الم�صير واإقامة الدولة الم�صتقلة على حدود ما قبل 
الخام�ض من حزيران )يونيو( عام 1967 وعا�صمتها القد�ض ال�صرقية، وعودة الالجئين 
الفل�صطينيين اإلى ديارهم واأرا�صيهم، ف�صاًل عن رف�ض مبادرات ال�صالم، ومنها »مبادرة 
ال�صالم العربية«، معتقدة بدوام الدعم االأمريكي واالأوروبي وال�صعف العربي االإ�صالمي، 
اإال اأنها تقترف، في ذلك، خطاأً تاريخًيا ج�صيًما بحق نف�صها ومواطنيها جراء ا�صتمرارها 
في �صيا�صتها الحالية، ما قد يدفع الفل�صطينيين خا�صة، والعرب عامة، اإلى اللجوء الأ�صلوب 

المقاومة، ب�صتى �صورها واأ�صكالها، وينذر باإ�صاعة فر�ض ال�صالم في المنطقة. 

اإن على �صا�صة الكيان االإ�صرائيلي اإعادة النظر في �صيا�صتهم الحالية التي ت�صتند 
حيث  �صابًقا،  عليه  كان  كما  الدولي  المجتمع  يعد  لم  اإذ  للتغيير،  قابلة  معطيات  اإلى 
اأ�صبحت كل من الواليات المتحدة االأمريكية واالتحاد االأوروبي ي�صعران بالحرج ال�صديد 
لقرارات  تنفيذها  وعدم  العدوانية  ب�صيا�صتها  ذرًعا  وي�صيقان  االإ�صرائيلي  التعنت  اأمام 
ال�صرعية الدولية، ما يح�صر جلًيا في ت�صريحات كبار الم�صوؤولين والمفكرين ال�صيا�صيين 
االإ�صرائيليين  لل�صا�صة  الالذع  النقد  يوجهون من خاللها  الذين  العالم  دول  من مختلف 
الفل�صطيني،  وال�صعب  الفل�صطينية  الق�صية  مع  تعاطفهم  ويبدون  العدوانية،  و�صيا�صتهم 
ف�صاًل عن قيام اتحاد نقابات وجامعات في اأمريكا واأوروبا بمقاطعة مثيالتها من النقابات 
والجامعات االإ�صرائيلية ورف�ض التعامل معها، كما اتخذ االتحاد االأوروبي قراًرا بمقاطعة 
منتجات الم�صتوطنات االإ�صرائيلية في االأرا�صي العربية المحتلة ومقاطعة ال�صركات التي 

تتعامل مع تلك الم�صتوطنات. 

اإن على �صلطات االحتالل اال�صتفادة من درو�ض التاريخ، واإدراك اأن موازين القوى 
لن تبقى ل�صالحها اإلى االأبد، حيث بداأت الواليات المتحدة باإعادة النظر في �صيا�صاتها 
بالمنطقة، كما تبين موؤخًرا من خالل اتفاقها مع اإيران الذي وجهت بموجبه لطمة قوية 



- 140 -

اإلى االحتالل )رغم بذله جهًدا كبيًرا في ال�صغط على اأمريكا( بعدم ان�صياعها لرغبته 
في �صن حرب على طهران، بعدما ولرّى زمن الحروب الخاطفة واال�صتباقية اإلى غير رجعة، 
وما �صرف وا�صنطن النظر عن ا�صتعمال القوة الع�صكرية �صدرّ �صوريا في اأزمتها الحالية، 
خالًفا لما كان يهدف اإليه االحتالل االإ�صرائيلي، خير مثاٍل على ذلك. لقد غيرت اأمريكا 
للوبي ال�صهيوني في  اأفغان�صتان والعراق وال�صومال ولم تعد تذعن  �صيا�صتها بعد حرب 

ا.  �صيا�صاتها الخارجية، اأ�صوة باالتحاد االأوروبي اأي�صً

اأما اعتماد االحتالل االإ�صرائيلي على عوامل ال�صعف والتفكك التي تعتري الج�صم 
اأثبت التاريخ قدرة العرب على رفع الظلم والعدوان  اإذ  العربي حالًيا فهو رهاٌن خا�صر، 
بالثورات  لها  والت�صدي  ال�صهيونية  الحركة  لم�صاريع  يوًما  ا�صت�صالمهم  وعدم  عنهم 
حرب  مثل  االإ�صرائيلية-العربية،  الحروب  بع�ض  في  الغلبة  لهم  فكانت  واالنتفا�صات، 
العبور )ت�صرين االأول/ اأكتوبر 1973( وقطاع غزة )عامي 2009/2008 وت�صرين الثاني/ 
نوفمبر 2012( ولبنان )عامي 2000 و2006(، فيما ي�صهد تاريخ مدينة القد�ض خ�صوعها 
عنها  �صيزول  مثلما  جميًعا،  عنها  زالت  ولكنها  الطويل  تاريخها  عبر  كثيرة  الحتالالت 

االحتالل االإ�صرائيلي، عاجاًل اأم اآجاًل، اأمام قدرة العرب على النهو�ض. 

الخاتمة

بناًء على ما تقدم من ا�صتعرا�ض تحليلي لخيارات م�صتقبل القد�ض يمكن القول اإن 
الخيار االأول، المتمثل في بقاء »الو�صع الراهن«، واالأخير المتعلق »بخيار المواجهة«، لهما 
خياران مت�صادمان باالتجاه والم�صمون: كون االأول ي�صتند اإلى منهج االتجاه اال�صتعماري 
اأكان ذلك بقوة  اال�صتيطاني االإحاللي، في حين يقوم الثاني على منهج التحرير، �صواء 

ال�صيا�صة اأم ب�صيا�صة القوة. 
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)2(
نحو �سيا�سة مدنّية عربّية اإ�سالمّية دولّية

 في القد�س ال�سريف

اأ.د. عبد الكبير العلوي المدغري*

المقدمة

تحتل مدينة القد�ض، في الوجدان الم�صلم، مكانة خا�صة ال تكاد تقلرّ عن مكانة مكة 
اأولى القبلتين،  المكرمة والمدينة المنورة، بو�صفها حا�صنة الم�صجد االأق�صى المبارك 
وثالث الحرمين ال�صريفين، وم�صرى الر�صول الكريم ، وحا�صرة اإ�صالمية تحفظ تاريخ 

االأمة وتراثها وتمثل رمًزا ل�صمودها وعزتها وكرامتها. 

الم�صيحيين  التي يتفق عليها جلرّ  الم�صيحيين قبلة، والعا�صمة الوحيدة  وتعدرّ عند 
الأنها االأم، فيها القيامة، وب�صتان الزيتون، ومكان ال�صعود، ومكان الع�صاء االأخير، وفق 
قول االأب بيتر مدرو�ض)1( في اأعمال الندوة االأخيرة التي نظمها بيت مال القد�ض ال�صريف 

تحت عنوان »م�ستقبل القد�س ال�سريف في ظل التحولت الإقليمية والعالمية«)2(. 

وفي �صوء ما ت�صهده المدينة المحتلة من �صيا�صة عدوانية اإ�صرائيلية متوا�صلة، تبرز 
الحاجة اإلى دعم عربي اإ�صالمي جاد لن�صرة مواطنيها المقد�صيين، وتثبيت �صمودهم في 
اأر�صهم ووطنهم. ومن هذا المنطلق؛ تحاول هذه الورقة البحث في دور ال�صيا�صة المدنية 
العربية االإ�صالمية الدولية في القد�ض ال�صريف، من خالل تناول مفهوم ال�صيا�صة المدنية، 
ومعاييرها، واآليات تطبيقها، ودور »وكالة بيت مال القد�ض ال�صريف«، بمختلف المجاالت، 

في القد�ض المحتلة. 

* المدير العام لوكالة بيت مال القد�ض ال�صريف - المغرب. وقدمت الورقـة باالإنابة االأ�صتـاذة االأكاديمية في 
جامعة جر�ض االأهلية االأردنية دة. جودي بطاينة.

)1( االأ�صتاذ المتخ�ص�ض في الكتاب المقد�ض واللغات ال�صرقية )المحرر(. 
)2( عقدت في الرباط، 4 ني�صان )اإبريل( 2012 )المحرر(. 



- 142 -

اأوًل: مفهوم ال�ضيا�ضة المدنّية

كلية  تحقيق م�صالح  اإلى  يوؤدي  نحو  على  الجزئيات  تدبير  باأنها  ال�صيا�صة؛  ف  ُتعررّ
في ذهن �صاحبها اأو �صمن م�صروع �صمولي. وبهذا المعنى، ال تنطلق ال�صيا�صة من فراغ، 
وال تفارق الواقع، ولي�صت نظريات واأفكاًرا مجردة، بقدر ما هي نوع من التدبير العقالني 
يوؤدي  وللوقائع واالأحداث، من خالل نظرة كلية وتوجه معين  النا�ض  ل�صوؤون  ال�صرعي  اأو 
العالقة  االأفكار ذات  تبقى  فيما  الم�صالح،  المفا�صد وجلب  درء  اإلى  المطاف  نهاية  في 
بال�صيا�صة، من جهة التنظير، مجرد اأفكار، ال ت�صبح �صيا�صة، بالمعنى ال�صحيح للكلمة، 

اإال اإذا ارتبطت بالتدبير وتعلقت بالم�صالح. 

وتتنوع ال�صيا�صة بح�صب الم�صالح التي تعلقت بتدبيرها؛ فهناك ال�صيا�صة االجتماعية 
واالقت�صادية والثقافية والدينية واالأمنية والحزبية والحربية وغيرها. 

المنتخبة،  الجماعات  به  تقوم  الذي  التدبير  ذلك  فهي  المدنية؛  ال�صيا�صة  اأما 
مثل  لل�صكان،  ال�صرورية  الخدمات  لتقديم  المتطوعة،  المدني  المجتمع  وجمعيات 
المحافظة على نظافة االأزقة، وتوفير الخدمات ال�صحية وال�صكنية والتعليمية، وم�صاعدة 
وتنظيم  والريا�صية،  الثقافية  الناحية  من  ال�صباب  وتاأطير  الخا�صة،  االحتياجات  ذوي 
، وفق تعريف العلماء، التدبر في كيفية ت�صيير  االأن�صطة الترفيهية، وغير ذلك، مما يخ�ضرّ

�صوؤون النا�ض اليومية باأف�صل طريقة تكفل تحقيق م�صالحهم المادية والمعنوية مًعا. 

واالكتفاء  المدني،  التدبير  مبا�صرة  في  التدخل  الدولة عن  غياب  هنا  والمالحظ 
ب�صمان الحدود التي يجري فيها ذلك التدبير، من اأمن وا�صتقرار وتوفير البنيات التحتية 
المدنية  المجتمعات  في  وعقلية  المدني،  المجتمع  فعل  المدنية  فال�صيا�صة  الالزمة. 
والنهي عن  بالمعروف  االأمر  باب  االإ�صالمي، داخلة في  المجتمع  الحديثة، و�صرعية في 

المنكر، وباب االإح�صان. 

الفرق  ر�صدرّ  اإلى  �صباًقا  خلدون  ابن  الرحمن  عبد  المو�صوعي  الموؤرخ  كان  وقد 
النوعي بين ال�صيا�صة ال�صلطانية، وال�صيا�صة المدنية، عندما قدمرّ تعريفه لل�صيا�صة المدنية 
بقوله: )معناه عند الحكماء(: »ما يجب اأن يكون عليه كل واحد من اأهل ذلك المجتمع 
في نف�صه وخلقه، وحتى ي�صتغنوا عن الحكام راأ�ًصا، وي�صمون المجتمع الذي يح�صل فيه ما 
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ينبغي من ذلك بالمدينة الفا�صلة والقوانين المراعاة في ذلك بال�صيا�صة المدنية، ولي�ض 
واأن هذه  العامة.  للم�صالح  باالأحكام  اأهل االجتماع  التي يحمل عليها  ال�صيا�صة  مرادهم 
غير تلك، هذه المدينة الفا�صلة عندهم نادرة اأو بعيدة الوقوع. واإنما يتكلمون عليها على 

جهة الفر�ض والتقدير«)3(. 

ولعل ما دفع ابن خلدون اإلى ربط مفهوم ال�صيا�صة المدنية ب�صورة المدينة الفا�صلة 
التي تحدث عنها الفال�صفة اليونان من قبل، عدم وجود نظام للمجتمع المدني في العهود 
ال�صابقة، قائم على البلديات والجماعات المحلية وموؤ�ص�صات وجمعيات المجتمع المدني، 
مما جعله يتحدث عن المجتمع على اأنه المدينة الفا�صلة النادرة الوجود، والبعيدة الوقوع، 

ا وتقديًرا.  والمعبرّر عنها فر�صً

ومن هنا، فال�صيا�صة المدنية فعل المجتمع المدني، ونوع من تفعيل الثقافة ال�صيا�صية 
التي  الم�صكالت  وحل  العام،  المجال  في  للم�صاركة  المواطنين  وتحفيز  واقًعا،  المدنية 
تعتر�ض مجتمعهم المحلي في عالقته مع ال�صاأن العام، ما يعني ا�صتدعاء دور ال�صعب في 
المجال العام، وتفعيل المواطنة، وخلق التجاوب ال�صروري بين المواطن وبيئته، والحوار 

بين اأفراد المجتمع حول م�صالحهم المعي�صية اليومية)4(. 

بتدبير  وارتباطها  المدنية  ال�صيا�صة  بها  تمتاز  التي  الراقية  االمتدادات  ولعل هذه 
في حديثهم  ي�صتح�صرون  الم�صلمين  الفال�صفة  المدنية، جعل  م�صتوى  على  العام  ال�صاأن 
عن ال�صيا�صة المدنية ذلك التراث الفل�صفي الغني الذي تراكم منذ اأر�صطو عن المدينة 
الفا�صلة. فباالإ�صافة اإلى ابن خلدون، فاإن الفيل�صوف الفارابي من قبل لم ي�صتطع التخل�ض 
من �صورة المدينة الفا�صلة عند حديثه عن ال�صيا�صة المدنية، »حيث يدور معنى ال�صيا�صة 
حول تدبير االأمور، والتعامل معها من منطلق الحكمة والم�صلحة، التي تق�صي باإ�صالح 
ما ف�صد، والمحافظة على ما هو �صليم. فال�صيا�صة هنا هي ال�صيا�صة الفا�صلة التي يحقق 

النا�ض عن طريقها نوًعا من الف�صيلة ال يتحقق اإال بها، فتلك هي الف�صيلة العظمى«. 

)3( مقدمة ابن خلدون، الجزء االأول، �ض519. 
)4( انظر بحًثا في المو�صوع الأبي يعرب المرزوقي. 
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ولدى اإ�صقاط ما �صبق على حال القد�ض المحتلة، يتبين غياب الدولة الحاكمة الأن 
المدينة محتلة، والحكم االإ�صرائيلي غير �صرعي، وال�صلطة الفل�صطينية ال �صلطة لها على 
االإ�صالمية  المقد�صات  على  االإ�صراف  من  نوع  لها  الها�صمية  االأردنية  والمملكة  القد�ض، 
والم�صيحية من ناحية الرعاية فقط، ح�صب ما ن�صت عليه اتفاقية وادي عربة)5(، في حين 
ال يعترف المجتمع المدني المقد�صي بالحكم االإ�صرائيلي من ناحية، وال يجد في ال�صلطة 
احتياجاته  وتوفير  م�صالحه  رعاية  على  قادرة  جهة  االأردنية  والحكومة  الفل�صطينية 

الخدمية و�صمان حريته وكرامته وكيانه، من ناحية اأخرى. 

عن  اأهلها  ا�صتغنى  التي  الفا�صلة  بالمدينة  اأ�صبه  القد�ض  مدينة  تكون  وبذلك؛ 
عاتق  على  ملقاة  الكبرى  الم�صوؤولية  يجعل  مما  خلدون،  ابن  قول  وفق  راأ�ًصا،  الحكام 
مكونات االأمة العربية االإ�صالمية وال�صعوب الم�صيحية لتقديم الدعم الالزم اإلى المجتمع 
المدني في القد�ض ال�صريف، في �صعيه الإر�صاء دعائم ال�صيا�صة المدنية التي من �صاأنها 
تاأطير المجتمع المقد�صي بالجمعيات والموؤ�ص�صات والهيئات االجتماعية، وت�صجيع العمل 
التحتية، وتح�صين  البنى  الحا�صل في  النق�ض  الخدمات، و�صدرّ  بتوفير  الكفيل  الجماعي 
فر�ض  لخلق  الحيوية  البيئة  واإيجاد  وال�صباب،  والمراأة  الطفولة  ورعاية  العي�ض،  ظروف 

العمل وتن�صيط التجارة وال�صياحة داخل المدينة. 

ثانًيا: معايير نجاح ال�ضيا�ضة المدنية

يتمتع كل مجتمع ب�صري بخ�صائ�ض وميزات تت�صكل مع النماذج، وطبيعة االأر�ض، 
وموقعها من خطوط الطول والعر�ض، ورطوبة الجو ويبو�صته وحرارته وبرودته، باالإ�صافة 
اإلى النوع الب�صري الذي يتكون منه المجتمع، وعوامل التاريخ، وما ح�صل من تعاقب الدول 

وتراكم العمران. 

ال�صبعة  يتجاوز  الذي  القد�ض،  بتاريخ  تاريخه  يرتبط  قديم،  المقد�صي  والمجتمع 
اآالف �صنة، مكوناته االأ�صا�صية عربية، ويحمل طبائع وخ�صائ�ض ل�صقت به وانتقلت اإليه 

مع دماء اأجنا�ض كثيرة اأخرى، واكبت وجوده في القد�ض منذ اأقدم الع�صور. 

)5( المعاهدة االأردنية-االإ�صرائيلية التي وقعت في 26 ت�صرين االأول )اأكتوبر( 1994 )المحرر(. 
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بطبيعة  والقد�ض  فل�صطين،  اإلى  ال�صامية  االأولى  الهجرات  عن  يتحدث  فالتاريخ 
والكنعانين،  العموريين،  معها  وحملت  العربية  الجزيرة  قلب  من  و�صلت  والتي  الحال، 
الذي  فل�صطين،  ل�صعب  االأول  الن�صيج  وكونت  واالآراميين،  والعبرانيين،  واليبو�صيين، 
اختلطت به خيوط من �صعوب اأخرى، كالحيثيين والحوريين، ثم ان�صهرت به اأفواج من 
الفتح  حمل  حين  اإلى  والرومان،  واليونان  الفر�ض  مثل  البالد،  ا�صتعمرت  التي  ال�صعوب 
والتي  العربية  الجزيرة  القادمة من  العربية  القبائل  االإ�صالمي دماء عربية جديدة من 

ربطت ما�صي القد�ض بحا�صرها وطبعتها بطابعها العربي لغة وح�صارة وثقافة. 

وقد نتج عن ذلك التاريخ الحافل وجود مجتمع مقد�صي متح�صر، حي ن�صيط، ذكي، 
ومنفتح، م�صالم وقابل للتعاي�ض، �صديد التحمل، وال يحقد على اأعدائه، مجتمع اإن�صاني لم 
واغت�صبت  عليه  تعاقبت  التي  الب�صرية  االأجنا�ض  كثرة  بالرغم من  الطائفية  في  يتقوقع 
موطئ قدم على اأر�صه ومجااًل في حياته، ورغم الظروف ال�صعبة التي مررّ بها ما�صًيا، 

وي�صهدها حا�صًرا. 

ثالًثا: نحو �ضيا�ضة مدنّية عربّية اإ�ضالمّية اإن�ضانّية في القد�س

يكت�صب كل جهد في خدمة ال�صالم في فل�صطين وال�صرق االأو�صط، �صرورة وحاجة 
اإ�صناده، على الم�صتوى الدولي،  ملحة لخلق ف�صحة االأمل والتخفيف من الياأ�ض، �صريطة 
ال�صالم  بجدوى  واقتناعها  النفو�ض،  تهدئة  �صاأنها  من  جديدة  داخلية  �صيا�صية  بقواعد 

والتعاي�ض، بدل التنافر والعنف والكراهية. 

اإ�صعال  اأو  وا�صتقراره،  ال�صالم  خلق  في  اأ�صا�صًيا  عن�صًرا  ال�صعوب  نف�صية  وت�صكل 
ال�صيا�صات  في  اإهماله  وعدم  االعتبار  بعين  اأخذه  يتطلب  ما  وانت�صارها،  الحروب  فتيل 
الدولية. ويت�صل بهذا المعنى تخفيف ال�صغط والمعاناة عن المجتمع االأهلي، ولو في ظل 

االحتالل، �صواء باالعتبار االأمني اأو ال�صيا�صي اأو االإن�صاني. 

االأرا�صي  في  وممنهجة  وا�صعة  اإيجابية  مدنية  �صيا�صة  نهج  اإلى  تدعو  الحاجة  اإن 
الفل�صطينية المحتلة، ال �صيما القد�ض ال�صريف، لم تقم بها �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي 
القتل،  بجواز  اأفتوا  الذين  الحاخامات،  عقيدة  مع  المن�صجمة  ال�صيا�صة  اختارت  التي 
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البيوت على روؤو�ض  يوؤمن بها �صا�صتها، ويج�صدونها فعاًل، عبر هدم  التي  المبادىء  ومع 
الخدمات  اأب�صط  من  االأهالي  وحرمان  العن�صري،  بالجدار  القد�ض  وت�صييج  اأ�صحابها، 
اأبناء  وطرد  بال�صالح،  المدججين  بالجنود  القد�ض  ودروب  �صوارع  وملء  ال�صرورية، 
القد�ض من مدينتهم، والزجرّ ب�صبابها في ال�صجون، وهي �صيا�صة قائمة وم�صتمرة وخطيرة، 
ت�صتهدف اإذالل �صكان القد�ض وتحطيم معنوياتهم وهدم �صخ�صيتهم، ودفعهم اإلى مغادرة 

مدينتهم اإلى االأبد. 

ومن اأبرز النماذج الموثقة التي تر�صم معالم هذه ال�صيا�صة االإ�صرائيلية، تتمثل في:
- يوا�صل االحتالل �صيا�صة �صلب ونهب االأرا�صي، وحرمان المقد�صيين من ا�صتعمال 
والبوؤر  الم�صتعمرات  ع�صرات  عليها  اأقام  باطلة،  ذرائع  تحت  اأر�صهم  من   %88
ت�صمرّ  وحدة،  األف   70 عن  اال�صتيطانية  وحداتها  عدد  يزيد  التي  اال�صتعمارية، 

حوالي 200 األف م�صتعمر. 
- قام االحتالل بم�صادرة 52 كم2 من االأرا�صي الفل�صطينية منذ بداية العام 1967 
حتى العام 2011، واإقامة 17 م�صتعمرة عليها، وفق �صيا�صة مر�صومة وممنهجة، 
وق�صر االنتفاع بها على التنمية العمرانية لالحتالل االإ�صرائيلي، اإذ �صنف %34 
من االأرا�صي الم�صادرة ل�صالح اال�صتيطان، و54% »منطقة خ�صراء« اأو مفتوحة، 
مقابل 12% اأرا�ٍض منظمة لل�صكن وغيره، ال تزيد م�صاحتها عن 9500 دونم.   في 
حين ي�صطر الفل�صطينيون في القد�ض اإلى البناء غير المرخ�ض لتلبية احتياجاتهم 
المتنامية التي تقدر بحوالي 1500 �صكن �صنوًيا وذلك لتفادي التكاليف والر�صوم 

الباهظة للرخ�صة التي تزيد عن 35000 دوالر لل�صكن الواحد. 
مة في محافظة القد�ض خالل عامي 1967 و2010 حوالي  - بلغ عدد الم�صاكن المهدرّ
بنحو 14138 هوية.   الم�صادرة  المقد�صية  الهويات  قدر عدد  بينما  م�صكًنا،   7413
وقد �صجلت خالل العام 2010 زهاء 479 حالة هدم في ال�صفة الغربية، بما فيها 
القد�ض، منها 140 م�صكًنا و339 من�صاأة، مثل مخازن وغرف زراعية ومن�صاآت تجارية 
وم�صاجد ومدار�ض واآبار مياه وغيرها، منها 39 م�صكًنا و129 من�صاأة في معظم اأحياء 
اإخالء  حالة   17 �صجلت  بينما  متفاوتة.  بن�صب  القد�ض  محافظة  وقرى  و�صواحي 
وا�صتيالء على م�صاكن في القد�ض المحتلة، في العام 2009، و15 حالة م�صابهة في 

العام 2010. 
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- اأغلقت ال�صلطات االإ�صرائيلية بالقوة عدًدا من اأهم الموؤ�ص�صات الوطنية والخدماتية 
الحيوية في القد�ض ال�صريف، ومنها بيت ال�صرق، الغرفة التجارية، رابطة االأندية 
الفل�صطينية، جمعية القد�ض الرفاه والتطوير، جمعية الدرا�صات العربية، باالإ�صافة 

اإلى المجل�ض الفل�صطيني لالإ�صكان. 
- يعاني اأكثر من 160 األف مقد�صي من �صح المياه وخدمات ال�صرف ال�صحي. 

- يوجد نق�ض ي�صل اإلى 1500 غرفة مدر�صية، بينما تبلغ ن�صبة الت�صرب من المدار�ض 
حوالي 50%، مقابل نحو 9000 طالب من دون اإطار تعليمي. 

القد�ض  مواطني  بحق  اليومية  االإ�صرائيلية  العدوانية  وال�صيا�صات  االإجراءات   -
المحتلة، بهدف دفعهم اإلى الهجرة من اأر�صهم ووطنهم، ومنها:

• المالحقة ال�صريبية وم�صادرة الممتلكات ال�صخ�صية لتح�صيل ال�صرائب. 
• الحواجز الدائمة، بما في ذلك الحزام الم�صروب حول االأق�صى ال�صريف ومنع 

الو�صول اإليه لمن هم اأقل من 45 �صنة. 
ن�صاًطا  وت�صت�صيف  تمار�ض  موؤ�ص�صة  اأي  واإغالق  ال�صيا�صية  الن�صاطات  منع   •

�صيا�صًيا. 
• الم�صايقات التي يقوم بها الم�صتوطنون من خالل االعتداء واالإزعاج واالإهانات 

للمقد�صيين تحت حماية �صرطة االحتالل. 
• تعقيد الح�صول على الخدمات االأ�صا�صية، ورفع تكلفتها لت�صبح في غير متناول 
االأغلبية، فعلى �صبيل المثال، تتجاوز تكلفة الح�صول على ترخي�ض بناء �صقة 
واحدة 20 األف دوالر، وذلك بعد عدة �صنوات من تاريخ تقديمه، في اأح�صن 

االأحوال. 
• محاولة طم�ض كل ما يتعلق بالهوية الوطنية اأو العربية االإ�صالمية في مناهج 

التعليم والحياة العامة. 
التهويد  عمليات  في  متنامًيا  ن�صاًطا  و2011   2010 عامي  بين  ما  الفترة  �صهدت   -
الم�صجد  جنوب  منها  اأربعة  جديدة،  مواقع  ت�صعة  في  نفذت  التي  والحفريات، 
االأق�صى المبارك واأربعة اأخرى اإلى الغرب منه، وموقع واحد في ال�صمال، لي�صبح 
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و13  ن�صطة،  منها   21( موقًعا   34 الم�صجد  حول  الحفريات  مواقع  عدد  بذلك 
مكتملة(، و17 موقًعا غربه )8 ن�صطة و9 مكتملة( واثنين �صماله، وكالهما ن�صطان. 

وي�صاف اإلى ذلك حفريات االأنفاق تحت االأق�صى المبارك، واإقامة كني�ض يهودي 
اهلل«  »ماأمن  مقبرة  اأر�ض  على  الت�صامح،  بمتحف  ي�صمى  ما  اإقامة  عن  ف�صاًل  بجواره، 
ومجاهدين،  وعلماء    الكريم  الر�صول  �صحابة  بع�ض  رفات  تحت�صن  التي  التاريخية 
اأكبر كني�ض في العالم على �صاحة البراق غداة تو�صيعها على اأنقا�ض  والتخطيط الإقامة 
حارة المغاربة، التي كانت ت�صمرّ 125 بيًتا ومدر�صة وم�صجًدا، وتعي�ض فيها مئات العائالت 

الفل�صطينية والمغربية ودمرت اإثر عدوان 1967. 

العربي  الوجود  �صدرّ  االإ�صرائيلي  للعدوان  نماذج  �صوى  يعدرّ  ال  ذكره  �صبق  ما  اإن 
االإ�صالمي والم�صيحي في المدينة المقد�صة، والذي ال يمكن مواجهته بالكلمات والموؤتمرات 
المقد�صيين  �صمود  لتعزيز  والمالي  ال�صيا�صي  بالدعم  بل  اأهميتها،  رغم  واالجتماعات، 
وتثبيت وجودهم في اأر�صهم، من خالل �صيا�صة مدنية اإ�صالمية عربية اإن�صانية، ت�صهم في 
تخفيف معاناة �صكان بيت المقد�ض، وتوفير الخدمات الحيوية و�صمان الحدرّ االأدنى من 

العي�ض الكريم لهم، ولو في ظل االحتالل. 

ال�صنوات  في  ال�سريف«  القد�س  مال  بيت  »وكالة  خا�صتها  التي  التجربة  وتوؤكد 
االأخيرة نجاعة هذه ال�صيا�صة المدنية، كـاأداة لمقاومة التهويد والت�صدي لعدوان االحتالل 

ورفع معنويات مواطني القد�ض المحتلة، وتعزيز �صمودهم ودعم وجودهم. 

على  والتعرف  القد�ض،  مواطني  مع  التوا�صل  ركائز  على  ال�صيا�صة  تلك  وتقوم 
احتياجاتهم، وتمويل الم�صاريع الحيوية التي تلبيها، في مختلف مجاالت ال�صكن وال�صحة 
بجمعيات  ال�صلة  وربط  والمعوزين،  للفقراء  العون  يد  ومدرّ  والمراأة،  وال�صباب  والتعليم 
اأن�صطة  ت�صجيع  اإلى  باالإ�صافة  م�صاريعها،  وتمويل  المقد�صي،  المدني  المجتمع  وهيئات 
مع  والتن�صيق  التعاون  عبر  وذلك  والريا�صية،  والثقافية  االجتماعية  والمراكز  االأندية 
المجتمع المدني المقد�صي وبتمويل عربي واإ�صالمي، مما اأدى اإلى نجاح التجربة واإنجاز 

العديد من الم�صاريع الحيوية. 
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وقد ثبت من التجربة الحيرّة اأن تو�صيل الدعم للمواطنين الفل�صطينيين في القد�ض 
المحتلة لي�ض اأمًرا م�صتحياًل، بل ممكًنا اإزاء قنوات مفتوحة تبطل ذريعة �صعوبة الرفد، 
ومنها »وكالة بيت مال القد�ض ال�صريف« الر�صمية التي ت�صمن تو�صيل دعم اأي جهة اإلى 
اأهالي القد�ض، وتهيئة الظروف المنا�صبة لمرافقة الداعمين والوقوف باأنف�صهم على اآلية 

و�صول دعمهم اإلى محله. 

ال�صنوات  خالل  للوكالة  مهًما  اإنجاًزا  �صهدت  التي  الحيوية  المنافذ  �صمن  ومن 
االأخيرة، والدالرّة على اإمكانية الدعم حين توفر االإرادة والنوايا الحقيقية لذلك، فيما يلي:

مجال الإ�ضكان
وذلك  ال�صريف«؛  القد�ض  في  والمهم�صين  الفقراء  م�صاكن  »تاأهيل  برنامج  تمويل   -
بتقديم منح لالأ�صر المقد�صية المعوزة الإعادة ترميم وتاأهيل م�صاكنها بقيمة 320 األف دوالر. 
دون  من  قرو�ض  توفير  عبر  البناء؛  ميدان  في  الفردي  االإقرا�ض  برنامج  دعم   -

فوائد لذوي الدخل المحدود والمتو�صط من اأهالي القد�ض بقيمة 1.3 مليون دوالر. 

مجال التعليم
- اإطالق برنامج »المدار�ض الجميلة«؛ الذي ا�صتهدف تاأهيل واإ�صالح وترميم وتجهيز 

10 مدار�ض تابعة لدائرة االأوقاف االإ�صالمية في القد�ض المحتلة بمبلغ 820 األف دوالر. 
با�صم »مدر�صة  المحتلة  بالقد�ض  �صعفاط  للبنات في مخيم  ثانوية  بناء مدر�صة   -

الم�صيرة«، تم تجهيزها ال�صتقبال الطلبة بمبلغ 325 األف دوالر. 
ا مدر�صة  لي�صمرّ تاأهيلهما  تم  العمود،  راأ�ض  في منطقة  بنايتين  ت�صمرّ  اأر�ض  �صراء   -
ورو�ض اأطفال، اأطلق عليها ا�صم »مدر�صة �صالح الدين االأيوبي« بمبلغ  1.481.000 دوالر. 
ب�صبب  للبيع  معرو�صة  كانت  التي  )ج(،  االإ�صالمية«  »النه�صة  مدر�صة  �صراء   -

الديون، وتم ت�صجيلها وقًفا اإ�صالمًيا بمبلغ 704 األف دوالر. 
- بناء مدر�صة في وادي الجوز با�صم »مدر�صة الح�صن الثاني«، قيد التجهيز بمبلغ 

600 األف دوالر. 
اأجل  القد�ض من  لجامعة  التابع  الطفل  وتاأهيل معهد  تجهيز  الوكالة على  تعمل   -
توفير خدمات �صرورية لالأطفال المقد�صيين، الذين يعانون من م�صاكل �صحية اأو نف�صية 

اأو تربوية، من خالل مركز رعاية وعالج متخ�ص�ض بمبلغ 604 األف دوالر. 
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- بناء طابق اإ�صافي في الكلية االإبراهيمية، و�صراء الكتب للمكتبة المركزية التابعة 
لها بمبلغ 252 األف دوالر. 

- تاأهيل وتع�صيب ملعب مدر�صة �صلوان، بهدف ت�صجيع االأن�صطة الريا�صية الهادفة 
بمبلغ 405 األف دوالر. 

القد�ض  طلبة  من   2250 لنحو  �صنوًيا  والقرطا�صية  المدر�صية  الحقائب  توفير   -
المحتلة. 

- توزيع المنح الدرا�صية للمرحلة الجامعية على 120 طالًبا خالل ال�صنة الدرا�صية 
2011/2010 بمبلغ 285 األف دوالر. 

مجال ال�ضحة
- بناء وحدة لجراحة اأورام واأمرا�ض الدماغ في م�صت�صفى المقا�صد بمبلغ 316 األف 
دوالر، حيث تم رفدها بعدد من التجهيزات الطبية المتطورة والحيوية، �صمن المرحلة 
االأولى، بمبلغ 413 األف دوالر، وفي مرحلة ثانية بمبلغ 213 األف دوالر، بينما يجري حالًيا 
ا�صتكمال المرحلة الثالثة منها بمبلغ 1.300.000 دوالر. وقد انتهى العمل في وحدة طب 
االأ�صنان في الم�صت�صفى نف�صه وتجهيزها باالأدوات الطبية الالزمة بمبلغ 763 األف دوالر. 
- �صراء جهاز اأ�صعة فلورو�صكوبي وجهاز ت�صوير اأ�صعة متحرك للم�صفى نف�صه من 

اأجل تطويره بمبلغ 455 األف دوالر. 
- االنتهاء من عملية ترميم وتحديث ق�صم الطب المخبري في م�صت�صفى المطلع 

و�صراء االأجهزة الطبية الخا�صة به بمبلغ 386 األف دوالر. 
االأحمر  الهالل  لم�صت�صفى  بعيادتين متنقلتين  اإ�صعاف مجهزتين  �صيارتي  - �صراء 

الفل�صطيني في القد�ض المحتلة بمبلغ 290 األف دوالر. 
- العمل جاٍر على اإن�صاء وحدة المكوث اليومي الجراحي في م�صت�صفى �صان جون 

للعيون، وتجهيزها بالمعدات الطبية ال�صرورية بمبلغ 440 األف دوالر. 
- القيام حالًيا بترميم م�صت�صفى مار يو�صف القد�ض المحتلة بمبلغ 675 األف دوالر، 

وتوريد وتركيب م�صعدين له، بمبلغ 178 األف دوالر. 
- تجهيز المركز ال�صحي العربي في وحدة االأ�صنان، والعمل جاٍر لترميم عيادات 
الطبية  باالأجهزة  ورفدها  االأق�صى  الم�صجد  �صاحة  في  والموجودة  له  التابعة  الطوارئ 

الالزمة لعالج الجروح والطوارئ بمبلغ 300 األف دوالر. 
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ميدان اأن�سطة ال�سباب

- تنظيم مخيم لنحو 50 طفلة وطفل من اأبناء القد�ض المحتلة، في العام 2011، 
اقت�صرت  والتي   ،» المقد�صيرّ اليتيم  »دورة  عليها  اأطلقت  دورة  اأغادير، �صمن  مدينة  في 
الم�صاركة على االأيتام المكفولين من قبل الوكالة في اإطار برنامج كفالة اليتيم المقد�صي، 
اأ�صوة بعمل م�صابه، العام 2013، في مدينة طنجة، واآخر، العام 2009، في جامعة االأخوين 

باإفران، ب�صيافة جاللة الملك محمد ال�ضاد�س، رئي�ض لجنة القد�ض. 
- تمويل المخيم ال�صيفي في القد�ض المحتلة بم�صاركة 2500 من اأبنائها، بالتعاون 

مع الجميعات ال�صبابية. 
- بناء قاعة متعددة اال�صتعماالت لفائدة جميعة ال�صبان الم�صيحية بمبلغ 76 األف 
اإلى  األف دوالر، باالإ�صافة  المقد�صيرّ بمبلغ 105  وتاأهيل نادي بيت حنينا  دوالر، وترميم 

بناء المرافق االأ�صا�صية لملعب نادي �صور باهر بمبلغ 344 األف دوالر. 
الريا�صية  بالم�صتلزمات  القد�ض  اأندية  لرابطة  تابًعا  ريا�صًيا  نادًيا   23 تجهيز   -
اإعادة بناء مقر مركز �صباب مخيم �صعفاط بمبلغ  بمبلغ 101 األف دوالر، باالإ�صافة اإلى 

613 األف دوالر. 

الدعم الجتماعي

- توزيع حوالي ع�صرين األف رغيف يومًيا على االأ�صر الفقيرة في القد�ض المحتلة، 
وتوزيع الطرود الغذائية في المنا�صبات الدينية. 

- تقديم الدعم المادي المنتظم لنحو 500 يتيم مقد�صي يعي�صون داخل اأ�صرهم من 
اأجل تح�صين ظروف معي�صتهم المادية واالجتماعية والمعنوية، بكلفة �صنوية تقدر بنحو 
720 األف دوالر، بما ي�صمل دفع منحة �صهرية دائمة مقابل تغطية نفقات المعي�صة الحيوية 
بكلفة 960 دوالر �صنوًيا لكل يتيم )80 دوالًرا في ال�صهر(؛ وتقديم رعاية مدر�صية كاملة، 
اأداء م�صاريف الدرا�صة عند الحاجة وتوفير الحقيبة والكتب المدر�صية والزي  تت�صمن 
كاملة  �صحية  رعاية  وتقديم  يتيم؛  لكل  دوالر   300 بنحو  تقدر  �صنوية  بكلفة  المدر�صي، 
بالتن�صيق مع بع�ض م�صت�صفيات القد�ض، مثل جمعية المقا�صد الخيرية االإ�صالمية وجمعية 
المكفولين؛  لالأيتام  المجانية  الرعاية  ل�صمان  والمطلع،  الفل�صطيني  االأحمر  الهالل 
باالإ�صافة اإلى تقديم م�صاعدات غذائية في �صهر رم�صان، واألب�صة في االأعياد والمنا�صبات 

الدينية، بتكلفة �صنوية تقدر بنحو 180 دوالر لكل يتيم. 
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- تقديم دعم �صنوي للجمعيات الن�صائية، وتمويل م�صاريعها. 
والتربية  للتاأهيل  القد�ض  »لجمعية  االأهداف  متعدد  بناء مركز  العمل جاٍر على   -
تاأهيل  واإعادة  اإلى ترميم  باالإ�صافة  األف دوالر،  الخا�صة« في مخيم �صعفاط بمبلغ 550 

مبرة بيت الرحمة االإ�صالمي للم�صنين بمبلغ 310 األف دوالر. 

الميدان الثقافي

ماليين  بخم�صة  االأق�صى  الم�صجد  قرب  المحتلة  القد�ض  في  مهم  عقار  �صراء   -
دوالر وتحويله اإلى مركز ثقافي يحمل ا�صم »بيت المغرب«. 

- اإن�صاء مركز ثقافي �صخم يحمل ا�صم »مركز يابو�ض الثقافي« بمبلغ مليون دوالر، 
وفل�صطين،  القد�ض  بتاريخ  متخ�ص�صة  الرباط  في  عالمية  مكتبة  اأول  الإن�صاء  وال�صعي 

وت�صوير الوثائق والمخططات الموجودة في القد�ض المحتلة. 

ترميم الم�ضاجد والماآثر والأبنية

- ترميم مقبرة باب ال�صاهرة بمبلغ 142 األف دوالر. 
للعائالت  المحتلة  بالقد�ض  المغربية  الزاوية  في  منزاًل   16 واإ�صالح  ترميم   -

المغربية المقيمة فيها بمبلغ 429 األف دوالر. 

رابًعا: اأ�ضول ال�ضيا�ضة المدنية العربية الإ�ضالمّية

توؤ�صل االإنجازات ال�صابقة لمعالم ال�صيا�صة المدنية العربيرّة االإ�صالميرّة، التي يرتبط 
توقيت �صروع تنفيذها بتاريخ اإن�صاء لجنة القد�ض. 

فقد و�صعت االأمة االإ�صالمية قواعد واأ�ص�ًصا ثابتة ل�صيا�صة مدنية فعالة عند تاأ�صي�ض 
لجنة القد�ض في الموؤتمر العا�صر للقمة االإ�صالمية. وفي اأول اجتماع لها في مدينة فا�ض، 
العام 1979، تحت رعاية المغفور له جاللة الملك الح�ضن الثاني، و�صعت اللجنة خطة 
للتحرك ال�صيا�صي والدبلوما�صي، من اأجل و�صع ق�صية القد�ض في اإطارها العالمي كمدينة 
اإ�صالمية مقد�صة محتلة، واإخراجها من المجال العاطفي �صوب معالجة التحديات وحمل 

الق�صية اإلى المحافل الدولية. 
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وقد ا�صطلع الملك الراحل بهذا الدور، في مخاطبة مجل�ض االأمن وروؤو�صاء الدول 
العظمى وبابا الفاتيكان، الإثارة االنتباه اإلى العدوان االإ�صرائيلي �صدرّ المدينة المقد�صة؛ 
وما زال خلفه جاللة الملك محمد ال�ضاد�س يوا�صل النهج نف�صه، من خالل رئا�صة لجنة 

القد�ض، وت�صخير الدبلوما�صية المغربية للدفاع عن القد�ض المحتلة ومواطنيها. 

بيد اأن العام 1997 �صهد مرحلة جديدة في عمل لجنة القد�ض برزت فيها معالم 
القد�ض المحتلة، وتهتم  الو�صع داخل  اإلى  تلتفت  اإ�صالمية حقيقية  �صيا�صة مدنية عربية 
تثبيت  اأجل  من  لهم،  الحيوية  الخدمات  توفير  و�صمان  مواطنيها،  ظروف  بتح�صين 
�صمودهم في وطنهم، وذلك من خالل تاأ�صي�ض »وكالة بيت مال القد�ض ال�صريف« وتحديد 

اأهداف وا�صحة لها، وفق قانون اأ�صا�صي، وتعيين مدير عام م�صوؤول. 

العون  وتقديم  القد�ض؛  مدينة  اإنقاذ  تجاه  اأهدافها  للوكالة  القد�ض  لجنة  ور�صمت 
اإلى  للمواطنين الفل�صطينيين والموؤ�ص�صات الفل�صطينية في المدينة المقد�صة؛ باالإ�صافة 
الحفاظ على الم�صجد االأق�صى المبارك، واالأماكن المقد�صة االأخرى في المدينة وتراثها 

الح�صاري، والديني، والثقافي، والعمراني، وترميمها. 

و�صدرت بعد ذلك قرارات عن اللجنة، وعن موؤتمرات وزراء الخارجية في الدول 
العربية واالإ�صالمية، وموؤتمرات القمة العربية واالإ�صالمية، ق�صت بتزويد الوكالة بالموارد 

المالية ال�صرورية الر�صمية وال�صعبية لتمكينها من تحقيق اأهدافها. 

مظهر  مظهرين؛  �صمن  القد�ض  في  االإ�صالمية  العربية  ال�صيا�صة  تجلت  وهكذا 
والمتابع،  والراعي  والمن�صق  المحرك  بدور  القد�ض  لجنة  فيه  تقوم  �صيا�صي«،  »�صيا�صي 
وترفع تقاريرها لموؤتمرات القمة االإ�صالمية، ومظهر »�صيا�صي مدني«، تقوم فيه الوكالة 
التابعة للجنة القد�ض بتنفيذ ال�صيا�صة المدنية العملية على اأر�ض الواقع بتوجيه من رئي�ض 

لجنة القد�ض. 

اإال اأن هذه ال�صيا�صة، ب�صقيها، ما زالت تعتر�صها عقبات كثيرة، يقع في مقدمتها 
وعمل،  �صيا�صة  كل  على  �صلبية  انعكا�صات  له  الذي  الفل�صطيني  الفل�صطيني  الخالف 
اأثناء  بو�صوح  تجلت  التي  واالإ�صالمية،  العربية  الدول  بين  الحادة  الخالفات  ف�صاًل عن 
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العدوان االإ�صرائيلي �صدرّ قطاع غزة، و�صدور تقرير غول�صتون)6(، والموقف من المقاومة، 
وال�صراع بين ال�صنة وال�صيعة، كما تتراءى اأب�صع تجلياته في �صاحتي العراق اليمن، عدا 
عدم اإلتزام الدول العربية واالإ�صالمية بالقرارات المتخذة في موؤتمرات القمة وموؤتمرات 

وزراء الخارجية المتوالية. 

التو�ضيــــــــات

- التم�صك بال�صيا�صة المدنية العربية االإ�صالمية التي رافقت تاأ�صي�ض لجنة القد�ض، 
ودعم لجنة القد�ض كعنوان وح�صن لها. 

- احترام الدول العربية واالإ�صالمية لتعهداتها والتزاماتها، والقرارات التي اتخذت 
لتمويل  الالزم  المالي  الدعم  بتوفير  الخارجية،  وزراء  وموؤتمرات  القمة،  موؤتمرات  في 

م�صاريع »وكالة بيت مال القد�ض ال�صريف«. 
- انخراط المجتمع المدني واالإن�صاني واأ�صحاب التوجه ال�صلمي من اتباع الديانات 
ال�صماوية في هذه ال�صيا�صة المدنية لت�صبح �صيا�صة مدنية اإن�صانية عالمية، ب�صرف النظر 

عن الدين اأو العرق، وعن ظروف االحتالل التي تمر بها المدينة المقد�صة. 

الخاتمــــــــة

اإن �صلوك هذا الطريق يقود اإلى القيام ببع�ض الواجب الإنقاذ مدينة القد�ض المحتلة 
االأق�صى  الم�صجد  على  والحفاظ  لمواطنيها،  العون  وتقديم  االإ�صرائيلي،  العدوان  من 
المبارك واالأماكن المقد�صة االأخرى، وهي اأهداف ال�صيا�صة المدنية، محور هذه الورقة، 

من اأجل تثبيت �صمود اأهالي القد�ض وتعزيز وجودهم في اأر�صهم ووطنهم. 

)6(  تقريـــر بعثة االأمم املتحدة لتق�صي احلقائق ب�صـــاأن العدوان االإ�صرائيلي على قطاع غزة، 2009/2008، 
برئا�صـــة القا�صي ريت�صارد غولد�صتون، والذي خل�ض اإىل »ارتـــكاب االحتالل جرائم �صدرّ االإن�صانية، قد 

ت�صل اإىل جرائم حرب«، ن�صر يف: جريدة القد�س، القد�ض املحتلة، 2009/11/3. )املحرر(. 
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)3(
دور منظمات المجتمع المدنّي وموؤ�س�ساته

في الدفاع عن القد�س ال�سريف

اأ. د. عزت جرادات*

المقدمة

كانت،  الح�صارة؛  واإن�صانية  التاريخ،  واإ�صالمية  الن�صاأة،  عربية  مدينة  القد�ض 
الروحي  االإ�صعاع  على  و�صاهًدا  االإ�صالمي،  العربي  تاريخها  عن  ًرا  ُمعبرّ رمًزا  و�صتظل، 
للت�صامح  وعنواًنا  ال�صماوية،  الديانات  بين  للتعاي�ض  مبارًكا  وموئاًل  االإ�صالم،  لر�صالة 
�ُضْبَحاَن  وت�صامحه:  االإ�صالم  ظل  في  وتعالى  �صبحانه  اهلل  باركه  الذي  ال�صالم  ومعاني 
ْق�َضى اَلِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه  َلى اْلَم�ْضِجِد الأَ َن اْلَم�ْضِجِد اْلَحَراِم اإِ اَلِّذي اأَ�ْضَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمّ

 .)1(يُر ِميُع الَب�ضِ ُه ُهَو ال�َضّ ِلُنِرَيُه ِمْن اآَياِتَنا اإَِنّ

ولعلها حكمة تاريخية؛ اإنه ما ا�صتدت الظروف على هذه المدينة المقد�صة يوًما، اأو 
تعر�صت لالحتالل والغزو، اإال وتجاوزت تلك المحن وا�صتعادت طابعها العربي االإ�صالمي 
وا�صتاأنفت دورها في اأداء ر�صالتها، اإ�صعاًعا روحًيا واإذكاًء اإيمانًيا وتر�صيًخا لوحدة االأمة، 
وتعزيًزا لمعاني الت�صامن وتجديد عزيمة االأمة للدفاع عن عقيدتها وكيانها وم�صتقبلها. 
فكان تحرير القد�ض من كل عدوان اأو احتالل اأو غزو اأجنبي عنواًنا لتحرير فل�صطين من 

كل معتٍد اأثيم، اأو ا�صتعمار ظالم، اأو احتالل باغ. 

فال غرو، اأن تبداأ حرمة القد�ض لدى االأمة في الفترة المكيرّة للدعوة، وفي اآية االإ�صراء 
اإلى الم�صجد االأق�صى، وارتفعت منزلًة باتخاذها القبلة االأولى، وتر�صخت مكانًة باأن )ل ت�سد 

الرحال اإل لثالثة م�ضاجد: الم�ضجد الحرام، والم�ضجد النبوي، والم�ضجد الأق�ضى(. 

* اأمين عام الموؤتمر االإ�صالمي العام لبيت المقد�ض، رئي�ض لجنة القد�ض وفل�صطين المنبثقة عن المجل�ض 
. العالمي للدعوة واالإغاثة - االأردنرّ

)1( القراآن الكريم، »�صورة االإ�صراء:1«. 
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الجهاد  رمز  ومنزلتها،  وقد�صيتها  لحرمتها  القد�ض،  تكون  اأن  ا،  اأي�صً غرو،  وال 
والتحرير ووحدة الهدف وتوحيد ال�صفوف، كلما ا�صتد الخطب على االأمة، التي ال تختلف 
اليوم على اأن اأ�صد تلك الخطوب التي تعر�صت لها تتمثل في محنة القد�ض ال�صريف، التي 
تتجاوز مرحلة االحتالل لت�صبح قطبرّ الرحى في الم�صروع ال�صهيوني، الذي اتخذ منها 
التاريخية  معالمها  بطم�ض  تهويدها،  ثم  ومن  فل�صطين،  اإلى  العالم  يهود  لجذب  عنواًنا 
وا�صتالب هويتها الثقافية وت�صويه طابعها العمراني العربي االإ�صالمي بزرع الم�صتوطنات 
ال�صهيونية داخل المدينة وما حولها، وعزلها بجدار عن�صري عن محيطها الفل�صطيني 
وم�صيحيين،  م�صلمين  المقد�صيين،  العرب  ال�صكان  لتهجير  �صاقة  حياة  وفر�ض  العربي، 
الراحل  االإ�صرائيلي  الوزراء  ال�صهيوني، كما و�صفه )رئي�ض  الحلم  ي�صتقيم تحقيق  اإذ ال 

اأرئيل( �صارون، »بالقد�ض عا�صمة يهودية اأبدية« مع بقاء العرب الفل�صطينيين فيها. 

عربي-اإ�صالمي  م�صروع  الإيجاد  م�صى،  وقت  اأي  من  اأكثر  اليوم،  ة  مدعورّ االأمة  اإن 
الفكرية  واإمكانياتها  االأمة وطاقاتها  اإلى مقومات  ي�صتند  المقد�صة،  المدينة  للدفاع عن 

والثقافية وال�صكانية والمادية والتقنية، لمواجهة الم�صروع ال�صهيوني. 

ومن االأهمية بمكان اأن تعي�ض االأمة في حا�صرها محنة المدينة المقد�صة، لت�صهم، 
اأفراًدا وموؤ�ص�صات وجماعات، في تر�صيخ الم�صروع العربي-االإ�صالمي للدفاع عن القد�ض 
في منظومة متنا�صقة ت�صمل الموؤ�ص�صات الر�صمية، وموؤ�ص�صات القطاع الخا�ض، اإلى جانب 

منظمات المجتمع المدني. 

عن  الدفاع  في  المدني  »المجتمع  دور  الورقة  هذه  تتناول  �صبق؛  ما  �صوء  في 
المدني  المجتمع  ماهية منظمات  في  البحث  وذلك من خالل  المحتلة«،  القد�ض  مدينة 
والموؤ�ص�صات المدنية، ومكانتها، ودورها في مختلف الق�صايا المجتمعية، واالأطر واالأدوار 
واالآليات التي يمكن توظيفها للدفاع عن القد�ض ال�صريف وق�صيتها الجوهرية والم�صيرية 

من خالل منظمات وموؤ�ص�صات المجتمع المدني. 

تاريًخا  المدني،  المجتمع  تعريف منظمات  تبحث  اأ�صا�صية  وينبثق عن ذلك محاور 
المنظومة  في  ومكانتها  المجتمعية  واأدوارها  دولًيا،  وت�صنيفها  وات�صاًعا،  وتطوًرا  ون�صاأًة 
العالمية، وتتطرق اإلى اأو�صاع المدينة المقد�صة المجتمعية؛ التعليمية واالجتماعية والثقافية 
واالقت�صادية، ومخاطر اال�صتيطان والتهويد وجدار الف�صل العن�صري. كما تبحث في اأبرز 
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لبحث  تمهيًدا  ال�صريف،  القد�ض  عن  الدفاع  في  المدني  المجتمع  منظمات  عمل  مجاالت 
التي  المقترحة  التو�صيات  العمل، و�صبل تنفيذ  اآليات  التي تقوم عليها  االأ�صا�صية  العنا�صر 

و�صعتها الورقة، ومن �صمنها قنوات التمويل وم�صادره لن�صرة القد�ض المحتلة. 

اأوًل: منظمات المجتمع المدني
اأ- تعريفها

يرجع بع�ض علماء االجتماع فكرة منظمات وموؤ�ص�صات المجتمع المدني اإلى اأقدمية 
الثامن  القرن  خالل  ال�صيا�صة  علماء  باآراء  متاأثرة  الفكرة  نمت  حيث  االإن�صاني،  الفكر 
بداية  �صهد  فيما  )الحكومي(،  العام  القطاع  عن  وم�صتقاًل  موازًيا  قطاًعا  لتكون  ع�صر 
القرن الع�صرين ن�صوء منظمات عالمية موجهة �صد العبودية ومعاناة المراأة، وازدهرت 
مع بدايات القرن الحادي والع�صرين لت�صمل مفاهيم اأو�صع واتجاهات اأ�صمل نحو مبادئ 
الخدمات  حزمة  في  والتو�صع  االإن�صان  وحقوق  االجتماعية  والعدالة  الديموقراطية 

االجتماعية، من التعليم وال�صحة والرعاية التنموية االجتماعية الم�صتدامة. 

 (Non-Governmental Organizations)  (NGO's) وقد تماأ�ص�صت الفكرة تحت م�صطلح
- منظمات المجتمع غير الحكومية - مع تاأ�صي�ض منظمة االأمم المتحدة (.U. N)، بهدف تمييز 
وبذلك  المتخ�ص�صة،  الدولية  والوكاالت  المجتمعات  في  الخا�صة  المنظمات  م�صاركة 
تكون االأولى م�صتقلة عن الحكومات اأو �صيطرتها، وهي منظمات، بال�صرورة، غير ربحية، 

تعار�ض الجريمة ولكنها لي�صت معار�صة للحكومات. 

باأ�صكال متنوعة وفق   (NGO's) اإمكانية ترجمة الم�صطلح  اتفاق على  وثمة �صبه 
الحالة المجتمعية التي توجد فيها، فهي »منظمات م�صتقلة تطوعية تعمل من اأجل هدف 
مجتمعي عام باأ�صاليب م�صروعة«، وثمة م�صطلح مرتبط ببرامج البنك الدولي: جمعيات 
القطاع  باعتباره   (Civil Societies Organizations) (CSO's) المدني  المجتمع 

الثالث الواقع ما بين الحكومي والخا�ض. 

وبذلك ت�صبح منظمات وجمعيات (NGO's) و (CSO’s) ت�صاركية في اهتماماتها 
الم�صاركة  وتعزيز  االإن�صان،  وحقوق  والدينية،  والعمالية،  المهنية،  االأبعاد  ت�صمل  التي 
عدد  ويقدر  االجتماعي.  الحراك  وتنمية  الديموقراطية،  المبادئ  وتر�صيخ  المجتمعية، 

هذه المنظمات الم�صجلة لدى االأمم المتحدة باأربعة اآالف منظمة. 
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ب- ت�ضنيفاتها

ت�صنف المنظمات والموؤ�ص�صات المدنية الم�صجلة لدى منظمة االأمم المتحدة اإلى:
- منظمات تاأهيلية: وغالًبا ما تكون خيرية اأو خدمية اأو م�صتركة بينهما. 

- منظمات تعاونية: وغالًبا ما تكون محلية اأو وطنية اأو دولية. 

مبادئ  يعتمد  ديموقراطي  نظام  وذات  حكومية  �صلطة  لدى  ا  اأي�صً م�صجلة  وهي 
الم�صاءلة وال�صفافية في �صيا�صاتها وتمويلها واإنفاقها وتعني بالقطاع الخا�ض والتطوعي 

والمدني والتغيير االجتماعي. 

   اأما البنك الدولي فيعتمد منظومة اأخرى من الموؤ�ص�صات اأو المنظمات فثمة:
- منظمات حماية البيئة. 

- منظمات الحراك، والتغيير االجتماعي. 
- منظمات التوعية االجتماعية بمختلف جوانب الحياة االأف�صل. 

- منظمات الم�صاريع المتخ�ص�صة بم�صروع وطني اأو اإقليمي دائم. 

ج- اأدوارها

تعتبر منظمات (NGO's) قوة اجتماعية �صاغطة وفاعلة على ال�صاحة الوطنية اأو 
العالمية، وتمثل بعًدا اإ�صافًيا نوعًيا في م�صيرة التنمية الب�صرية للمجتمعات، وبخا�صة في 
التنموية وتقديم بدائل الحلول للم�صكالت االإن�صانية العالمية.  ال�صيا�صات  مجاالت ر�صم 
وقد تطورت اأدوارها في مطلع القرن الحادي والع�صرين لتعنى بمحاربة العنف والدفاع 

عن حقوق االإن�صان ومحاربة الف�صاد وتعزيز الحاكمية الر�صيدة وال�صفافية والم�صاءلة. 

التن�صيق  مبادئ  وتعزيز  المنظمات  اأدوار هذه  على  المتحدة  االأمم  وتوؤكد منظمة 
فيما بينها وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في المجاالت:

االقت�صادية وتنمية القيم وال�صلوكيات االقت�صادية لالرتقاء بم�صتوى الحياة الب�صرية.    -
الديموقراطية وتعزيز الم�صاركة المجتمعية والوطنية.    -

ال�صيا�صية والدفاع عن حقوق االإن�صان وتحقيق الم�صاواة.    -
الهوية  االجتماعية ومفاهيم  الم�صاءلة  بم�صتوى  واالرتقاء  االجتماعية-الثقافية    -
والثقافة  الم�صتركة  المجتمعية  الثقافة  اإطار  في  الفرعية  والثقافات  الوطنية 

االإن�صانية ومقوماتها الم�صتركة. 
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اأما على الم�صتوى العربي االإ�صالمي، فثمة:
العربية  الدول  جامعة  تـرعاها  التي   (ANND) للتنمية  العربية  ال�صبكة   -
عن  يقل  ال  فيما  وتعمل   (Arab NGO’s Network for Development)
12 بلًدا عربًيا في مجاالت الدفاع عن حقوق االإن�صان، والديموقراطية، والتنمية 
ال  الم�صتدامة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتمكينها من تاأدية دور فعرّ

في ر�صم ال�صيا�صات العامة للتنمية على الم�صتوى الوطني والعربي. 
منظمات معتمدة لدى منظمة التعاون االإ�صالمي )منظمة الموؤتمر االإ�صالمي �صابًقا(.   -
منظمات وهيئات ومراكز وموؤ�ص�صات ذات طابع اإ�صالمي مدني تعمل في مجاالت   -
متعددة لن�صر الوعي المجتمعي واالهتمام بق�صايا االأمة الم�صتركة والدفاع عنها 
ال�صريف  القد�ض  ق�صية  اأهمها  ومن  عالمي،  اأو  اإقليمي  اأو  وطني  م�صتوى  على 

باعتبارها جوهر الق�صية الفل�صطينية ومحورها.  

ثانًيا: خطوط رئي�سية في التعريف بق�سية القد�س
لم ت�صهد مدينة القد�ض في التاريخ �صراعات دامية وهدًما متكرًرا كما ت�صهده تحت 
ا  االحتالل ال�صهيوني. ورغم ذلك؛ فاإن الطابع العربي االإ�صالمي للمدينة ظل متوا�صاًل فار�صً
واإن�صاًنا  ا  اأر�صً عليه،  وحفاظهم  وم�صيحيين،  م�صلمين  العرب،  �صكانها  ك  تم�صرّ بحكم  نف�صه 
ونمط حياة، متحدين في وجه الهجمة ال�صهيونية المحتلة، بما في ذلك ا�صتالب االأمالك 
باإطالق  اأ�صده  بلغ  حتى  المدينة  معالم  وتهويد  الطرق  ب�صتى  ال�صكان  وتهجير  وم�صادرتها 

العبرية على �صوارعها وحاراتها وموؤ�ص�صاتها، وذلك بهدف فر�ض اأمر واقع على االأر�ض. 

ف على معاناة المدينة المقد�صة تحت االحتالل، وتحديد اأهم م�صكالتها  وبغية التعررّ
»بحالة  موجز  تعريف  تقديم  يتطلب  ذلك  فان  و�صكاًنا؛  وعمراًنا  مقد�صات  وحاجاتها، 

المدنية« تحت االحتالل:

اأ- ال�ضكان والم�ضاكن
األف   )650( بنحو  القد�ض  محافظة  في  ال�صكان  اإجمالي  االإح�صاءات  تقدر 
ال�صهيونية  اال�صتراتيجية  الخطة  وت�صتمل   .)%32( منهم  العرب  ال�صكان  يمثل  ن�صمة، 
والت�صييق  اال�صتيطان  خالل  من   )%25( اإلى  الن�صبة  هذه  تخفي�ض  على  )االإ�صرائيلية( 

على ال�صكان العرب للهجرة اأو التهجير. 
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الع�صرين )46.7%(، والفئة العمرية )40-21(  الفئة العمرية دون �صن  وت�صكل 
ما ن�صبته )27.7%(، والفئة العمرية )41-59( ما ن�صبته )12.6%(، فيما تمثل فئة كبار 

ال�صن )60+( ما ن�صبته )4.5%(، وهناك ن�صبة )8.5%( غير محددة. 

وتعتبر هذه الن�صب موؤ�صرات هامة لحجم االإنفاق المطلوب لحزمة الخدمات االجتماعية، 
وبخا�صة لفئتي ال�صباب دون الع�صرين وكبار ال�صن فوق ال�صتين، هذا اإذا ما اأ�صيف لذلك حجم 

الفئة العمرية المتدنية في �صن العمل مع ارتفاع ن�صبة البطالة والفقر. 

ب- التعليم
   ت�صير االإح�صاءات لعام 2010/2009 اإلى اإن حوالي )31.5%( من �صكان القد�ض 
هم في �صن التعليم العام، اإذ يقدر عدد الطلبة بنحو )80000( طالب وطالبة موزعين 
والخا�صة  االأهلية  المــــــدار�ض  التالية:  الن�صـــب  واالإنفــــــاق وفق  الم�صرفة  ال�صلطة  ح�صب 
 ،)%15.7( االإ�صالمية  االأوقاف  ومدار�ض   ،)%48.9( البلدية  ومدار�ض   ،)%25.7(

ومدار�ض وكالة غوث الالجئين )4.7%(، وثمة )5.9%( مدار�ض �صبه حكومية. 

متطلبات  من  االأدنى  الحد  فيها  يتوافر  ال  تعليمية  بيئة  في  المدار�ض  هذه  وتعمل 
العملية التربوية المعا�صرة من اأبنية وتجهيزات وتقنيات معلوماتية، ف�صاًل عن حاجات 

المعلمين للتاأهيل والتدريب. 

ج- الرعاية الجتماعية والثقافية
ال�صلوكيات  نحو  لل�صباب  م�صجعة  بيئة  توفير  على  ال�صهيوني  االحتالل  يحر�ض 
ال�صلبية، وبخا�صة المخدرات وتعاطي الكحول، اإذ تقدر ن�صبة االإدمان في مدينة القد�ض 

بنحو )7.8%( اأي اأعلى من الن�صب العالمية )%6.2(. 

ويعاني المجتمع المقد�صي من تدني م�صتوى الرعاية ال�صحية، من حيث المراكز 
مراكز  اإلى  واالفتقار  الخا�ض  القطاع  في  العالج  تكلفة  وارتفاع  الموؤهلة  غير  ال�صحية 

االأمومة والطفولة الموؤهلة لتقديم خدمات منا�صبة لهاتين الفئتين من ال�صكان. 

لتوفير  االإمكانيات  فتعاني من محدودية  والثقافية  التنمية االجتماعية  اأما مراكز 
تنمية  في  الفاعلة  للم�صاركة  وتهيئتهم  وال�صباب  والمراأة  لالأ�صرة  التنموية  البرامج 

مجتمعاتهم المحلية. 
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د- الأو�ضاع القت�ضادية 

في  ال�صهيوني  العدوان  بعد  خانقة  اقت�صادية  اأزمة  في  المحتلة  القد�ض  دخلت 
وفر�ض  االإ�صرائيلية  العملة  وفر�ض  العربية،  البنوك  اإغالق  في  تمثلت   ،1967 العام 
الر�صوم الجمركية العالية على الب�صائع العربية لت�صجيع الب�صائع االإ�صرائيلية، وفر�ض ما 
يقارب ع�صرة اأنواع من ال�صرائب )الدخل، الدفاع، الترفيه، ال�صكن، الم�صاحة، المطار، 
ال�صركات  على  ال�صارمة  القيود  وو�صع  واال�صتيراد...اإلخ(،  العقارات،  الم�صتريات، 

الخا�صة والجمعيات التعاونية والزراعية وال�صياحية وال�صناعية. 

على  اأثر  مما  المياه  م�صادر  من   )%80( على  االحتالل  �صلطات  ا�صتولت  فيما 
الزراعة، واالعتماد على الزراعة غير المروية، فانخف�صت م�صاحة االأرا�صي المخ�ص�صة 

للزراعة بن�صبة )50%(، كما انخف�صت ن�صبة الثروة الحيوانية بن�صبة )%50(. 

هـ- ال�ضتيطان والتهويد وجدار الف�ضل العن�ضري

تعر�صت مدينة القد�ض بعد العدوان االإ�صرائيلي في العام 1967 اإلى عمليات هدم 
االأمالك العربية وم�صادرة االأماكن الوقفية واإزالة بع�صها، مثل حارة المغاربة المجاورة 

للحائط الغربي للحرم القد�صي ال�صريف، الإقامة ما اأ�صموه »�صاحة المبكى«. 

كما عززت �صلطات االحتالل م�صاريع االإ�صكان واال�صتيطان داخل المدينة المقد�صة 
�صرعت،  فيما  اليهود،  المهاجرة من  االأعداد  بتوطين  ال�صكاني  اإحداث االختالل  بهدف 
ويهدف  كم،  يبلغ طوله )730(  الذي  العن�صري،  الف�صل  ببناء جدار   ،2002 العام  في 
يحولها  مما  وبواباته،  بمعابره  الغربية،  ال�صفة  اأرا�صي  من   )%46( زهاء  ابتالع  اإلى 
تغيير  اإلى  القد�ض  محافظة  �صكان  من   )%32( حوالي  ا�صطر  فيما  �صكاني،  �صجن  اإلى 
اأماكن �صكناهم. ومن اأخطر نتائج هذا الجدار انف�صال االأ�صر عن بع�صها البع�ض وتاأثر 
العالقات االجتماعية بينها، وعرقلة الح�صول على الخدمات ال�صحية، وتعقيد حركات 

النقل والتنقل، ب�صكل عام، ولطلبة التعليم الثانوي والعالي، ب�صكل خا�ض. 

ثالًثا: مجالت عمل منظمات المجتمع المدني

اإزاء هذا الو�صع العام الذي تتعر�ض له المدينة المقد�صة، �صكاًنا وعمراًنا، فثمة 
التي  المتطلبات  لمواجهة  وموؤ�ص�صاته  المدني  المجتمع  منظمات  بها  لتقوم  كبيرة  اأدوار 
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ت�صهم في تعزيز �صمود القد�ض ومواطنيها للتغلب على هذه الظروف ال�صعبة، وذلك من 
خالل مجاالت متعددة، اأهمها:

1- مجال ال�سكان والم�ساكن والإ�سكان، وي�سمل:

المادي  الدعم  وتوفير  ال�صريف  القد�ض  في  المقد�صيين  ال�صكان  �صمود  تعزيز   -
نهم من موا�صلة اأعمالهم واأن�صطتهم المهنية والتجارية وفق درا�صات  الذي يمكرّ

لتحديد المتطلبات التي تحقق هذا ال�صمود من خالل:
المحدود  الدخل  ذات  واالأ�صر  العفيفة  لالأ�صر  �صغيرة  اإنتاجية  م�صاريع  تمويل   -

 .(US $ 30-20) بحيث تتراوح تكلفة الم�صروع الواحد ما بين
- توفير الدعم المالي ل�صيانة الم�صاكن وتاأهيلها الإيواء �صكانها ب�صكل مالئم يوفر 
الحد االأدنى من المتطلبات االأ�صا�صية: مياه، �صرف �صحي، كهرباء... اإلخ. وتقدر 

 .(US $ 3000) تكلفة م�صكن م�صاحته ما بين )120-150م2( بنحو

الدخل  ذات  لالأ�صر  مالئمة  �صقق  ذات  ربحية  غير  اإ�صكانية  م�صاريع  تنفيذ   -
الم�صاريع  هذه  مثل  اإقامة  الم�صموح  االأرا�صي  قطع  من  واال�صتفادة  المحدود، 
عليها، مما يتطلب ت�صامن منظمات المجتمع المدني الكبرى للتاآلف الإقامة هذه 
الم�صاريع، وا�صتيفاء قيمتها باأق�صاط مالئمة وعلى مدى �صنوات تتراوح ما بين 

)20-25( عاًما. 

2- مجال حزمة الخدمات الجتماعية، وي�سمل:

اأ- التعليم، ويتطلب:
- اإعمار المدار�ض القائمة وتعزيز بنيتها التحتية وتجهيزاتها المخبرية والتقنية 

)تكنولوجيا التعليم( ومكتباتها التقليدية واالإلكترونية. 
- تدريب المعلمين والمعلمات لتمكينهم من مواكبة اأحدث الطرق في اأ�صاليب 

التعليم والتدري�ض. 
وال�صحة  والتغذية،  النقل،  و�صائط  للطلبة:  االأ�صا�صية  الخدمات  توفير   -

المدر�صية، واالإر�صاد التربوي، وبرامج التوعية الوطنية. 
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ب- الرعاية ال�ضحية، وت�صمل:

لتمكينها  باأجهزة طبية حديثة؛  وتحديثها  القائمة  ال�صحية  المراكز  - تطوير 
من تقديم الخدمات الأكبر عدد من �صكان المجتمعات المحلية. 

ال�صحية  خدماتها  تقدم  التي  والطفولة  االأمومة  ومراكز  العيادات  دعم   -
المجانية لل�صكان من ذوي الدخل المحدود. 

الالزمة  والمطاعيم  باالأدوية  الطبية  والعيادات  ال�صحية  المراكز  تزويد   -
للرعاية ال�صحية الوقائية والعالجية. 

 ج- الرعاية الجتماعية، وت�صمل:

ال�صحي  التثقيف  اأجل  من  االجتماعية  التنمية  مراكز  برامج  تعزيز   -
وال�صلوكي واالأ�صري كاأ�صاليب وقائية لحماية النا�صئة وتوعيتهم من االأخطار 

والممار�صات ال�صارة: �صحًيا و�صلوكًيا واأ�صرًيا. 
برامج  تنفيذ  من  لتمكينهم  االجتماعيين  والمر�صدين  المر�صدات  تدريب   -

التنمية االجتماعية بكفاءة وفاعلية. 

3 - مجال التنمية القت�سادية، وي�سمل:

في  المال  راأ�ض  حيث  من  الم�صتوى  المتو�صطة  االإنتاجية  الم�صاريع  اإيجاد   -
البطالة  ن�صب  وتخفي�ض  العمل  توفير فر�ض  بهدف  المدينة،  اأحياء  مختلف 

بين ال�صباب وتخفيف حدة الفقر المدقع بين االأ�صر. 
المهن  في  للعمل  لتهيئتهم  لل�صباب  المهني  والتاأهيل  التدريب  مراكز  اإيجاد   -
المالئمة  بالتجهيزات  القائمة  المراكز  ودعم  التراثية،  التقليدية  والحرف 
تلك  في  المتخ�ص�صة  النوعية  المهارات  المتدربين  واإك�صاب  للتدريب 

المجاالت. 

4 - المجال الثقافي، وي�سمل:

لتمكينها  التمويل الالزم  والريا�صية وتوفير  الثقافية  واالأندية  المراكز  - دعم 
وقطاع  العمرية  الفئات  لمختلف  والتثقيفية  التدريبية  باأدوارها  القيام  من 

المراأة والطفولة. 
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- دعم المكتبات العامة بالمطبوعات الجديدة والمجالت الثقافية والمعلومات 
االإلكترونية، واإيجاد برامج تدريبية لروادها ال�صتخدام الحا�صوب والمطالعة 

االإلكترونية. 

5 - المجال الإعالمي، وي�سمل:

وا�صتخدام  اأ�صاليبها  تطوير  من  وتمكينها  القائمة  االإعالمية  المراكز  دعم   -
التقنيات الحديثة في ن�صر المعلومات والتعريف بق�صية القد�ض وباالأحداث 

واالعتداءات ال�صهيونية اليومية التي تتعر�ض لها المدينة المقد�صة. 
القد�ض  داخل  المدنية  والمنظمات  الجمعيات  لدى  اإلكترونية  مواقع  اإيجاد   -
االعتداءات  وبخا�صة  القد�ض،  عن  والمعلومات  االأخبار  لن�صر  وخارجها 
في  االإن�صان  حقوق  عن  دفاًعا  وعمراًنا،  �صكاًنا  المدينة،  على  ال�صهيونية 

القد�ض وحق المواطن في العي�ض باأمن اجتماعي. 
الآليــــــــــــات

اإذا ما اأريد لمنظمات وموؤ�ص�صات المجتمع المدني نجاح العمل الجاد وفق االأهداف 
والنتائج للقيام بدورها؛ فان االأمر يتطلب و�صع ا�صتراتيجية للدفاع المدني عن القد�ض، 

تقوم على العنا�صر التالية:
اأ . التن�ضيق

ويعني ذلك اأن يعتمد التن�صيق فيما بين هذه المنظمات والموؤ�ص�صات في البرامج 
الم�صتركة التي تعني بها ب�صكل عام، كالتعليم وال�صحة. 

ب . الت�ضامن
ويعني اأن تت�صامن منظمتان اأو اأكثر في تنفيذ البرامج والم�صاريع المتعلقة بجانب 

واحد ت�صترك فيه تلك المنظمات في اأهدافها كالتدريب والتاأهيل المهني. 
ج . التكامل

ويعني ذلك اأن تتكامل اأعمال منظمتْين اأو اأكثر في تنفيذ م�صاريع منبثقة من برنامج 
م�صترك واحد كالرعاية االجتماعية وال�صلوكية لالأ�صر وال�صباب. 

د . التخ�ض�س
ويعني ذلك اأن يقت�صر عمل منظمة »ما« على مجال محدد، بحيث ت�صبح المرجعية 

للمنظمات االأخرى، مثل مجال حقوق االإن�صان. 
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ولترجمة هذه العنا�صر عملًيا؛ فاإن ذلك يتطلب اعتماد وحدات اأو �صبكات مركزية 
تلتقي عندها المنظمات والموؤ�ص�صات التي تعني ب�صوؤون القد�ض والدفاع عنها. 

الوحدات  تلك  من  االإفادة  يمكن  فانه  جديدة،  �صبكات  اأو  وحدات  الإيجاد  وتجنًبا 
اأو  الموؤ�ص�صات،  اأو  المنظمات  من  اأي  لدى  الفاعلة  المراكز  اأو  الهيئات  اأو  ال�صبكات  اأو 
اعتماد منظمة اأو موؤ�ص�صة تتولى جانًبا محدًدا من جوانب ا�صتراتيجية الدفاع المدني عن 
القد�ض، بما ال يتناق�ض مع قيام اأي منظمة اأو هيئة ببرامجها الخا�صة بها من اأجل القد�ض 
والم�صاريع المنبثقة من تلك البرامج. وبهذا الت�صور، تلتقي المنظمات والموؤ�ص�صات عند 
وحدة الهدف وهو الدفاع عن القد�ض، وتتناغم بتوحيد ال�صفوف لتوؤدي كل الطرق اإلى 

القد�ض. 

التو�ضيـــــــــــات

كثيًرا ما تت�صمن الموؤتمرات والندوات، ب�صكل عام، مجموعة من التو�صيات ال تجد 
طريقها اإلى التنفيذ، اإما ل�صياغتها ب�صكل عمومي اأو لتوجيهها اإلى »من يهمه االأمر«. 

واإذا ما اأريد للتو�صيات اأن تاأخذ طريقها اإلى التنفيذ، فاإن ذلك يتطلب باأن تكون 
محدودة العدد وال�صياغة ووا�صحة المعنى اأو الم�صمون. وفي �صوء ذلك؛ فاإن التو�صيات 

التالية يمكن اأن تكون من�صجمة مع اأهداف هذا الملتقى وتوجهاته: 
التخطيط  في  عاٍل  م�صتوى  على  المتخ�ص�صين  الخبراء  من  فريق  ت�صكيل  اأ- 
اال�صتراتيجي لو�صع »ا�صتراتيجية الدفاع المدني عن مدينة القد�ض«، بحيث 
ت�صكيله  تاريخ  اأ�صهر من  تتجاوز ثالثة  ي�صمرّ )10-15( خبيًرا، في مدة ال 
واجتماعه االأول. علًما باأن »لجنة القد�ض وفل�صطين« المنبثقة من »المجل�ض 
االإ�صالمي العالمي للدعوة واالإغاثة«، ومقرها لدى الموؤتمر االإ�صالمي لبيت 
المقد�ض، قد اقترحت هذا الم�صروع في ندوة عالمية ل�صوؤون القد�ض وو�صعت 

ت�صوًرا اأولًيا له، اإال اأن عدم توافر التمويل حال دون تنفيذه. 
ب- دعوة اإحدى منظمات المجتمع المدني الكبرى ال�صت�صافة »�صبكة توا�صل« 
للمنظمات والموؤ�ص�صات، لتكون مركًزا للتن�صيق وجمع المعلومات والبرامج 
والتعاون  التن�صيق  في  الراغبة  والموؤ�ص�صات  المنظمات  لدى  والم�صاريع 

والتكامل فيما بينها في و�صع البرامج والم�صاريع وتنفيذها. 
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الموؤ�ص�صات  اأو  المنظمات  اإحدى  لدى  مقره  يكون  اإعالمي  مركز  تاأ�صي�ض  ج- 
الكبرى في عا�صمة غربية اأوروبية اأو اأمريكية ذات مكانة موؤثرة في مجال 
من  فيها  تجري  التي  واالأحداث  القد�ض  بق�صية  التعريف  بهدف  االإعالم، 
في  االإن�صان  لحقوق  وانتهاكات  احتاللية  وممار�صات  �صهيونية  اعتداءات 
المدينة المقد�صة اأو ا�صتالب تراثها اأو تهويدها، واإيجاد ما يمكن اأن يعرف 
االإعالمية  ال�صاحة  على  وموؤثرة  �صاغطة  قوة  ليكون  المقد�صي«  »اللوبي  بـ 
بينها  فيما  للتن�صيق  واأمريكا  اأوروبا  الكبرى في  المنظمات  عالمًيا، ودعوة 
وقد  االإعالمي.  المركز  هذا  ال�صت�صافة  موؤ�ص�صة  اأو  منظمة  على  واالتفاق 
اأو  التمويل  توافر  لعدم  ينفذ  ولم  الم�صروع،  لمثل هذا  درا�صة  اإعداد  �صبق 

الجدية اأو االهتمام. 
تمويله  في  ت�صاهم  القد�ض،  ودرا�صات  لبحوث  الموحد«  »المركز  اإيجاد  د- 
ليكون  المقد�صية،  والدرا�صات  بالبحوث  المهتمة  والموؤ�ص�صات  المنظمات 
اأو  منظمة  اأي  تزويد  بغر�ض  والدرا�صات«،  وللبحوث  للباحثين  »بنك  بمثابة 
موؤ�ص�صة بما تحتاجه من بحوث ودرا�صات لعقد ندواتها اأو موؤتمراتها، ويمكن 

الإحدى المنظمات ا�صت�صافة هذا المركز.  
اأو  اإقليمية  موؤتمرات  لعقد  المتخ�ص�صة  المدني  المجتمع  منظمات  دعوة  هـ- 
قارية اأو دولية �صنوية لمناق�صة جوانب محددة من الق�صايا المقد�صية وتوثيق 
نتائجها وتجميعها على �صكل تقرير �صامل، ليقدم في اجتماع عام تدعى اإليه 

جميع منظمات وموؤ�ص�صات المجتمع المدني كل عامين. 
و- دعوة منظمات المجتمع المدني لالنت�صاب لمنظمات المجتمع المدني لدى هيئة 
االأمم المتحدة، ليكون لها الحق وال�صوت القوي في الدفاع عن ق�صية القد�ض. 

التمويل

ل عقبة في تنفيذ الم�صاريع، فيمكن اعتماد تمويل كل م�صروع  لما كان التمويل ي�صكرّ
المنظمة  تعدها  موازنة  وفق  بذلك،  المهتمة  اأو  المتخ�ص�صة  المنظمة  اهتمام  ح�صب 
ا.  �صاحبة الم�صروع وتقدمها لمركز التن�صيق المقترح ويتم تنفيذه ب�صفافية وت�صاركية اأي�صً
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الق�سم الّثاني

مائدة م�ستديرة حول »م�ستقبل القد�س«

العربية  الدول  والباحثين واالأكاديميين، من  ال�صا�صة والمفكرين  تقاطر نخبة من 
واالإ�صالمية، حول مائدة ع�صف ذهني م�صتديرة لبحث »م�صتقبل القد�ض«، في �صوء اأوراق 
النقا�ض المخت�صة التي قدمت للموؤتمر وتناولت االأبعاد القانونية واالإن�صانية وال�صيا�صية 
لالأوقاف والمقد�صات الدينية في القد�ض، في ظل ما ت�صهده، مع مدينتهم المحتلة، من 

عدوان اإ�صرائيلي م�صتمر ال�صتالب التاريخ واالأر�ض مًعا. 

وقد و�صم محذور المرحلة الراهنة منطلق االن�صغال البحثي في مطلب »وقفة عربية 
اإ�صالمية جادة«، اأمام م�صار تفاو�صي ممتد، منذ العام 1991، لم ي�صفر عن تحقيق اأي 
نتائج ملمو�صة على �صعيد الحقوق الفل�صطينية العربية الم�صروعة، بينما يم�صي االحتالل 
في نمط عدوانه الثابت، اإزاء ما يعتقده مناًخا مواتًيا في المنطقة لتعميق الخلل القائم 

في االأرا�صي المحتلة لم�صلحته واالنفالت من �صغط الم�صاءلة. 

بلورة خطة  الم�صترك تجاه  بالت�صبيك  الم�صاركون  ؛ نادى  ولخلق فعل عربي م�صادرّ
اإ�صالمي »معنوي  النفاذ، وم�صفوعة بظهير عربي  واآليات  االأهداف  ا�صتراتيجية وا�صحة 
ومالي للحفاظ على المقد�صات الدينية، وحماية القد�ض من محاوالت االحتالل المتوالية 
لطم�ض معالمها وهويتها العربية االإ�صالمية، وتثبيت �صمود مواطنيها في وطنهم واأر�صهم«. 

الو�صائل  ومتعددة  النطاق،  وا�صعة  دبلوما�صية  حملة  ا�صتالل  حيوية  عند  وتوقفوا 
ممار�صات  »لف�صح  االجتماعي،  التوا�صل  وو�صائل  االإلكتروني  االإعالم  اإطارها  في  يدخل 
لتنفيذ  االأممي  المنبر  عبر  الالزم  التاأييد  وح�صد  القد�ض،  بحق  العن�صرية  االحتالل 
الق�صية  جوهره  وفي  العربي-االإ�صرائيلي،  بال�صراع  الخا�صة  الدولية  ال�صرعية  قرارات 

الفل�صطينية«. 
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الإرادة ال�ضيا�ضية الجادة

ابتداأ وزير الخارجية االأردني االأ�صبق/ مدير عام المعهد الملكي للدرا�صات الدينية 
اإقامة  باأن »مخطط  اأفاد  تاريخي مهم حينما  ببعد  اأبو جابر مداخلته  اأ.د. كامل  �صابًقا 
وطن قومي لليهود في فل�صطين يعود، وفق موؤرخين عرب، اإلى حملة نابليون في م�صر في 
العام 1798/7/1، توطئة لمفا�صل تاريخية متالحقة ر�صخت م�صروع الكيان ال�صهيوني 
في االأعوام 1917 و1948 و1967، غير اأن عن�صر المفاجاأة باغت الكثيرين اعتقاًدا منهم 

وكاأن كل ما حدث وليد ال�صاعة«. 

وال ينف�صم تناول البعد التاريخي، بطبيعة الحال، عند اأبو جابر عن حديث م�صتقبل 
ة عميقة بين �صناع القرار من جهة، والنخب الفكرية  القد�ض، اإزاء وجود، ما يعتقده، »هورّ
والثقافية واالأكاديمية وال�صيا�صية من جهة اأخرى، في الدول العربية واالإ�صالمية، يرتبط 

مها بم�صاألة التخطيط للم�صتقبل«.  ردرّ

وتوقف عند الم�صاهد اليومية لعدوان االحتالل �صدرّ ال�صعب الفل�صطيني، من القتل 
ا�صتيطانية  هجمة  بموازاة  واال�صتيطان،  المنازل  وهدم  االأرا�صي  وم�صادرة  والتنكيل 
والمتطرفين  الم�صتوطنين  قبل  من  متوالية  واقتحامات  القد�ض  بحق  محمومة  تهويدية 
اليهود للم�صجد االأق�صى المبارك، مت�صائاًل عما اإذا كانت تلك الوقائع العن�صرية »تجد 
وقع �صدى عند �صانع القرار العربي االإ�صالمي، مماثاًل لم�صاعر الحنق والغ�صب ال�صعبية«، 
في ظل »قناة مقطوعة الو�صل بين اأ�صحاب القرار وال�صعوب، حول ق�صية من المفتر�ض 

اأنها تعدرّ ق�صية العرب االأولى ر�صمًيا و�صعبًيا«. 

و�سكك في »اإدراك بع�س اأ�سحاب القرار لمرارة القهر والظلم التي يعي�س ال�سعب 
�سفوف  تعتري  التي  الغ�سب  م�ساعر  وكنه  االحتالل،  ظل  في  وطاأتها  تحت  الفل�سطيني 
الجماهير العربية االإ�سالمية عما يلحق باأبناء جلدتهم من الفل�سطينيين«، متوقًفا عند 

»م�سّب تدفق االأموال العربية في الوقت الذي ال يجد فيه الفل�سطيني قوت يومه«. 

�سانع  عاتق  على  تقع  التنفيذ  واآليات  اال�ستراتيجية  الخطط  و�سع  »مهام  اأن  وبما 
ا«، بح�سبه،  اأي�سً يبقى مو�سع �سك  ال�سيا�سية  واالإرادة  الجدية  توفر  فاإن عن�سر  القرار، 
اإحالة اإلى »موقف غالبية الدول العربية واالإ�سالمية، منذ القرن الع�سرين، باإلقاء تبعات 

الق�سية الفل�سطينية على عاتق االأردن وفل�سطين وحدهما«. 
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االإرادة  وتوفر  واقعية  خطة  و�سع  ت�ستوجب  للم�ستقبل  التخطيط  »عملية  اأن  وراأى 
ال�سيا�سية لتنفيذها، وو�سع الو�سائل النافذة، التي من �ساأنها اأن تجيب عن �سوؤال اأين نحن 
االآن، وما هي الو�سائل المتوفرة لدينا؟ مع �سرورة اأخذ المعطيات الدولية بعين االعتبار، 
ال �سيما الوجود االأمريكي الفعلي في المنطقة من خالل قواعدها الع�سكرية المنت�سرة في 

بع�س ال�ساحات العربية«. 

وهي  وتمويل،  وتنظيم  واإرادة  قيادة  اإلى  يحتاج  ال�سحيح  »التخطيط  اأن  واعتبر 
في  الم�ستمرين  والنزيف  الفو�سى  مقابل  االإ�سرائيلية،  الموؤ�س�سة  عند  مكتملة  عنا�سر 
العالم العربي، لي�س من باب التباكي وجلد الذات، واإنما الأجل بحث االإ�سكاليات الداخلية 
القائمة وكيفية بناء قنوات توا�سل مع الجماهير و�سبل عر�س الق�سية اأمام الراأي العام 

العالمي، �سريطة توفر االإرادة العربية لذلك«. 

الوعي العام بق�ضية القد�س

من جهته، اأكد االأكاديمي التركي اأ.د. اأحمد اأو�ضال من مركز التفكير اال�صتراتيجي 
العربي  العالم  في  خ�صو�صًا،  ال�صباب،  بين  وعي  اإيجاد  على  العمل  اأهمية  باأنقرة، 
واالإ�صالمي حول القد�ض وق�صيتها، من خالل جعل القد�ض جزءًا من هويتهم الح�صاريرّة، 
اإيجاد وعي عام في العالم االإ�صالمي بكل ما يحدث في القد�ض واإي�صال �صورة  وكذلك 

حقيقيرّة لالأحداث التي تجري في الداخل.

العثمانيرّة  بالوثائق  المتعلقة  الدرا�صات  في  التركي  العربي  التعاون  اإلى  واأ�صار 
المتعلقة بالقد�ض المحفوظة في االأر�صيف العثماني في تركيا، وتوجيه طالب الدرا�صات 
العليا العرب واالأتراك على ال�صواء  لموا�صلة درا�صة اأحوال المدينة المقد�صة بالمنهجيات 
االهتمام  وزيادة  الجامعات،  هذه  في  المقد�ض  بيت  لدرا�صات  كرا�ٍض  واإن�صاء  العلمية، 

بدرا�صة المو�صوعات المتعلقة باالأوقاف في القد�ض وفل�صطين.

خطة ا�ضتراتيجية محددة 
�سغل البعد الوجودي في ال�سراع العربي-االإ�سرائيلي الم�ساحة االأبرز من مداخلة 
عند  �ضتيوي،  اأ.د.مو�ضى  االأردنية  الجامعة  في  اال�ستراتيجية  الدرا�سات  مركز  مدير 
من  وتفريغها  القد�س  تهويد  في  االإ�سرائيلي  للمخطط  م�ساّدة  »با�ستراتيجية  مطالبته 

مواطنيها وطم�س معالمها وهويتها العربية االإ�سالمية«. 
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الخطر  لمواجهة  والمنافذ  المعالم  محددة  ا�ستراتيجية  »تطوير  �سرورة  وراأى 
الوجودي، تتناول الحلول ال�سيا�سية الجذرية، �سواء اأكانت �سلمية اأم ع�سكرية اأم انتفا�سة 
�سعبية، بهدف التمكين الديمغرافي والجغرافي الفل�سطيني العربي في القد�س المحتلة«. 

معنية  وعربية  وفل�سطينية  اأردنية  موؤ�س�سات  بين  تحالف  »بناء  ذلك  في  واقترح 
وتو�سيع  واأر�سهم،  وطنهم  في  وجودهم  وتثبيت  المحتلة  القد�س  مواطني  �سمود  لدعم 
نطاق الحملة الدولية الم�ساّدة لمخطط العدوان االإ�سرائيلي، من اأجل ف�سح ممار�سات 

االحتالل، عربًيا ودولًيا، وبيان مخالفتها للقانون الدولي وقرارات ال�سرعية الدولية«. 

القد�س  لن�سرة  الدولية  الدبلوما�سية  المعركة  في  االإعالم  دور  �ستيوي  واأبرز 
عبر  االجتماعي،  التوا�سل  وو�سائل  االإلكتروني  »منفذه  حيوية  عند  متوقًفا  المحتلة، 
الجماهير  �سفوف  بين  والمعرفة  التوعية  بث  مهام   ،“on line” معين  مركز  اإيكال 
الق�سايا  حيال  �ساحاتها،  في  االإ�سالمي  العربي  البعد  وتذكية  واالإ�سالمية،  العربية 

المت�سلة بال�سراع العربي-االإ�سرائيلي«. 

الحلول  لو�سع  المخت�سة  والمراكز  الموؤ�س�سات  من  لجنة  »ت�سكيل  باأهمية  ونادى 
اال�ستراتيجية وتحديد االأهداف واالأطراف المعنية بتنفيذها«. 

دللة متغيرات المنطقة وانعكا�ضاتها

عثمان  م.  المقد�س/االأردن  بيت  لمنتدى  االإدارية  الهيئة  رئي�س  جزم  جانبه،  من 
فيها  بما  فل�صطين،  في  وم�صيحيين،  م�صلمين  الفل�صطينيين،  »حقوق  باأن  الن�سا�سيبي 

القد�ض، ثابتة وغير قابلة للم�صاومة«. 

وا�صت�صهد بالمتغيرات العالمية المت�صارعة خالل العقود القليلة الما�صية »التي لم 
يكن  لم  اإن  المتو�صط  بمداه  للم�صتقبل،  موؤ�صرات معينة  تقدم  ولكنها  قباًل،  تكن متوقعة 

القريب، �صتجد ح�صورها وانعكا�صاتها في المنطقة«. 

اإفريقيا  APARTHEID في  التمييز العن�صري  اإلى »نهاية نظام  واأحال في ذلك 
الجنوبية، وهو النظام االأقرب للتمييز العن�صري االإ�صرائيلي في فل�صطين المحتلة، واإلى 
نهاية االتحاد ال�صوفيتي وتق�صيمه، والذي لم يكن متوقًعا من قبل العموم على االأقل، بما 

ا لتغيرات جذرية غير مح�صوبة عند كثيرين«.  يعني اأن القوى العظمى معر�صة اأي�صً
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في  عديدة  لقرون  منازع  دون  من  كانت  التي  االأغلبية  »تغير  عند  ا،  اأي�صً وتوقف، 
البروت�صتانت  �صاك�صون   - االأنجلو  »االأبي�ض  اأغلبية  وهي  االأمريكية،  المتحدة  الواليات 
(WASP, White Anglo-Saxon Protestant) بما يجد تاأثيره في المدى المتو�صط 

على �صيا�صات الواليات المتحدة، ويقدم، بالتالي، متغيًرا جذرًيا اآخر في القوى العظمى 
غير المع�صومة عن التغيير«. 

بتوقيع  وذلك  بالمنطقة،  القوى  موازين  في  »التحول  على  مهم  موؤ�صر  اإلى  ولفت 
االتفاقية بين القوى العالمية ال�صتة مع اإيران بخ�صو�ض الطاقة النووية وا�صتخداماتها، 

ة«.  بالرغم من احتجاجات ومحاوالت �صلطات االحتالل الم�صادرّ

ل جاٍر في اأنحاء العالم لن تكون  ر »باحتواء تلك المتغيرات �صواهد دالة على تحورّ وقدرّ
اأ�صكالها،  ب�صتى  الفل�صطينية،  المقاومة  »ا�صتمرار  اأهمية  اإلى  بعيدة عنه«، الفًتا  قوى  اأي 

االإعالمية والثقافية واالجتماعية والم�صلحة، كلما �صنحت الفر�صة لذلك«. 

وم�صيحيين،  م�صلمين  الفل�صطينيين،  »حقوق  باأن  يوؤكد  ذلك  فاإن  اإليه؛  وبالن�صبة 
ب�صرف النظر عن معتقداتهم الدينية، �صتعود كاملة، مثلما �صتعود القد�ض اإلى الح�صن 
الفل�صطيني العربي االإ�صالمي كما كانت دائًما، مفتوحة اأمام االأديان والطوائف والثقافات 

المختلفة التي تثري المجتمع الفل�صطيني«. 

م�ضاّد عربي مو�ضوعي

قدم  المحتلة،  القد�ض  في  العدواني  االإ�صرائيلي  المخطط  لخطورة  تاأ�صيله  وفي 
االأ�صتاذ االأكاديمي في جامعة البترا االأردنية اأ.د. ع�ضام �ضخنيني اأطروحة »خلق م�صاد 

عربي مو�صوعي للمواجهة النافذة«. 

بعد  القد�ض  تقرير م�صتقبل  »�صلطات االحتالل قررت، من جانب واحد،  اإن  وقال 
احتاللها في العام 1967، وتوحيد �صطريها واإعالنها عا�صمتها الموحدة االأبدية، واأتبعت 
ذلك بخطط وعمليات على االأر�ض لتغليب الطابع اليهودي على ال�صطر ال�صرقي واأ�صرلته، 
�صكانه  على  والت�صييق  العربي  وعزله عن محيطه  فيه  اال�صتيطاني  الن�صاط  تكثيف  عبر 

العرب وموا�صلة الم�صاعي القتحام الحرم القد�صي ال�صريف«. 
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وقدم ت�صوًرا للخطة العربية الم�صادة، بهدف تحقيق بع�صها اأو اأجمعها، يدور حول 
الق�صايا التالية:

1- اإن دور االأردن في رعاية الموؤ�ص�صات الدينية في القد�ض المحتلة عظيم بحجمه 
، وعدم االكتفاء باالإ�صادة به عربًيا، وذلك من  ونوعه ومغزاه، اإال اأنه يحتاج اإلى رفد ماديرّ
خالل اإن�صاء هيئات تنت�صر في مختلف اأنحاء العالم االإ�صالمي، على �صعيد ر�صمي و�صعبي، 
تتولى توفير الدعم المادي له بحيث ت�صكل نوًعا من »الجبهة الم�صاندة« للجهود االأردنية. 
2- لقد ارُتكبت خطيئة تاريخية في اتفاقيات »اأو�صلو« وما ترتب عليها من مفاو�صات، 
واال�صتيطان  الالجئين  ق�صايا  جانب  )اإلى  القد�ض  مو�صوع  بتاأجيل  القبول  تم  عندما 
بدل  المفاو�ض  وان�صغل  النهائية،  الحلول  في  البحث  لمرحلة  والمياه(  واالأمن  والحدود 
ذلك بالتفاو�ض على ق�صايا اأقل اأهمية، �صمن م�صار م�صتمر منذ ع�صرين �صنة دون جدوى. 
اإعادة النظر جذرًيا باالتفاقيات نف�صها وبالمفاو�صات، عبر  اإزاء ذلك، ال بد من 
ا، نحو اإعطاء منزلة ال�صدارة  اإيجاد توجه فل�صطيني، مدعوم عربًيا، وربما اإ�صالمًيا اأي�صً
في المفاو�صات للق�صايا الجوهرية، وفي مقدمتها القد�ض، على اأن يكون مفهوًما للجانب 
االإ�صرائيلي خا�صة، وللمجتمع الدولي عامة، اأن الم�صي في ما ي�صمى »عملية ال�صالم« اإنما 

يعتمد اأواًل، وقبل كل �صيء، على االتفاق على هذه الق�صايا الجوهرية. 
»اأ�صرلة«  مخطط  في  قدًما  تم�صي  وهي  االإ�صرائيلي،  االحتالل  �صلطات  تبدو   -3
ال�صطر ال�صرقي من القد�ض المحتلة تحت مزاعم الجزء الذي ال يتجزاأ من »عا�صمتها 
الموحدة االأبدية«، وكاأنها متحررة من �صغط الم�صاءلة والعقوبة، اإذ اإن اأق�صى ما تتوقعه، 
بما هو حا�صل فعاًل في غالب االأحيان، »فرقعات« �صوتية فل�صطينية اأو عربية اأو دولية، قد 
تكون مو�صمية و�صمن منا�صبات معينة، باالإدانة وال�صجب واال�صتنكار، ما يعدرّ ثمًنا بخ�ًصا 

تتحمله بر�صا وراحة بال مقابل الغنيمة الكبرى بابتالع مدينة القد�ض. 
وتنفذها  خطوطها  ت�صع  محددة  با�صتراتيجية  التفكير  تتطلب  المرحلة  هذه  اإن 
القوى الفل�صطينية المنظمة وت�صتهدف تكوين حالة جماهيرية عربية في القد�ض تواجه 

المحتل االإ�صرائيلي وتت�صدى لمخططاته وتجعله يدفع ثمًنا باهًظا من اأمنه وا�صتقراره. 
م�صطربة  اأو�صاًعا  تخلق  قواعد  على  الجماهيرية  الحالة  هذه  توؤ�ص�ض  قد  كما 
اأيام االنتفا�صتين  با�صتمرار في القد�ض، وقد تكون مفرداتها، اإن تم تجنب الحنين اإلى 
واإ�صرابات وع�صيان مدني،  والثانية )2000(، تظاهرات واعت�صامات  االأولى )1987( 
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ومختلف اأ�صكال ما يعرف »بالمقاومة ال�صعبية ال�صلمية«، وهي جميًعا، وعلى المدى الطويل:

3-1 تدفع بالمحتل االإ�صرائيلي نحو اإعادة النظر في التكلفة االأمنية التي يمكنه 
اال�صتمرار بتحملها حال اإ�صراره على التم�صك بال�صطر ال�صرقي من المدينة،

ز موقف المفاو�ض الفل�صطيني ب�صاأن القد�ض، 3-2 تعزرّ

العرب  لدى  القد�ض  نحو  المتجه  والجماهيري  ال�صيا�صي  العمل  تقوي   3-3
باإفراد  التفكير  ينبغي  بل  المحتلة منذ 1948،  فل�صطين  الفل�صطينيين في 

مكانة ملحوظة لهم في هذه اال�صتراتيجية،

مواجهة  في  وبال�صرورة  القد�ض،  اأهل  مع  متعاطًفا  دولًيا  عاًما  راأًيا  ت�صكل   4-3
الموؤ�ص�صات  في  قرارات  التخاذ  الفر�صة  يتيح  ما  االإ�صرائيلي،  االحتالل 

الدولية لن ت�صبرّ في م�صلحتها. 

المحتلة في  القد�ض  تكون  اأن  بموافقة دولية على  االإ�صرائيلي  الكيان  لم يحَظ   -4
االحتالل.  فر�صه  كما  الواقع«  باالأمر  »عا�صمة  هي  بل  له،  عا�صمة   1948 العام  حرب 
وامتدادا لذلك فاإن »توحيد« �صطري المدينة، ال�صرقي والغربي، يعدرّ في العرف الدولي 

ا دولًيا.  عماًل احتاللًيا مرفو�صً

العمل  لتكثيف  عربًيا،  تن�صيقها  يجري  خطة  الإيجاد  الحاجة  تبرز  ذلك،  اإزاء 
ال�صيا�صي والدبلوما�صي في ال�صاحة الدولية، من خالل العالقات الثنائية وفي الموؤ�ص�صات 
والمنظمات الدولية، تجاه اتخاذ مواقف اأ�صد �صالبة وقابلة للترجمة اإلى اأفعال تحد من 

غلواء التغول االإ�صرائيلي على ال�صطر ال�صرقي من القد�ض. 

5- لالحتالل االإ�صرائيلي ا�صتراتيجية طويلة المدى تهدف اإلى االإخالل بالميزان 
وتقليل  اال�صتيطاني  التو�صع  خالل  من  القد�ض  من  ال�صرقي  ال�صطر  في  الديموغرافي 
ومحا�صرتهم  بمعي�صتهم  العرب  ال�صكان  م�صايقة  عبر  فيه،  العربية  ال�صكانية  الكثافة 
في حرية الحركة والتنقل وفر�ض اإجراءات �صكنية جائرة عليهم، �صبياًل الإجبارهم على 

الرحيل، ما يعدرّ �صكاًل من اأ�صكال التطهير العرقي. 

اأ�ص�ض  على  تقوم  ة  م�صادرّ عربية  با�صتراتيجية  التفكير  ت�صتدعي  الحالة  هذه  اإن 
رة للدخل وم�صاعدات  اقت�صادية ومالية، مثل تنفيذ ا�صتثمارات وم�صروعات اقت�صادية مدرّ
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قدرة  وتقوية  القد�ض  في  العربي  ال�صكاني  البقاء  تعزيز  النهاية  في  ت�صتهدف  مبا�صرة، 
مواطنيها العرب على ال�صمود ومواجهة التطهير العرقي. 

م�صاعي  مثل  للقد�ض،  العربية  الهوية  االإ�صرائيلي  االحتالل  �صلطات  ت�صتبيح   -6
تلك  الإظهار  ذلك،  مواجهة  ي�صتوجب  مما  هناك،  المدار�ض  في  �صهيونية  مناهج  فر�ض 
الهوية العربية وللحيلولة دون طم�صها، عبر االهتمام الجاد، و�صمن خطة �صاملة تتوفر 
بالتراث  تعنى  ثقافية، مثل مكتبات وجمعيات  موؤ�ص�صات  بتوليد  المادية،  االإمكانيات  لها 
ومراكز درا�صات وبحوث وموؤ�ص�صات اإعالمية وفرق فنية، م�صرح و�صينما، ومعار�ض للفنون 
الت�صكيلية واأخرى للكتب، ومتاحف... اإلخ، بحيث ت�صكل حا�صنة للهوية العربية، اإلى جانب 

اأن�صطتها المعبرّرة عن تلك الهوية. 

7- وا�صتكمااًل للمحافظة على الهوية العربية، ال بد من التفكير برعاية اأفراد وفرق 
من المتخ�ص�صين بعلم االآثار، من الفل�صطينيين والعرب واالأجانب، للتنقيب عن االآثار 

العربية واالإ�صالمية في القد�ض المحتلة ومحيطها واإظهار نتائجها للمالأ. 

ال�صبل الكفيلة بتكوين م�صاد مو�صوعي الأ�صرلة  وفي المح�صلة؛ ثمة حاجة لبحث 
القد�ض، من منطلق التم�صك اال�صتراتيجي بالمدينة. 

خطة ا�ضتراتيجية تربوية
اأ.د. غازي ربابعة في مداخلته على  ركز االأ�صتاذ االأكاديمي في الجامعة االأردنية 
البعد التربوي، الفًتا اإلى اأن »ما يدر�س عن القد�س وفل�سطين في مناهج التعليم ال يتجاوز 
1.5% من مجموع منهاج التاريخ والجغرافيا«، �سمن �سياق »فعل عربي متعمد باأال يكون 

في مناهج التعليم اأي اإ�سارة للقد�س وال اإلى فل�سطين«، بح�سبه. 

في  االإ�سالمي  الجي�س  انت�سار  »بعد  قائاًل  داللة  له  تاريخي  مف�سل  عند  وتوقف 
ال�ست�سارته  عبيدة  اأبي  القائد    الخطاب  بن  الخليفة عمر  اإلى  بعث  اليرموك  معركة 
  في الوجهة المقبلة، فاأجابه بالقول »اأ�سار علينا علي بن اأبي طالب ابن عم ر�سول اهلل
اأن تكون وجهتك القد�س يفتحها اهلل على يديك«، ثم تحا�سر القد�س ويفتحها الخليفة 
عمر ويوقع العهدة العمرية، التي مثلت اإجماًعا اإ�سالمًيا م�سيحًيا على اأن ال ي�سكن القد�س 
يهودي واحد، هذا ما اأعطاه اأمير الموؤمنين اإلى اأهل اإيلياء باأن يكونوا اأمناء على �سلبانهم 

وكنائ�سهم وال ي�سار اأحد منهم وال ي�سكن معهم اأحد من اليهود في اإيلياء«. 
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والذي  االإ�سرائيلي  العام  للراأي  موؤخًرا  اأجري  الذي  اال�ستفتاء  »نتائج  وتوقف عند 
ك�سف عن معار�سة 99% منهم على عودة القد�س، بما ين�سجم مع موقف رئي�س الوزراء 
االأدبيات  في  للقد�س  مكانة  »ال  اأن  مبيًنا  الفلك«،  نف�س  في  والدائرين  نتنياهو  بنيامين 
اليهودية من دون بناء الهيكل، ولكن في االأدبيات االإ�سالمية والم�سيحية فاإن خير بالد 
القد�س،  فل�سطين  فل�سطين، وخير ما في  ال�سام  ال�سام، وخير ما في بالد  االأر�س بالد 

وخير ما في القد�س الم�سجد االأق�سى«، بما يبرز روؤى مت�سادة ي�سعب تالقيها. 

واعتبر اأن »بحث م�ستقبل القد�س يتطلب االأخذ بالوقائع المغايرة على االأر�س، في 
ظل وجود زهاء 300 األف م�ستوطن في القد�س ال�سرقية وحدها، اإلى جانب نحو 300 األف 
م�ستوطن في ال�سفة الغربية المحتلة والمزروعة بالم�ستوطنات، بينما ت�سيع المفاو�سات 

العبثية حالة ا�سترخاء في االأمة العربية واالإ�سالمية«. 

ودعا اإلى »تلم�س حالة التحرير العملي للقد�س من خالل ا�ستلهام التجربة التاريخية 
االإ�سالمية، اإذ اإن الخليفة عمر بن الخطاب ، والجيو�س االإ�سالمية حررتها بالقوة، اأما 
ا، ولكنه بداأ بالمدار�س الفكرية فقال مخاطًبا  �سالح الدين فقد اأعّد العدة لتحريرها اأي�سً
حلب  »وفتحك  الدين  ل�سالح  قال  الذي  العالم  هذا  بقلم  القد�س  فتحت  العلماء:  اأحد 
ال�سهباء في �سفر مب�سٌر بفتحك القد�س في رجب« ليكلف هذا العالم باإلقاء الخطبة التي 
القد�س  اأنكم حررتم  اأن تعتقدوا  الم�سلين: حذار  �سبقت خطبة الجمعة، وقال مخاطًبا 

بهداب �سيوفكم، فبناء العلماء مقدم على دماء ال�سهداء«. 

وراأى اأن ذلك »يوؤكد اأهمية البناء الفكري في طريق تحرير القد�س، وو�سع خطة 
ا�ستراتيجية تربوية تبني االأجيال القادمة وفق قاعدة التعلق بالقد�س ون�سرتها«. 

القد�س وع�ضر الت�ضال الرقمي
من جانبه، تحدث االأ�صتاذ االأكاديمي في كلية االإعالم في جامعة اليرموك االأردنية 
اأ.د. ع�ضام �ضليمان المو�ضى عن »القد�ض وع�صر االت�صال الرقمي«، من منطلق اأن »من 

ال يعرف التعامل مع الرقمنة بذكاء يبقى خارج الع�صر«، بح�صبه. 

في  �صخ�صًيا  معه  واقعة حدثت  باإيراد  المو�صى مداخلته  د.  بداأ  لروؤيته،  وتاأ�صياًل 
عن  بحث  »اإعداد  عند  االأمريكية،  الجامعات  اإحدى  في  العلمي  تح�صيله  متابعة  اأثناء 

فل�صطين والقد�ض باللغة االإنجليزية، وعنوانه:
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 “A Case of Inequality: The Reporting of Palestine in the New York 

Times Between 1917-1948”. Dirassat (Jordan University Journal). 

Vo. 20, No. 4, 1993: 20-30. 

والذي جاء �صمن م�صروع بحثي بداأه مع درا�صة الدكتوراة في جامعة وا�صنطن في 
اإليها مبعوًثا من جامعة اليرموك، حيث ا�صتفزته  اأوفد  التي  مدينة �صياتل العام 1977، 
الدكتوراة  للعرب، فقرر تخ�صي�ض مو�صوع ر�صالة  ال�صالبة  ال�صحافة االأمريكية بنعوتها 

عن ال�صورة العربية«. 

وتابع »لمعرفة جذور تكون هذه ال�صورة ال�صلبية، كان ال بد من الرجوع لعام 1916، 
الزمن الذي ولدت فيه ال�صخ�صية العربية القومية م�صتقلة عن العثمانية. وقد اأثمر هذا 
الجهد عن �صدور كتاب ن�صر عام 1984 باللغة االإنجليزية عن دار PeterLang بعنوان 

The Arab Image in the US Press )ترجمه للعربية محمد راتب(. 

وزاد »لقد �صبب ذلك خو�ض معارك عدة في كلية االإعالم في جامعة وا�صنطن التي 
االأمريكية«،  ال�صحافة  في  العربية  ال�صورة  تحليل  انتقدوا  عتاة  �صهاينة  اأ�صاتذة  ت  �صمرّ
ن�صرت  والتي  العربية  ال�صورة  عن  المخت�صة  الدرا�صات  »اإعداد  م�صار  في  م�صيرّه  مبيًنا 
في مجالت وكتب علمية في الغرب والدول العربية، لتبيان الت�صويه الذي طالها، وو�صم 

الن�صال الفل�صطيني باأعمال اإرهابية، منذ الع�صرينيات من القرن الما�صي«. 

ال�صورة  اأن  اإال  وملحوًظا،  قوًيا  دوًرا  اآنذاك  الورقية  ال�صحافة  اأدت  »لقد  واأ�صاف 
وحلول  ال�صحفي،  العمل  قيم  وتغيرّر  االإلكترونية،  ال�صحافة  كفة  بترجيح  االآن،  تغيرت 

  .»(Digitalism) ع�صر االت�صال الرقمي

ولفت اإلى اأن »�صبكة االإنترنت باتت اليوم و�صيلة االت�صال والتوا�صل االأولى، وم�صدًرا 
رئي�ًصا للمعلومات، بحيث �صار الباحث عن اأية جزئية من المعرفة يبداأ بحثه بولوج بوابة 
العمالق )جوجل(، فياأخذه هذا عبر الطريق ال�صريع اإلى عالم قواعد المعرفة، من دون 
عناء الذهاب اإلى المكتبة والبحث بين �صفوف كتبها الجامدة في ع�صر الثورة الرقمية«. 

وقال »في االأغلب يفتح )جوجل( باًبا رئي�ًصا عنده هو مو�صوعة »الوكيبيديا«، التي 
اأوردت درا�صة طويلة عن القد�ض ا�صتندت اإلى 366 م�صدًرا، ت�صمنت معلومات مختلطة، 
يورد  الدرا�صة فال  اأما م�صادر  العلمية.  المو�صوعية  بع�صها خروًجا خطًرا عن  يت�صمن 
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منها �صوى م�صدرين اأو ثالثة ت�صير اإلى اأ�صماء مراجع عربية، من بينها القراآن الكريم، 
ما يعني غياب وجهة النظر العربية في هذه الدرا�صة المطولة عن القد�ض«. 

اإليها  يرجع  والتي  القد�ض،  عن  المو�صوعة  في  المن�صورة  »المعلومات  باأن  واأو�صح 
الكثير من طلبة العلم في المدار�ض والجامعات والمراكز العلمية، مغايرة للقناعة العربية، 

ومحدثة ال�صدمة للباحثين منهم عن الحقيقة«. 

اأن عدد  اإيرادها  بالمو�صوعة، عند  رقمية خا�صة  لمعطيات  مثااًل  واأورد على ذلك 
ال�صكان اليهود في القد�ض بين 1922 و 1948 قد بلغ 165 األًفا، كان ثلثاهم من اليهود:

From 1922 to 1948 the total population of the city rose from 52,000 to 

165,000 with two thirds of Jews and one-third of Arabs (Muslims and 

Christians).[146] The situation between Arabs and Jews in Palestine 

was not quiet. In Jerusalem, in particular, Arab riots occurred in 1920 

and in 1929. 

حيث يالحظ هنا ا�صتخدام كلمة riots لو�صف الثورات العربية. 

واأ�صار اإلى اأن »تلك االأرقام تبدو دامغة وغير قابلة للجدل بالن�صبة اإلى القارئ الغربي 
الذي ال يعرف �صيًئا عن �صيا�صة بريطانيا في تهويد فل�صطين اأيام انتدابها الم�صوؤوم، بما 
قد يقوده في المح�صلة اإلى اإ�صفاء االأحقية الم�صروعة لليهود، بحكم اأكثريتهم العددية، 

ومن ثم الكيان االإ�صرائيلي، في ا�صتيطان القد�ض«. 

وعاد هنا اإلى كتابه المو�صوم The Arab Image in the US Press الذي اأورد 
العربية في  ال�صورة  تحليل  فيها  التي جرى  للفترة  العربي  للوطن  تاريًخا مخت�صًرا  فيه 
الحقبة  تلك  �صحف  اأ�صهر   ،New York Times بجريدة  ممثلة  االأمريكية  ال�صحافة 
ا�صتكمالها  جرى  ثم  ومن   ،1948 و   1916 عامي  بين  الممتدة  للفترة  اأثًرا،  واأقواها 
منت�صف  اإلى  و�صواًل  العربية  بال�صورة  ال�صلة  ذات  االأخرى  الدرا�صات  بم�صتخل�صات 

ال�صبعينيات، للخروج بروؤية �صاملة حول ال�صورة العربية عندهم«.  

واأفاد باأن المعطيات الرقمية التي اأ�صارت اإليها الدرا�صة حول عدد �صكان فل�صطين 
كانت على النحو التالي:
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In 1918, the Jewish community in Palestine numbered about 10 

percent of the whole population with about 600,000 Palestinian Arabs 

and about 60,000 Jews. The increased Jewish immigration under the 

British mandate authority caused apprehension among the Palestinians…

[which] resulted in an outbreak of uprisals and violence, notably in 1920, 

1922, 1929 and a large scale Arab revolt which lasted for three years, 

1936-1939 (p. 18). 

اأن المقارنة بين االقتبا�صين الواردين في كل من الدرا�صة والمو�صوعة تك�صف  اإال 
عن ما يلي: 

1- مو�صوعة الويكيبيديا ال تت�صمن م�صادر عربية تك�صف حقيقة ما جرى. 
2- واإنها تزور الحقائق المعروفة بطريقة بارعة. 

بالق�صية  ت�صر  القارئ  على  قوي  اأثر  ذات  خاطئة  انطباعات  تعطي  واأنها   -3
الفل�صطينية الكبرى. 

ولفت اإلى:
ا لي�ض باالأمر  1- اأن تقديم بحث مو�صوعي عن العرب عموًما وفل�صطين خ�صو�صً
الهين في بلد مثل اأمريكا. فهناك خطابات وكالم كثير عن القد�ض لكنه اإن�صاء 

موجه للعربي ولي�ض لالإن�صان الغربي. 
2- �صرورة قيام الموؤ�ص�صات القومية والوطنية والفل�صطينية بت�صحيح المعلومات 

عن القد�ض وفل�صطين في �صبكة االإنترنت وقواعد المعلومات. 
الموؤ�ص�صات، لدى مخاطبتها االإن�صان الغربي، تكنولوجيا  �صرورة مواكبة هذه   -3

الع�صر الحالي في االت�صال، اأي الرقمنة، واال�صتجابة لمتطلباته. 
4- اإن من ال يعرف التعامل مع الرقمنة بذكاء، ب�صفتها و�صيلة االت�صال الرئي�صة 
في العالم المعا�صر، يبقى خارج الع�صر، ومن ال ي�صهم في ت�صحيح المعلومات 
يخ�صر كثيًرا اأمام عتاة الدعاية االإعالمية التي تقول في جوانب منها: اكذب 

واكذب حتى ي�صدقك االآخرون. 
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خال�ضة تو�ضيات موؤتمر
»االأوقاف االإ�سالمية والم�سيحّية في القد�س ال�سريف«

ان؛ 25- 2013/11/26( )عمرّ

على ال�ضعيد القانوني والدبلوما�ضي 

به  ُمعترف  دولي  قانوني  بو�صع  تتمتع  وفل�صطين  القد�ض  في  االإ�صالمية  االأوقاف   •
الحكومة  على  يرتِّب  هذا  القائم.  المناخ  هذا  من  اال�صتفادة  ويجب   ، وم�صتقررّ
االأردنيرّة وعلى القيادة الفل�صطينية التزامات خا�صة بتحريك هذا المو�صوع طبقًا 
للقانون الدوليرّ واأحكامه في هذا ال�صدد )ُتراجع ورقة د. اأني�ض قا�صم ب�صاأن تفنيد 

الو�صع القانوني لالأوقاف تحت االحتالل االإ�صرائيلي(. 
• اال�صتفادة من القرارات الدوليرّة في محاربة االإجراءات ال�صهيونية، واال�صتفادة من 
الباحثين القانونيين عربًا وم�صلمين واأجانب في خو�ض معارك قانونية �صد العدو 

ال�صهيوني داخل فل�صطين وخارجها. 
االإ�صالمية،  االأوقاف  دائرة  باإلغاء  االإ�صرائيلي  الكني�صت  قرار  اإلغاء  على  العمل   •
ومنع اإ�صرائيل من اعتقال موظفي االأوقاف و�صجنهم ومحاكمتهم، وذلك بعد اأن 

ا�صتطاعت الدبلوما�صية االأردنية تجميد هذا القرار، غير اأنه لم يلغ بعد.
االأوقاف  وزارة  عن  ت�صدر  والتي  بالقد�ض،  المتعلقة  االأرقام  توحيد  على  العمل   •

االأردنية، والجمعية العلمية الملكية، ومركز الدرا�صات الفل�صطينية في القد�ض.
بعدم  المتعلق  لقرارها  ا�صرائيل  تنفيذ  دون  للحيلولة  المطلوبة  االإجراءات  اتخاذ   •

اإدراج القد�ض على جدول المفاو�صات مع اأي دولة عربية.
بع�صًا على  بع�صها  تن�صق مع  اأن  والفل�صطينية  االأردنية  الر�صمية  الجهات  منا�صدة   •
االأر�ض، للحفاظ على المقد�صات االإ�صالمية والم�صيحية في القد�ض، وتوثيق ذلك 

على غرار ما ورد في كتاب )كنوز القد�ض(.
• دعم التوجه التركي المطالبة بعقاراته واأمالكه في فل�صطين، وال�صعي الإيجاد كادر 
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عربي تركي يقوم بترجمة اآالف الوثائق الموجودة في اأالأر�صيف التركي والمتعلقة 
بالقد�ض وفل�صطين بعامة، واالأردن بخا�صة، والبحث عن موؤ�ص�صات علمية واأكاديمية 

لدعم عملية الترجمة هذه.
• اتخاذ االإجراءات المطلوبة الإبقاء القرى والمزارع المحيطة بالقد�ض وقفًا اإ�صالميًا، 

ال يجوز الإ�صرائيل م�صادرته اأو بناء الم�صتوطنات عليه.
ُيْقَتَرح  ماديًا،  مكلفة  القد�ض  في  واالأمالك  لالأوقاف  القانونية  الحماية  اإن  حيث   •
نة من عدد من المحامين والقانونيين، وبتمويل من  اإن�صاء �صبكة تمكين قانوني مكورّ
ال�صادرة �صد  والهدم  اال�صتمالك  للدفاع في ق�صايا  اأخرى،  اأو م�صادر  االأوقاف 

اأمالك المقد�صيين.
• ت�صكيل لجنة قانونيرّة لدرا�صة وتقييم االأوقاف المختلفة ومردودها، وذلك لتحديد 

ة والحفاظ عليها، اإ�صافة اإلى متابعة وتدقيق اأعمال الموكلين بها. مواقعها بدقرّ
• دعوة الحكومة االأردنية الإعادة النظر في القانون الذي ُيعطي رجال الدين اليونانيين 
- البالغ عددهم اأقلرّ من 1% من الم�صيحيين االأرثوذك�ض، قيادة 99% منهم، واعتبار 

العقود التي باعوا بموجبها الكثير من االأرا�صي في القد�ض وفل�صطين باطلة.
بحق  االإ�صرائيلية  االنتهاكات  اأ�صكال  مختلف  لتوثيق  بيانات  قاعدة  اإن�صاء   •

الفل�صطينيين. 
للعدو ال�صهيوني،  اأمالك عربيرّة  اأو  اأرا�ٍض  بتاأجير  اأو هيئات تقوم  اأفراد  اأي  اإدانة   •

ومالحقتهم في المحاكم االأردنية والدولية.
• اتخاذ االإجراءات الدبلوما�صية لتبقى القد�ض ِقبلة العالم وقلب العالمين الم�صيحي 

واالإ�صالمي.
وال�صيا�صية  والجغرافية  والتاريخية  القانونية  الحقائق  عن  البحث  في  اال�صتمرار   •
الرامية  االإ�صرائيلية  المخططات  ورف�ض  القد�ض،  عروبة  العالم  اأمام  تثبت  التي 
ماآرب  ليحقق  اليهودي  الدين  ت�صيي�ض  رف�ض  وكذلك  تاريخها،  وتزوير  لتهويدها 

ال�صا�صة االإ�صرائيليين.
اإ�صرائيل على القد�ض لي�ض على االأر�ض فقط، بل على الجوانب  جعل ال�صراع مع   •

الروحية اأي�صًا.
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على �سعيد اإدارة الأوقاف والأمالك العربّية

ريرّة في  لحلرّ اأية خالفات موجودة في مجال االأوقاف الذُّ الممكنة  الجهود  كل  • بذل 
اأو  وارداتها،  على  المحا�صبة  اأو  عليها،  بالم�صوؤولية  يتعلق  فيما  وبخا�صة  القد�ض، 
الخالفات مع م�صتاأجريها، وذلك عن طريق لجنة ُتعيَّن لهذه الغاية بالتن�صيق مع 
الجهات الم�صرفة عليها، �صواء االأوقاف االإ�صالميرّة اأو الم�صيحيرّة. وتكليف منتدى 

الفكر العربي متابعة ذلك من خالل برنامج »القد�ض في ال�صمير«.
• يجب تطوير اأدوات اال�صتثمار لالأوقاف لكي تخدم ال�صمود في االأرا�صي الفل�صطينية 
المحتلرّة، وال �صيما في القد�ض، والُمْقَتَرح اأن يوؤول االإ�صراف على االأوقاف اإلى هيئة 
ع�صرًيا  ا�صتثماًرا  االأوقاف  هذه  ا�صتثمار  على  تقوم  االأوقاف،  وزارة  عن  م�صتقلرّة 
با�صتخدام و�صائل التكنولوجيا الحديثة وبطريقة ر�صيدة، ذلك اأن عقد الِحكر في 
اإجارة االأوقاف طريقة فا�صلة وتوؤدي باالأوقاف اإلى االندثار. وهناك �صوابق اأثبتت 
ف�صل هذه الطريقة التي اأدت اإلى اأن يطراأ عليها الكثير من الف�صاد، وال �صيما من 

متولرّي الوقف. 
• العمل على اإعمار اأمالك االأوقاف ب�صكٍل خا�ض، واالأمالك الخِربة كافة في القد�ض 

ة العربيرّة واالإ�صالميرّة بدعم هذا العمل.  واالأمالك العامة ب�صكل عام. ومطالبة االأمرّ
م�صادرة ال�صلطات  من  لحمايتها  لالأوقاف  الخا�صة  العقارات  بيع  اأو  نقل  • ت�صجيع 
ال�صهيونية لها، وبخا�صة ما يمكن اإثارته من قانون اأمالك الغائبين. ودعوة اأبناء 
ة العربيرّة واالإ�صالميرّة لدعم هذا الم�صروع و�صراء العقارات ل�صالح االأوقاف.  االأمرّ

وتحديث االإدارة العامة لالأوقاف، ودعمها بالكفاءات والتقنيات  تطوير  على  • العمل 
وهي:  منها،  المطلوبة  الكبيرة  بالمهمات  للقيام  واال�صتثمارية  واالإدارية  المهنية 
ا�صتغالاًل  الوقف  اأرا�صي  ا�صتغالل  العمراني؛  الن�صاط  تو�صيع  المرافق؛  اإعمار 

رة.  �صحيحًا، وجعلها موؤ�ص�صة رائدة حديثة متطورّ
• تعزيز االإدارة والوالية االأردنية على المقد�صات االإ�صالمية والم�صيحية في القد�ض. 
ال�صرعيرّة يخت�ض بمتابعة ومحا�صبة متولرّي  القد�ض  محكمة  في  ثالث  قا�ٍض  • تعيين 

ريرّ في القد�ض. الوقف الذرّ
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ُيْقَتَرح تعيين مراقبين  االأق�صى،  الم�صجد  اإلى �صاحات  اليهود  لتكرار دخول  • نتيجة 
بلبا�ض خا�ضرّ يرمز اإلى قد�صيرّة المكان، يداومون من ال�صباح اإلى الم�صاء، ويكونون 
لون في جميع �صاحات الم�صجد االأق�صى،  ظاهرين لمن يدخل اإلى االأق�صى ويتجورّ
خا�صة حين دخول الجماعات اليهوديرّة. وهذه فر�صة لت�صغيل اأعداد من ال�صباب 
العاطلين عن العمل في القد�ض؛ اأي دعم لمعي�صة مئة عائلة )بتكلفة مليون دوالر 

�صنويًا(.
العدو  ومنع  القد�ض،  في  والم�صيحيرّة  االإ�صالميرّة  المقابر  قد�صية  على  المحافظة   •
هذه  لكلرّ  �صامل  م�صح  باإجراء  والمطالبة  واإزالتها،  م�صادرتها  من  ال�صهيوني 
المقابر، واإجراء درا�صة اأركيولوجيرّة واأنثروبولوجيرّة لكل المقابر في القد�ض وحاالت 
التدني�ض التي تعر�صت لها، الأنها جزء مت التاريخ والتراث، واإثبات ملكيتنا لهذه 

االأر�ض.

على �ضعيد التعليم والإعالم والمعلومات والتوثيق

خا�صة، بت�صحيح  والفل�صطينية  والوطنية،  القومية  الموؤ�ص�صات  ُتعنى  اأن  �صرورة   •
في  �صيما  المعلومات )وال  وقواعد  االإنترنت  في  وفل�صطين  القد�ض  المعلومات عن 
م�صادر  اأية  وفل�صطين  القد�ض  عن  موادها  ن  تت�صمَّ ال  التي  الوكيبيديا  مو�صوعة 
ر الحقائق المعروفة بطريقٍة بارعة، وُتعطي  عربية تك�صف حقيقة ما جرى، واأنها تزوِّ
الكبرى(، مع  العرب  بق�صيرّة  ت�صررّ  القارىء  قويرّ على  اأثر  انطباعات خاطئة ذات 
تاأكيد �صرورة اأن تواكب هذه الموؤ�ص�صات في مخاطبتها االإن�صان الغربيرّ تكنولوجيا 

الع�صر الحالي في االت�صال )الرقمنة Digitalism(، واأن ت�صتجيب لمتطلباته. 
• العمل على اإيجاد وعي بين ال�صباب -خ�صو�صًا- في العالم العربي واالإ�صالمي حول 
وكذلك  الح�صاريرّة،  هويتهم  القد�ض جزءًا من  وق�صيتها، من خالل جعل  القد�ض 
�صورة  واإي�صال  القد�ض  في  يحدث  ما  بكل  االإ�صالمي  العالم  في  عام  وعي  اإيجاد 

حقيقيرّة لالأحداث التي تجري في الداخل.
وق�صية القد�ض في م�صاق خا�ضرّ في المدار�ض كافة،  الفل�صطينية  الق�صية  • تدري�ض 

وكذلك في الجامعات والمعاهد العربية واالإ�صالمية.
• التركيز في الخطاب االإعالمي على اأهمية الوجود الم�صيحي في القد�ض والمنطقة.
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ل من المنح الخليجية اأو  • اإن�صاء مركز توثيق ومعلومات خا�ض بالقد�ض وفل�صطين يموَّ
م�صادر اأخرى، واإن�صاء مركز للترجمة بثالث لغات اأو اأكثر، منها العبريرّة والرو�صيرّة 

لالأوراق والوثائق كافة التي ت�صب في م�صلحة القد�ض والق�صيرّة الفل�صطينية.
• اإن�صاء قناة ف�صائيرّة خا�صة بالوثائق والمعلومات واالإعالم عن القد�ض ب�صكٍل خا�ض، 
والق�صية الفل�صطينية ب�صكٍل عام تتولرّى عر�ض الندوات والموؤتمرات الخا�صة بالقد�ض 
FM باللغة العبريرّة والرو�صيرّة تبثرّ  ل، واإن�صاء اإذاعة  اًل باأورّ اأورّ والق�صية الفل�صطينية 

هة. ع لها برامج موجرّ اإلى المجتمع االإ�صرائيلي، ويو�صَ
اإ�صرائيل لالأوقاف االإ�صالمية والم�صيحية في  • اإنتاج اأفالم وثائقيرّة تلخ�ض انتهاكات 

دة. القد�ض بلغات متعدرّ
. مة تعنى باالأوقاف ب�صكٍل عام، والقد�ض ب�صكٍل خا�ضرّ علميرّة محكرّ مجلة  • اإ�صدار 

على �سعيد دعم التعليم وال�سحة والإ�سكان والأو�ساع القت�سادية والمعي�سية

(AL Quds Trust - Fund) ُت�صتثَمر  تمويليرّة  مقد�صيرّة  وقفيرّة  اإن�صاء  على  • العمل 
 ، النوعيرّ والتدريب  التعليم  خالل  من  المقد�صي  الفل�صطيني  المواطن  تمكين  في 
بناء  وفنرّي، كذلك تمكينه من  تقني  اأكاديمي  لتح�صيل  العربيرّة،  لُهويرّته  والتمكين 

الم�صاريع ال�صغيرة والمتو�صطة وتمويلها ب�صخاء. 
د  • العمل على تنظيم تلقي الدعم المالي للقد�ض واإنفاقه ح�صب االأولويرّات، بحيث ُتوحَّ
المتبرعة في  الدول  وي�صارك �صفراء  للدعم في جهة واحدة،  الم�صتقبلة  الجهات 
م اإلى هذه الجهة م�صاريع االإنفاق وحاجات المدينة المقد�صة ليتم  اأعمالها، وتقدَّ

درا�صتها والمبا�صرة بتنفيذها ح�صب االأهمية والحاجات ذات االأولوية. 
عربيرّة جديدة بداًل من المدار�ض  مدار�ض  واإقامة  القد�ض،  في  بالتعليم  • االهتمام 
دولية  )دعوة  البلدية  مدار�ض  من  العرب  الطالب  ل�صحب  وذلك  ال�صالحة،  غير 

لدعم هذا الم�صروع(. 
م�صاريع  اإقامة  ها  واأهمرّ كافة،  بالو�صائل  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  �صمود  دعم   •
ال�صمود.  على  ُت�صاعد  �صياحيرّة  وم�صاريع  اإنتاجيرّة  اقت�صادية  وم�صاريع  اإ�صكانية، 
ودعوة الدول العربية واالإ�صالمية والقادرين فيها لتقديم كل دعم ممكن للمدينة 
وال�صحيرّة  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  المجاالت  في  وبخا�صة  المقد�صة، 
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من  ورد  ما  وتنفيذ  القد�ض(،  وجامعة  المقا�صد،  م�صت�صفى  )ومنها  واالإ�صكان 
ة العربية في هذا الخ�صو�ض. قرارات في موؤتمرات القمرّ

المدني  المجتمع  وموؤ�ص�صات  االأ�صرة  مثل  التعليمية  غير  الموؤ�ص�صات  دور  تعزيز   •
في تعميق الوعي الوطني تجاه القد�ض وفل�صطين، وتعزيز التوا�صل االجتماعي مع 

اأهالي القد�ض، وال�صعي لنبذ الخالفات بين الفل�صطينيين.
اأر�صهم،  على  البقاء  من  المرابطين  ال�صامدين  المقد�صيرّين  تمكين  اأجل  من   •
ة عليهم والتي فر�صتها �صلطات  هناك حاجة للعمل على دفع ال�صرائب الم�صتحقرّ
»فلن�صعل  بعنوان  االأردنيين  المهند�صين  نقابة  بها  تقوم  حملة  )يوجد  االحتالل 
قناديل �صمودها« تهدف اإلى جمع التبرعات ل�صالح دفع ال�صرائب عن المقد�صيين، 
وتثبيت ما تبقى منهم في القد�ض حفاظًا على هوية الفل�صطينيين وهوية االأق�صى 

العربية االإ�صالمية(.
القد�ض. من  الم�صيحيين  بتهجير  المتعلقة  البحوث  من  المزيد  • اإجراء 

توثيق واأر�سفة الأوقاف والأمالك والعقارات العربّية في القد�س

هيئة لتنظيم اأعمال توثيق االأوقاف االإ�صالمية والم�صيحية، والم�صاعدة في  • اإن�صاء 
تن�صيق اأعمالها ميدانيًا لتالفي التكرار والو�صول اإلى التكامل في هذه االأعمال.

في  والعقارات  االأرا�صي  لجميع  حا�صوبيرّة  اأر�صفة  م�صروع  في  للمبا�َصرة  الدعوة   •
القد�ض، بما في ذلك العقارات الموقوفة وقًفا خيرًيا اأو ذرًيا، مع كامل المعلومات 
االإ�صالميرّ  البنك  ا�صتعدَّ  الم�صروع  وهذا  الوقفية.  الحجج  واقع  من  بها  المتعلقة 

للتنمية لتمويله.
واإ�صدار  القد�ض،  لمدينة  والتراثيرّ  والتاريخيرّ  الجغرافيرّ  التوثيق  في  اال�صتمرار   •
هذا التوثيق )اأطل�ض القد�ض( بكافة اللغات الممكنة، وذلك للحفاظ على تاريخنا 

وتراثنا ودح�ض االدعاءات ال�صهيونيرّة. 
لدرا�صة  واالإ�صالميرّة  العربيرّة  الدول  في  الجامعات  مختلف  من  بعثات  تخ�صي�ض   •
مع  بالتعاون  ون�صرها،  منها  المهم  وتوثيق  بالقد�ض  المتعلقة  العثمانيرّة  الوثائق 

االأر�صيف العثماني في تركيا. 
واالإ�صالمية ومراكز  العربية  الدول  جامعات  في  العليا  الدرا�صات  اأق�صام  التزام   •
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البحث العلمي فيها بتوجيه الطالب والباحثين على موا�صلة درا�صة اأحوال المدينة 
هذه  في  المقد�ض  بيت  لدرا�صات  كرا�ٍض  واإن�صاء  العلمية،  بالمنهجيات  المقد�صة 
القد�ض  باالأوقاف في  المتعلقة  المو�صوعات  الجامعات، وزيادة االهتمام بدرا�صة 

وفل�صطين.             
اأخرى التي بحوزة العائالت  الوقفيرّة واأية وثائق تاريخية  الوثائق  على  المحافظة   •
والعمل  بت�صويرها  البحثيرّة  للموؤ�ص�صات  ال�صماح  اأو  �صحيحة،  بطريقة  المقد�صيرّة 
المتعلقة  العثمانية  الطابو  المحافظة عليها. ومتابعة قراءة دفاتر و�صجالت  على 
االأردنيرّة(،  الجامعة  في  والمخطوطات  الوثائق  مركز  )في  وفل�صطين  بالقد�ض 
الغنية  المعلومات  للح�صول على  وتف�صيرها  لها  الترجمة  بعمل  يقوم  َمْن  وتدريب 
في هذه ال�صجالَّت. كذلك اال�صتفادة من المعلومات الغنيرّة عن الق�صاة والفقهاء 

ار الوقف في القد�ض من كتب ومعاجم التراجم التراثية. وُنظَّ

رعاية المقد�ضات والحفاظ على تراث القد�س وحمايته

• العمل ب�صكٍل جاد لتعبئة الجهود العربيرّة والدوليرّة في اليون�صكو لمحاربة االعتداءات 
ال�صهيونيرّة على تراث القد�ض ووقف عمليات الحفريات والتهويد القائمة على قدم 

و�صاق. 
التعاون االإ�صالمي- الم�صيحي من اأجل القد�ض. • تعزيز 

ة لمحاوالت تهويد االأق�صى- قانونًيا ون�صالًيا، والعمل على زيادة  قورّ بكلرّ  ي  • الت�صدرّ
ا�ض االأق�صى، والدعوة اإلى ت�صكيل فرق متطوعين لم�صاعدة هوؤالء الحرا�ض.  عدد حررّ

واإمكاناته. القد�ض  في  المخطوطات  مركز  • دعم 

مقترحات وتو�ضيات اأُخرى

حال اإلى الم�صجد االأق�صى المبارك، وتاأكيد تعلرّقهم به  اإلى �صدرّ الرِّ • دعوة الم�صلمين 
ودعوتهم لتحريره، ودعم �صمود المقد�صيين، على اأن يتجنبوا تقديم اأي �صورة من 
�صور الدعم للمحتلِّين اقتداًء بر�صول اهلل  في حر�صه على زيارة البيت الحرام 
في عمرة الق�صاء، واتفاقه  مع القر�صيين في �صلح الحديبية على ذلك، رغم 
مع  و�صعى  فطاَف  الكعبة،  حول  �صنًما   360 ووجود  والم�صلمين،  لالإ�صالم  عدائهم 
وجود هذه االأ�صنام في الكعبة؛ تاأكيًدا الرتباط الم�صلمين بالبيت الحرام، وتنفيذًا 
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وم�صجدي  الَحرام،  الم�صجد  م�صاجد:  ثالثة  الأحد  اإالَّ  حال  الرِّ ُت�صدرّ  )ال   : لقوله 
هذا، والم�صجد االأق�صى(. 

للم�صلمين  القد�ض  اإلى  ال�صفر  لت�صهيل  المطلوبة  الدبلوما�صية  االإجراءات  اتخاذ   •
القبطية  الكني�صة  لرعايا  ال�صماح  م�صر  في  االأقباط  بابا  ومنا�صدة  والم�صيحيين، 

بال�صفر اإلى القد�ض.

مقترحات للتنفيذ

بما يمكن اإنجازه. والبدء  التو�صيات،  لتنفيذ  مرحليرّة  ة  خطرّ • و�صع 
االإنترنت. على  واأوراقه  الموؤتمر  هذا  وثائق  • ن�صر 

في القد�ض.  العربيرّة  واالأمالك  االأوقاف  لتوثيق  خا�صة  متابعة  لجنة  • ت�صكيل 
�صنويًا.  موؤتمرًا  القد�ض«  في  »االأوقاف  موؤتمر  يكون  • اأن 

القد�ض الدوليرّة. جائزة  اإعادة  اإلى  الثقافية  �صومان  الحميد  عبد  موؤ�ص�صة  • دعوة 

الأوراق  في  وردت  التي  التو�سيات  )تف�سيالت(  خا�س  ب�سكٍل  كّله  هذا  اإلى  ُي�ضاف 
المقدمة للموؤتمر من كّل من:

القد�ض. في  القانونية  والحقوق  االأوقاف  قا�صم:  اأني�ض  • د. 
للتراث  اليون�صكو  لجنة  في  واأ�صوارها  القديمة  القد�ض  مدينة  عو�ض:  ريتا  دة.   •

العالمي.
االإن�صانية. واالأبعاد  االأوقاف  العبادي:  ال�صالم  عبد  • د. 

الغربي لمدينة  ال�صطر  في  العربية  والعقارات  االأمالك  الرازق:  عبد  عدنان  د.   •
القد�ض المحتلرّة في غياب القانون الدولي وقرارات االأمم المتحدة.

اإ�صالمية دولية في  مدنية عربية  �صيا�صة  نحو  المدغري:  العلوي  الكبير  عبد  د.   •
القد�ض ال�صريف.

• د. عزت جرادات: دور منظمات المجتمع المدني وموؤ�ص�صاته في الدفاع عن القد�ض 
ال�صريف.



المـالحـــــــــق
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خرائط القد�س المحتلة*

* الم�صدر: دائرة �صوؤون القد�ض في منظمة التحرير الفل�صطينية )2014(.
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2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T

    

برنامج املوؤمتر
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2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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Arab Thought Forum

2013/11/25 ÚæKE’G :∫ qhC’G Ωƒ«dG

 ÚcQÉ°ûŸG π«é°ùJ 11:30-11:00
ìÉ`````````ààa’G  12:30-11:30

¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG .O q»Hô©dG ôµØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G øe á«Ñ«MôJ áª∏c
Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e ô“Dƒª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áª∏c -

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ÚeCG áª∏c
 áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôéjƒàdG  ¿ÉªãY  øH  õjõ©dG  óÑY  .O  ‹É©e  áª∏c 
 áHÉfE’ÉH É¡«≤∏j)(ƒµ°ù«°ùjE’G)/áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

QGôL ìÓ°U .O.CG‹É©e

    äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa  .O.CG ÚcQÉ°ûŸG  áª∏c 
 

º¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U áª∏c
 

Ö«£ÿG CÉ°TQ .IO:πØ◊G ∞jôY


áMGÎ°SG  12:45 -12:30

 ¢Só≤dG ‘ ‘É≤ãdG  çGÎdGh ,¥ƒ≤◊G ,±ÉbhC’G :(1) á°ù∏÷G  2:15-12:45

…ô°üŸG ôgÉW .CG ádhOá°ù∏÷G ¢ù«FQ


º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG
 ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  QhOh  »ª°TÉ¡dG  QÉªYE’G  -
…OÉÑ©dG ˆGóÑY .CG ¢Só```≤dG ‘ á```°Só````≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G



 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

 /¿É«dÉHƒW ¿ÉgÉa ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) á«æeQC’G ¢ùFÉæµdGh á«æjódG ±ÉbhC’G -
(ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S ,

  /ΩÉgGôHCG  ÉÑfC’G IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ±ÉbhCG  -
(âHÉK π«FÉî«e ÜC’G  ,

Ethiopian Churches' Endowment in  Jerusalem á«Hƒ«KC’G á°ù«æµdG ±ÉbhCG -
(  /Stalin Gebreselassie ¢SÓ«°ùjÈ«L ÚdÉà°S .CG)  

áMGÎ°SG   5:15 -5:00

 ¢Só≤dG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’Gh ±ÉbhC’G ≥«KƒJ :(3) á°ù∏÷G   7:15 -5:15

/»ª«ªàdG óªfi .O :á°ù∏÷G ¢ù«FQ
     /ïjÉ°ûŸG  óªfi  .CG  :Qô≤ŸG



¢Só≤dÉH áÁó≤dG Ió∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ∑ÓeC’G ≥«KƒJ -
 , /»éµØàdG π«∏N .CG)

(øjódG ó©°S ájOÉf .IO

 áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  ‘  á«Hô©dG  ∑ÓeC’Gh  ±ÉbhC’G  ≥«KƒJ  ´hô°ûe  -
( /Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG)

 ∞«°TQC’G  ‘  ¢Só≤dÉH  á≤∏©àŸG  ä qÓé°ùdGh  ≥FÉKƒdG  áYƒª›  øe  äÉÑîàæe  -
á«cÎdG AGQRƒdG á°SÉFôH ÊÉªã©dG

       /QÉeƒJ  õ«µæL  .O.CG)
(

Ω1320/`g 720 ¢Só≤dG áæjóe ‘ çƒ¨dG øjóe ƒHCG á«Øbh -
( /…hÉeõ◊G óªfi .O .CG)   

Ω1700-1600 …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ Oƒ≤ædG ±ÉbhCG -
(/ÊóŸG OÉjR.O)   

2013/11/26 AÉKÓãdG :ÊÉãdG Ωƒ«dG

 á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh OÉ©HC’G ;á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊Gh ±ÉbhC’G :(4) á°ù∏÷G 11:00 -9:30
 /ø°ù◊G ∞°Sƒj .O .CG :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


 á£jÉ©ŸG ¿Ghôe .CG »eÉëŸG :Qô≤ŸG

 ÜÉ«Z ‘ á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóŸ »Hô¨dG ô£°ûdG ‘ á«Hô©dG äGQÉ≤©dGh ∑ÓeC’G  -
IóëàŸG ºeC’G äGQGôbh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 ( /¥RGôdG óÑY ¿ÉfóY .O)

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhCÓd ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG -
( …QƒN Ú©e .CG »eÉëŸG)

á«°üî°T ÜQÉŒ Qƒ¶æe øe ¢Só≤dG ‘ q…Q qòdG ∞bƒdG -
(/Oƒ©°ùdG ƒHCG ΩGõY .CG)

áMGÎ°SG  11:15 -11:00

1:00 -11:00
(§≤a ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ Qƒ°†◊G) ¿ƒKÓãdGh ™°SÉàdG ióàæŸG AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG

¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«îjQÉàdG OÉ©HC’G :(5) á°ù∏÷G 12:45 -11:15
       /QGôL  ìÓ°U  .O.CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ


 /ÊÉæ£b ÒÑY .ICG :Qô≤ŸG

ÉgQOÉ°üeh ÉgOGóYCG :¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G -
       /¬°TƒZ  º°TÉg  óªfi  .O.CG)

(

 ¿ô≤dG  -  ¢Só≤dG  ‘  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ájÉªM  ‘  á«fÉªã©dG  ádhódG  Oƒ¡L  -
   /äÉ«H  …ó¡e  π°VÉa.O.CG  kÉLPƒ‰  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

(

 q»µ∏ŸG qƒª q°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH

º q¶©ŸG ∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G 

q‹hódG q»ª∏©dG ô“DƒŸG
¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸGh á q«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G

(2013 Èª"ƒf /ÊÉãdG øjô°ûJ 26-25 ∑QÉe óf’ ¥óæa ;¿É qªY)

π```ª©dG èeÉfôH

الصنــدوق العربي لإلمناءáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d áq«eÓ°SE’G áª¶æŸGمنتدى الفكر العربيّ
االقتصادي واالجتماعيالكويت

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

¢Só``≤dG ‘ ±ÉbhCÓd á«fƒfÉ`≤dG ¥ƒ````≤◊G -
 (/º°SÉb …Rƒa ¢ù«fCG .O  ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh »eÉ```ëŸG)

 ΩGõY óªfi ï«°ûdG á∏«°†a) äÉjóëàdGh ¥ƒ≤◊G :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G IQGOEG -
(…OÉÑ©dG ˆGóÑY . Ω  /»ª«ªàdG Ö«£ÿG

 É``````¡dƒ``M Éeh á∏àëŸG ¢Só```````≤dG ‘ ‘É≤```````ãdG çGô`````àdG ≈∏Y ®É````````Ø◊G ádÉ`````M -
 ( /º«gGôHEG ájhÉ©e .O .CG)

 »ŸÉ©dG  çGÎ∏d  ƒµ°ùfƒ«dG  áæ÷  ‘  zÉgQGƒ°SCGh  áÁó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe{  -
(/¢VƒY ÉàjQ .IO)

∫ƒÑfÉà°SÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdGh ïjQÉà∏d çÉëHC’G õcôe/(2015 ¢Só≤dG) ¢Vô©e
 

AGó````Z   3:15 -2:15

¢Só≤dG ‘ áq«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G (2) á°ù∏÷G  5:00 -3:30
     /ôHÉL  ƒHCG  πeÉc  .O  .CG  ‹É©e  :á°ù∏÷G  ¢ù«FQ



  /º°TÉg ójÉc .CG :Qô≤ŸG

    /ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  .O)  ¢Só≤dG  ‘ á«ë«°ùŸG  ¢ùFÉæµdG  ±ÉbhCG  -
(

 ¢Só```≤dG ‘ (¢ù``FÉ```æµdG ΩCG) á«°ùcPƒKQC’G á°ù«æµdG ±É`````````bhCG  ïjQÉàd õ``````Lƒe -
        /êG qôa  º°SÉH  .CG)

(

 /ΩÉë∏dG ¿hQÉe .O ¿Gô£ŸG IOÉ«°S) ¢Só≤dG ‘ á«µ«dƒKÉµdG á«ë«°ùŸG ±ÉbhC’G -
 (

7 2

ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Úfô≤dG ‘ ¢Só≤dG ‘ ∞bƒdG IQGOEG -
( /ËÉæZ ÒgR .O)

ÊÉªã©dG ó¡©dG ™∏£e ¢Só≤ŸG â«H ¢SQGóe ‘ ∞bƒdG ΩÉ¶f QhO -
( /ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG)

 ΩƒªY ájôjóe :∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘ á«eÓ°SE’G  ±ÉbhCÓd  »îjQÉàdG  ó©oÑdG  -
 É¡≤«KƒJh Ú£°ù∏a ±ÉbhCG  áeóN ‘ ÉgQhOh Ω1948 -1843 ¢Só≤dG  ±ÉbhCG

( /…ôYƒdG á∏FÉf .IO)

áMGÎ°SG   1:00 -12:45

á«fÉ°ùfE’G OÉ©HC’Gh ´É°VhC’G ,±ÉbhC’G :(6) á°ù∏÷G   2:30 -1:00
 /Ö«£ÿG ΩÉ°ûg .O ‹É©e :á°ù∏÷G ¢ù«FQ

   /¿É©«ªL ΩÓ°S óªfi .CG :Qô≤ŸG

 /…OÉÑ©dG  ΩÓ°ùdG  óÑY .O.CG  ‹É©e) ¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhCÓd á«fÉ°ùfE’G  OÉ©HC’G  -
(  

 /¬°TƒZ »ëÑ°U .O) ôé◊Gh ô°ûÑdG :¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G -
(…OÉÑ©dG ˆG óÑY .Ωh

¢Só≤dG ‘ Üô`````©dG ¿Éµ`````°ù∏d á```ægGôdG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G -
 /ÊÉLódG ∞°Sƒj .CG)

( 

 :Ω2012-1948 ΩÉY øe IÎØdG ∫ÓN ¢Só≤dG øe Ú«ë«°ùŸG  Iôég -
( /OhhGódG ∞jôW ójôa êQƒL.O) ôWÉîŸGh ÜÉÑ°SC’G

AGó```````````Z   3:30 -2:30 

 äÉ«°UƒJh  ΩÉY  ¢TÉ≤f)  ¢Só≤dG  πÑ≤à°ùe  :(7)  Iôjóà°ùe  IóFÉŸG   5^30 -3^30
(πªY á£Nh

 /¿GQóH  ¿ÉfóY .O  .CG  ádhO  :á°ù∏÷G ¢ù«FQ


/áæjÉ£H …OƒL .IO :Qô≤ŸG

:¿ƒKóëàŸG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«dhO á«eÓ°SEG á«HôY á«fóe á°SÉ«°S ƒëf -

 /…ôZóŸG …ƒ∏©dG ÒÑµdG óÑY .O.CG)
(áæjÉ£H …OƒL .IO

(/¿É©æc ˆGóÑY .CG) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe -
∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódG ‘ ¬JÉ°ù°SDƒeh ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æe QhO -

         /äGOGôL äõY .O.CG)
(

(IÒ°üb äÓNGóe) ¢Só≤dG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ô¶f äÉ¡Lh
- kÉ«FÉÑØdCG ¿ƒcQÉ°ûŸG -

 /∫É°UhCG óªMCG .O.CG *

 /»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY .CG *

 /»æ«æî°S ΩÉ°üY .O .CG *

 /≈°SƒŸG ¿Éª«∏°S ΩÉ°üY .O.CG *

 /¬©HÉHQ …RÉZ .O.CG *

 /ôHÉL ƒHCG πeÉc .O.CG *

 /…ƒ«à°T ≈°Sƒe .O.CG *

áMGÎ°SG  5^45  -5^30

 (8) á«eÉàÿG á°ù∏÷G  6^45 -5^45

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd á«eÉàN áª∏c

احتاد اجلامعات العربية

∫ƒ¨dG »cR êÉ◊G

5 4

3 6

(É k°ù«FQ) Ö«£ÿG ΩÉ°ûg.O ‹É©e
  …ôHõdG π«YÉª°SEG .O

ôHÉL ƒHCG ±hDhQ .O
 Qƒ£©dG ¿GhQ á°Sóæ¡ŸG

∫ƒ``¨dG »cR êÉ◊G
á°TƒZ »ëÑ°U .O

»Ñ«°TÉ°ûædG ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG
…OÉÑ©dG ˆG óÑY ¢Sóæ¡ŸG
 áfhÉ°üN õjÉa.O.CG ‹É©e
¬°TƒZ º°TÉg óªfi.O .CG

 ô©°ûdG ƒHCG óæg .IO.ICG
 ¢Sƒ°ù≤dG AÉah .ICG

❰ô“Dƒª∏d á qjÒ°†ëàdG áæé∏dG❱
(Ék«FÉÑØdCG) 

≈dEG ¿ÉaôYh ôµ°T
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اللجنة التح�سريية ملوؤمتر
»االأوقاف االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س«*

ع�صو منتدى الفكر العربيد. ه�سام اخلطيب )رئي�ًسا(
موؤ�ص�صة التعاون /االأردنرّ  اأ. اإ�ضماعيل الزبري 

حماٍم وم�صت�صار قانوين /االأردنرّ د. اأني�س فوزي قا�ضم 
م�صت�صار ل�صمورّ االأمري احل�صن بن طاللاأ. حكم العلمي 
دار العمران/االأردنرّم. را�ضم بدران 

رئي�صة ق�صم التخطيط احل�صري )م�صروع القد�ض( اأة. روان العطور
اجلمعية العلمية امللكية /االأردنرّ

رئي�ض املجل�ض املركزي االأرثوذك�صي يف االأردن وفل�صطند. روؤوف اأبو جابر 
رئي�ض جمعية حماية القد�ض ال�صريف/االأردنرّ

اأمن القد�ض ال�صريفاحلاج زكي الغــول
االأمن العام ملنتدى الفكر العربيرّد. ال�ضادق الفقيه
رئي�ض جمعية يوم القد�ض، مركز درا�صات القد�ض/االأردنرّد. �ضبحي غو�ضه 

والقد�ض/وزارة م. عبد اهلل العبادي  االأق�صى  امل�صجد  ل�صوؤون  املتابعة  مدير 
االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صالمية/االأردنرّ  

رئي�ض منتدى بيت املقد�ض/االأردنرّاأ. عثمان الن�سا�سيبي 
اجلمعيرّة العلميرّة امللكيرّة/االأردند. عوده اجليو�ضي 
م�صت�صار ل�صمورّ االأمري احل�صن بن طالل اأ.د. فايز خ�ضاونة

م�صاعد اأمن عام منتدى الفكر العربياأ. كايد ها�ضم
الرئي�ض التنفيذي/دارة القد�ض للبحوث والتوثيق/القد�ضاأ.د. حممد ها�ضم غو�ضة 

اأ�صتاذة التاريخ/كلية االآداب /جامعة اآل البيت/االأردن اأة.دة. هند اأبو ال�سعر

* االأ�صماء األفبائًيا.
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الموؤتمر العلمّي الدولّي
»االأوقاف االإ�سالمّية والم�سيحيّة في القد�س« 

ان( )االإثنن والثرّالثاء؛ 25و2013/11/26؛ فندق الند مارك /عمرّ

قائمة امل�ساركني
)الأ�ضماء األفبائًيا، مع حفظ الألقاب(

رئي�ض طائفة  االأقباط االأرثوذك�ض/االأردن، ونائب رئي�ض المحكمة الكنائ�صيةالأب اأنطونيو�س �ضبحي حنا 1

مجموعة الفكر اال�صتراتيجي/تركيااأحمد اأو�ضال 2

مديرة مكتب �صمو االأميرة تغريد محمد، وع�صو المنتدىاأغادير جويحان 3

محاٍم وم�صت�صار قانوني اأني�س القا�ضم 4

نائب رئي�ض مجل�ض اإدارة التجمع العربي التكنولوجي في فل�صطينبا�ضم فّراج 5

معهد درا�صات ال�صرق االأو�صط في جامعة مرمرة ومركز اإر�صيكا /تركياجنكيز تومار 6

وع�صو جواد العناني 7 االأعيان،  مجل�ض  ع�صو  واالجتماعي/االأردن،  االقت�صادي  المجل�ض  رئي�ض 
مجل�ض اأمناء المنتدى

اأ�صتاذة االأدب والنقد /جامعة جر�ض االأهليرّةجودي بطاينة 8

اأكاديمي واإعالميجورج طريف الداوود 9

اأمين القد�ض ال�صريفالحاج زكي الغول  10

اأمين عام المنتدى ال�ضادق الفقيه11

اأ�صتاذة االأدب العربي في  الجامعة العربية المفتوحةر�ضاأ الخطيب 12

العلمية روان العطور 13 الجمعية  القد�ض  في  العربية  واالأمالك  االأوقاف  توثيق  م�صروع  مديرة 
الملكية

رئي�ض المجل�ض المركزي االأرثوذك�صي في االأردن وفل�صطين ، رئي�ض جمعية حماية روؤوف اأبو جابر 14
القد�ض ال�صريف

ناقدة اأدبية وخبيرة في �صوؤون الثقافة والفنون والتراث الثقافي/ فل�صطين - تون�ضريتا عو�س 15

جامعة القد�ض/ فل�صطينزهير غنايم 16

م�صت�صار في وزارة التربية والتعليم /البحرينزياد المدني 17

الكني�صة االأثيوبية في القد�ض �ضتالين جيبري�ضيال�س 18

االأمين العام /اتحاد الجامعات العربية�ضلطان اأبو ُعرابي 19

رئي�ض جمعية يوم القد�ض، ورئي�ض مركز درا�صات القد�ض�ضبحي غو�ضة 20
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مدير مركز درا�صات الجزيرة في قطر، ع�صو مجل�ض اأمناء المنتدى�ضالح الدين الزين 21
لل�صوؤون �ضالح جرار 22 العالميرّة  االإ�صالميرّة  العلوم  جامعة  رئي�ض  نائب  �صابًقا،  الثقافة  وزير 

االأكاديميرّة، ع�صو المنتدى
رئي�ض مجل�ض االأعيان ال�صابق، ع�صو مجل�ض اأمناء المنتدىطاهر الم�ضري 23
م�صت�صار المعهد الملكي للدرا�صات الدينيةعامر الحافي 24

ع�صو المنتدى عايدة النجار 25

ع�صو ا لمجل�ض اال�صت�صاري/ اليمن؛ ع�صو مجل�ض اأمناء المنتدىعبد الحميد �ضيف الحّدي 26
وزير الدولة ، ع�صو مجل�ض اأمناء المنتدى /قطرعبد الرحمن العطية 27
وزير �صابقعبد ال�ّضالم العبادي 28
رئي�ض موؤ�ص�صة الزكاة الم�صرية، ع�صو مجل�ض اأمناء المنتدىعبد العزيز حجازي 29
وال�صوؤون عبد اهلل العبادي 30 االأوقاف  والقد�ض/وزارة  االأق�صى  الم�صجد  ل�صوؤون  المتابعة  مدير 

والمقد�صات االإ�صالمية
اأمين عام اللجنة  الملكية ل�صوؤون القد�ضعبد اهلل كنعان 31
/ ع�صو المنتدىعبد المهدي عالوي32 مدير عام البنك التجاريرّ االأردنيرّ
رئي�ض ق�صم البحوث/المعهد الدبلوما�صي االأردنيعبير قطناني 33
رئي�ض الهيئة االإدارية ، منتدى بيت المقد�ضعثمان الن�سا�سيبي34
رئي�ض اللجنة ال�صعبية االأردنية لن�صرة القد�ض وحق العودة عدنان الح�ضيني 35
رئي�ض جامعة البترا، ع�صو مجل�ض اأمناء المنتدىعدنان بدران 36

باحث واأكاديمي/ فل�صطينعدنان توفيق عبد الرازق 37
مدير الغرفة التجارية ال�صناعية العربية/القد�ضعزام ابو ال�ضعود 38
اأمين عام الموؤتمر االإ�صالمي العام لبيت المقد�ضعزت جرادات 39
اأ�صتاذ التاريخ/ جامعة البتراءع�ضام �ضخنيني 40
اأ�صتاذ االإعالم واالت�صال /جامعة اليرموك ع�ضام �ضليمان المو�ضى41
اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية /الجامعة االأردنيةغازي ربابعة 42
مركز االأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اال�صالمية باإ�صتانبول/تركيافا�ضل مهدي بيات 43
مطران االأرمن االأرثوذك�ض في االأردنفاهان طوباليان 44
رئي�ض مجل�ض اأمناء جامعة اليرموك، وم�صت�صار �صمو االأمير الح�صن، ع�صو مجل�ض فايز خ�ضاونة 45

اأمناء المنتدى
وزير �صابق، ع�صو المنتدى فواز �ضرف 46
اأكاديمي وم�صت�صار اجتماعي، وع�صو المنتدىفي�ضل غرايبة 47
كاهن في الكني�صة القبطية، وع�صو المحكمة الكنائ�صية لالأقباط االأرثوذك�ض الق�س ميخائيل ثابت 48

مدير عام  المعهد الملكي للدرا�صات الدينية، ع�صو المنتدىكامل اأبو جابر 49
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م�صاعد اأمين عام المنتدىكايد ها�ضم 50

�صفيرة �صابقة، ع�صو المنتدى لوري�س احال�س 51

ع�صو ليث ن�ضراوين 52 االأردنية،  الجامعة  الحقوق/  كلية  الد�صتوري،  القانون  في  م�صاعد  اأ�صتاذ 
مجل�ض اأمناء المنتدى

رئي�ض �صركة �صايبر�ض كوربوري�صن/دبي، ع�صو مجل�ض اأمناء المنتدىماهر المملوك 53
رئي�ض مجل�ض اإدارة المجموعة الدولية لال�صت�صارات والتدريب / وزير �صابق، ع�صو محمد اأبو حمور 54

مجل�ض اأمناء المنتدى، رئي�ض لجنة تنمية موارد المنتدى
اأكاديمي وباحث / تركيامحمد التميمي 55
اأكاديمي وباحث /فل�صطين - قطرمحمد الحزماوي 56
مندوب موؤ�ص�صة عبد العزيز البابطين لالإبداع/ الكويت، في االأردنمحمد الم�سايخ 57
ع�صو الهيئة االإدارية رابطة الكتاب االأردنيينمحمد �ضالم جميعان58
مدير اأوقاف القد�ضمحمد عزام الخطيب التميمي 59
اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية، الجامعة االأردنية، وع�صو المنتدىمحمد م�ضالحة 60
الرئي�ض التنفيذي/ دارة القد�ض للبحوث و التوثيق، ع�صو المنتدىمحمد ها�ضم غو�ضة 61
محام، االأردنمروان المعايطة 62
النائب البطريركي الالتيني العام في االأردنالمطران مارون لحام 63
معهد الدرا�صات ال�صرقية في جامعة فرايبورغ/المانيا، ممثل االأردن لدى منظمة اليون�صكومعاوية ابراهيم 64
محام وخبير قانوني / القد�ضمعين خوري 65
المفو�ض العام لحقوق االإن�صان/ االأردن، ع�صو المنتدىمو�ضى بريزات 66
مدير عام مركز  الدرا�صات اال�صتراتيجية /الجامعة االأردنيةمو�ضى �ضتيوي 67
االأردني، ع�صو مجل�ض مو�ضى �ضحادة 68 االإ�صالمي  البنك  االإدارة / مدير عام  رئي�ض مجل�ض  نائب 

اأمناء المنتدى 
رئي�ض هيئة المديرين/ �صركة م�صانع الدهانات نا�صونال، ع�صو موؤازر للمنتدىمي�سيل ال�سايغ 69
اأكاديمية وباحثة / البحريننائلة الوعري 70
رئي�ض اللجنة التح�صيرية لموؤتمر االوقاف اال�صالمية والم�صيحية في القد�ض، ع�صو ه�سام الخطيب 71

المنتدى
اأ�صتاذة التاريخ/كلية االآداب، جامعة اآل البيت، ع�صوالمنتدىهند اأبو ال�سعر 72
اأمناء وجيهة البحارنة 73 نائب رئي�ض جمعية التجديد الثقافية االجتماعية/ البحرين، ع�صو مجل�ض 

المنتدى
�صفير �صابق، ع�صو مجل�ض اأمناء المنتدى/االإماراتيو�ضف الح�ضن 74
ع�صو لجنة القد�ض العليا /مجل�ض الوزراء االأردنييو�ضف الدجاني 75
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من األبوم املوؤمتر

�صمورّ االأمري احل�صن بن طالل يفتتح معر�ض �صور »القد�ض يف العهد العثماين« الذي اأقامه مركز االأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة االإ�صالمية )اإر�صيكا(/ ا�صتانبول، �صمن االأن�صطة املرافقة للموؤمتر.
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مطبوعات املنتدى

اأواًل: �سل�سلة احلوارات العربية العاملية

Europe and the Arab World - 1 )باالإجنليزية والفرن�صية(
تقرير احلوار العربي االأوروبي االأول، 1982

 America and the Middle East - 2
تقرير احلوار العربي االأمريكي الكندي، 1983

 Palestine, Fundamentalism and Liberalism - 3
تقرير احلوار مع االأحرار الدوليرّن، 1984 

Europe and the Security of the Middle East - 4
تقرير احلوار العربي االأوروبي الثاين، 1985

5 - العرب وال�ضني
مداوالت احلوار العربي ال�صيني حول احلا�صر وامل�صتقبل، 1986

6 - املقاومة املدنية يف الن�ضال ال�ضيا�ضي 
مداوالت ندوة الالعنف يف الن�صال ال�صيا�صي، 1986

 Arab, Non-Violent Political Struggle in the Middle East - 7
رون: رالف كرو، و�صعد الدين اإبراهيم، واآخرون املحررّ

8 - ديجول والعرب
مداوالت ندوة �صارل ديغول يف ذكرى ميالده املئة، 1989 

حترير وتقدمي: د. �صعد الدين اإبراهيم
9 - العرب واليابان 

مداوالت احلوار العربي الياباين االأول، 1989 
 Arab-German Relations in the Nineties - 10

مداوالت احلوار العربي االأملاين، 1991
 Arab-Japanese Dialogue II - 11

مداوالت احلوار العربي الياباين الثاين، 1991
 Arab-Japanese Dialogue III - 12

مداوالت احلوار العربي الياباين الثالث، 1992
 Arab Immigrants and Muslims in Europe - 13

احلوار العربي االأوروبي اخلام�ض، 1993 
 Ethics in Economy: Euro-Arab Perspectives - 14

اأخالقيات االقت�صاد: بحوث ومناق�صات ندوة فكرية، 1993
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15- التنمية، ال�سيا�سة اخلارجية، الدميقراطية:
ندوة عربية من�صاوية، 1995

)Euro-Arab Seminar 1995, Amman )1995 -16
)Euro-Arab Seminar 1996, Vienna )1996 -17

18- العرب والأتراك: القت�ساد والأمن الإقليمي
بحوث ومناق�صات ندوة، 1996

The Arab World and Turkey -19
20- دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير املجتمع الأهلي: اأوروبا والأقطار العربية بحوث ومناق�صات ندوة، 1997 
The Role of NGOs in the Development of Civil Society: Europe and the Arab Countries -21

22- الكلفة الب�سرية للنزاعات 
بحوث ومناق�صات ندوة، 1998

Human Cost of Conflict -23
 WTO Trading System: Review and Reform -24

25- التعاون العربي الإيراين: املحاور ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والثقافية
بحوث ومناق�صات ندوة، 1999

26- اآفاق العالقات العربية ال�سينية يف القرن احلادي والع�سرين 
بحوث ومناق�صات ندوة، 2002

27- العرب وال�ضني: اآفاق جديدة يف القت�ضاد و ال�ضيا�ضة
بحوث ومناق�صات ندوة، 2006

ثانًيا: �سل�سلة احلوارات العربّية
1- جت�ضري الفجوة بني �ضانعي القرارات واملفكرين العرب 

تاأليف: د. �صعد الدين اإبراهيم، 1984
2- جتربة جمل�س التعاون اخلليجي: خطوة اأو عقبة يف طريق الوحدة العربية 

تاأليف: اأ. عبد اهلل ب�صارة، 1985
3- التكنولوجيا املتقدمة وفر�ضة العرب الدخول يف م�ضمارها

مداوالت ندوة، 1986
4- العائدون من حقول النفط

مداوالت ندوة حول التعاون العربي يف جمال العمالة، 1986 
5- الأمن الغذائي العربي

مداوالت ندوة، 1986
6- القمر ال�سناعي العربي بني م�سكالت الأر�س واإمكانات الف�ساء

مداوالت ندوة، 1986
7- اإمكانات وا�ستخدامات ال�سبكة العربية لالت�سالت الف�سائية

تاأليف: د. حممد املقو�صي، 1986
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8- حتديات الأمن القومي العربي يف العقد القادم 
تاأليف: د. علي الدين هالل، 1986

9- التعلُّم عن ُبعد
مداوالت ندوة »التعلُّم عن ُبعد واجلامعة املفتوحة«، 1986

10- الأر�ضدة واملديونية العربية للخارج
مداوالت ندوة »ال�ضيا�ضات البديلة حلماية الأر�ضدة ومواجهة املديونية«، 1987

11- العنف وال�ضيا�ضة يف الوطن العربي 
مداوالت ندوة، 1987

12- ال�ضحوة الإ�ضالمية وهموم الوطن العربي
مداوالت ندوة، 1987 )طبعة ثانية 1997(

حترير وتقدمي: د. �صعد الدين اإبراهيم
13- الإنتلجن�ضيا العربية 
مداوالت ندوة، 1988

14- الأزمة اللبنانية: الأبعاد القت�ضادية والجتماعية
مداوالت ندوة، 1988

15- التعددية ال�ضيا�ضية والدميقراطية يف الوطن العربي
مداوالت ندوة، 1989

16- النظام الإن�ضاين العاملي وحقوق الإن�ضان يف الوطن العربي
مداوالت ندوة، 1989

17- اآفاق التعاون العربي يف الت�ضعينات 
مداوالت ندوة، 1991

18- نحو تاأ�ضي�س نظام عربي جديد 
مداوالت ندوة، 1992

19- التنمية الب�سرية يف الوطن العربي 
بحوث ومناق�صات ندوة، 1993 

20- اتفاقية غزة - اأريحا: الأبعاد القت�ضادية املحتملة
مداوالت ور�صة عمل، 1993

21- احلرية الأكادميية يف اجلامعات العربية
مداوالت ندوة فكرية، 1994

 Academic Freedom in Arab Universities -22
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23- اجلامعات اخلا�سة يف الدول العربية 
مداوالت ندوة فكرية، 1995

24- الغزو العراقي للكويت: اخلربات امل�ستخل�سة واخلروج من الأزمة 
مداوالت ندوة، 1996

25- مواقف الفكر العربي من التغريات الدولية: الدميقراطية والعوملة
تاأليف: د. علي اأومليل، 1998 

26- الت�ضّور العربي لل�ضالم
مداوالت ندوة، 1997

27- تطوير البنية املالية التحتية يف الوطن العربي 
حترير: د. عبد الرحمن �صبي، 1999

28- النظام العربي. . . اإلى اأين؟ 
مداوالت ندوة، 2000

29- اأ�ضواق النفط واملال. . . اإلى اأين؟
مداوالت ندوة، 1999 

30- حل النزاعات العربية بالطرق ال�ضلمية 
مداوالت ندوة، 1999 

31- تطوير �ضيا�ضات الطاقة الداخلية وعالقتها بقطاع املياه يف الوطن العربي 
مداوالت ندوة، 2000

 Domestic Energy Politcies in the Arab World -32
33- اآفاق التعاون العربي بني الإقليمية والعاملية

مداوالت ندوة، 2001
34- الثقافة العربية الإ�ضالمية: اأمن وهوية

مداوالت ندوة، 2002
35- اخلطاب العربي:امل�سمون والأ�سلوب

مداوالت ندوة، 2003
36- اأ�س�س تقدم الوطن العربي يف القرن احلادي والع�سرين

مداوالت ندوة، 2003
37- ال�سباب العربي وحتديات امل�ستقبل

مداوالت موؤمتر، 2004
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38- الو�ضطّية بني الّتنظري والّتطبيق
مداوالت ندوة، 2005

39- الفكر العربّي يف عامٍل �ضريع الّتغري
مداوالت ندوة، 2007

40- ال�سباب العربي يف املهجر
مداوالت موؤمتر، 2007

41- دولة ال�ّضلطة و�ُضلطة الدولة
مداوالت ندوة، 2007

42- املراأة العربّية: اآفاق امل�ضتقبل
مداوالت موؤمتر، 2008

43- املواَطنة يف الوطن العربّي
مداوالت ندوة، 2008

44- نحو تطوير موؤ�س�سات العمل ال�سبابّي العربّي
مداوالت ندوة، 2008

45- القد�س يف ال�ضمري
مداوالت ندوة، 2009

46- الأزمة القت�ضادية العاملية وتداعياتها يف الوطن العربي
مداوالت ندوة، 2009

47- ق�ضايا املياه: عربيًّا واإقليميًّا
مداوالت ندوة، 2010

48- ال�ّسباب وظاهرة العنف
مداوالت موؤمتر، 2010

49- امل�ستقبل العربّي يف �سوء احِلراك ال�سبابّي
مداوالت موؤمتر ، 2012

ثالًثا: �سل�سلة املرتجمات العاملّية

1- الت�ضّحر
تقرير اللجنة امل�صتقلة املعنية بالق�صايا االإن�صانية، 1986

2- املجاعة
تقرير اللجنة امل�صتقلة املعنية بالق�صايا االإن�صانية، 1986 
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3- ثورة حفاة الأقدام
تاأليف: برتراند �صنايدر/اأمن عام نادي روما ال�صابق، 1987 

ترجمة: منتدى الفكر العربي
4- اأطفال ال�سوارع

تقرير اللجنة امل�صتقلة املعنية بالق�صايا االإن�صانية، 1987
ترجمة: منتدى الفكر العربي

رابًعا: �سل�سلة درا�سات الوطن العربي

1- املــــاأزق العـــربي
حترير: د. لطفي اخلويل، 1986

2- تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1988
3- تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1989 

4- الدولة القطرية واإمكانيات قيام دولة الوحدة العربية
حترير: د. فهد الفانك، 1989

5- م�ضتقبل املجتمع والدولة يف الوطن العربي
تاأليف: د. �صعد الدين اإبراهيم، 1989 

ا�ض اتفاقية جمل�س التعاون العربي )بالإجنليزية(، 1989  6- كررّ
7- م�ضر والوطن العربي

تاأليف: د. �صعد الدين اإبراهيم، 1990
8- العقل ال�ضيا�ضي العربي 

تاأليف: د. حممد عابد اجلابري
9- الت�سوية: ال�سروط، وامل�سمون، والآثار

تاأليف: د. غ�صان �صالمة، 1995
10- التنمية العربية: من ق�ضور املا�ضي اإلى هاج�س امل�ضتقبل

تاأليف: د. يو�صف �صايغ، 1996
11- حتديات عوملة القت�ضاد والتكنولوجيا يف الدول العربية

تاأليف: د. فتح اهلل ولعلو، 1996
12- القطاع اخلا�س وم�ستقبل التعاون العربي امل�سرتك

تاأليف: د. ال�صاذيل العياري، 1996
13- التعليم العايل يف البلدان العربية: ال�سيا�سات والآفاق 

مداوالت ومناق�صات ندوة فكرية، 1995 
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خام�ًسا: �سل�سلة الدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجّية

1- ال�ضيا�ضات التعليمية يف وادي النيل وال�ضومال وجيبوتي
تاأليف: دة. اأماين قنديل، 1989

2- ال�سيا�سات التعليمية يف امل�سرق العربي 
تاأليف: دة. �صعاد خليل اإ�صماعيل، 1989

3- م�ضتقبل النظام العاملي وجتارب تطوير التعليم
تاأليف: د. �صعد الدين اإبراهيم واآخرون، 1989

4- الأمية يف الوطن العربي 
تاأليف: اأ. ها�صم اأبو زيد، 1989

5- التعليم العايل يف الوطن العربي
تاأليف: د. �صبحي القا�صم، 1990

6- �ضيا�ضات التعليم يف دول املغرب العربي
تاأليف: د. حممد عابد اجلابري، 1990

7- �سيا�سات التعليم يف دول اخلليج العربية 
تاأليف: د. حممد جواد ر�صا، 1990 

8- الرتبية العربية منذ 1950: اإجنازاتها وم�سكالتها وحتدياتها 
تاأليف: د. ناثر �صارة، 1990

9- احتياجات الوطن العربي امل�ستقبلية من القوى الب�سرية 
تاأليف: د. اأنطوان زحالن، 1990

10- كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ضتقبل؟
تاأليف: د. �صياء الدين زاهر، 1990

11- تعليـــم الأمة العربية يف القرن احلادي والع�ســـرين: الكارثـــة اأو الأمل )التقرير التلخي�صي مل�صروع 
م�صتقبل التعليم يف الوطن العربي(

حترير وتقدمي: د. �صعد الدين اإبراهيم، 1991 

�ساد�ًسا: �سل�سلة اللقاءات ال�سهرّية

1- اللقاءات ال�سهرية ملنتدى الفكر العربي عام 2003 )2004(
2- اللقاءات ال�سهرية ملنتدى الفكر العربي عام 2004 )2005(
3- اللقاءات ال�سهرّية ملنتدى الفكر العربي عام 2005 )2006(

4- بني الأقلمة والعوملة: اآراء واجتهادات وحوارات يف عامل م�ضطرب )2006(
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�سابًعا: �سل�سلة درا�سات املنتدى
1- العمل العربي امل�سرتك: اآمال وعقبات ونتائج 

تاأليف: د. حميي الدين �صليمان امل�صري، 2004 
2- املجتمع املديّن وحتّولت الّدميقراطّية يف الوطن العربّي

تاأليف: د. احلبيب اجلنحاين، 2006 
3- احُلكم القت�ضادي العلمي وال�ضدمة الرتدادية

تاأليف: اأ. د. حميد اجلميلي، 2012 

ثامًنا: �سل�سلة كرا�سات املنتدى
1- ثالث ر�سائل مفتوحة اإلى ال�سباب العربي

احل�صن بن طالل، ط1؛ �صباط/ فباير 2005 
ط2؛ 10 اأيلول/�صبتمب 2008

2- حقائق عن النفط
كمال القي�صي، كانون االأول/ دي�صمب 2005

3- ق�ضايا �ضبابّية 
رحان، ط1؛ اآذار/ مار�ض، 2006 ام ال�صرّ د. حممود قظرّ

ط2؛ 1 متوز/يوليو 2008
4- التوثيق ما بني املوروث الّتاريخّي والواقع املعا�ضر 

د. �صعد اأبو ديرّة، اأيلول/ �صبتمب، 2006
 5- �َضــذرات �ضـبـابـّيـة

وز/ يوليو 2008  يب، 1 مترّ اأ. د. ُهمام َغ�صِ
6- حول املواطنــة يف الوطـن العـربّي

احل�صن بن طالل، 20 ت�صرين االأول/ اأكتوبر 2008 
7- القد�س يف ال�ضمري

احل�صن بن طالل، ط1؛ 15 �صباط/فباير 2009
ل/اأكتوبر 2009  ط2؛ 10 ت�صرين االأورّ

8- �ُضبل النهو�س بالَبحث العلمّي يف الوطن العربّي
يب، 30 ني�صان/ اإبريل 2009 اأ. د. ُهمام َغ�صِ

تا�سًعا: �سل�سلة كتاب املنتدى

1- الو�ضطّية: اأبعاٌد يف الرتاث واملعا�ضرة 
اإ�صراف وتقدمي: االأمري احل�صن بن طالل، 2006
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2- اجلدار الأخري: نظرات يف الثقافة العربية
ار، 2006 تاأليف: اأ. د. �صالح جررّ

3- مرايا يف الفكر املعا�ضر: حوارات مع نخبة من املفكرين العرب
يو�صف عبداهللرّ حممود، 2007

4- اللغة العربّية والإعالم وُكتَّاب الن�ّس
مداوالت ندوة، 2007 

5- اإدوارد �ضعيد: املثّقف الكويّن
مداوالت ندوة، 2008 

6- الثقافة واأزمة الُهوّية العربّية
اأ. د. حممد عبد العزيز ربيع، 2010

7- احَلداثة واحُلّرّية
اأ. د. احلبيب اجلنحاين، 2010

8- ق�ضايا يف الفكر والتفكري عند العرب
اأ. ح�صن �صعيد الكرمي، 2012

عا�سًرا: �سل�سلة كتاب النه�سة

1- احلركة العربية )�ضرية املرحلة الأولى للنه�ضة العربية احلديثة 1924-1908(
�صليمان املو�صى، 2013

حادي ع�سر: اإ�سدارات خا�سة

1- يف الفكر العربّي الّنه�ضوّي 
االأمري احل�صن بن طالل ولفيف من اأع�صاء املنتدى، 2006

2- ا�ضتلهام ابن خلدون والفكر الجتهادي 
اأبو يعرب املرزوقي، 2007

3- �ضــبابّيــات، 2008 
4- ا�سرتاتيجّية عمل لل�سنوات اخلم�س املقبلة )2015-2010(
5- اأزمة الفكر والُهوّية العربّية وعالقتها بالق�ضور التنموّي

اأ. د. جورج ُقرم
6- املوؤمترات ال�سبابّية: خال�سات وتقارير )2010-2004(، 2012

7- مقالت خمتارة/ منجاة الأمة: روؤى ل�س�سراف امل�ستقبل العربي، 2012
احل�صن بن طالل
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8- الفكر العربي و�ضريورة النه�ضة، 2013
  احل�صن بن طالل

9- امليثاق الجتماعي العربي، 2013

ثاين ع�سر: الك�سافات/ن�سرة وجملة املنتدى

1- الك�ساف الرتاكمي لالأعداد 1- 171 )1985-1999( لن�سرة  املنتدى
اإعداد: اأمل حممد زا�ض )طبعة حمدودة(

 Al Muntada: Cumulative Index )Issues 1-30) Compiled by Amal M. Zash -2

3- الك�ساف ال�سنوي لالأعداد )172-183( لعام 2000 
اإعداد: اأمل حممد زا�ض )طبعة حمدودة(

 AL Muntada: Annual Index )31-34) -4
اإعداد: اأمل حممد زا�ض )طبعة حمدودة(

5- الك�ساف ال�سنوي لالأعداد )184-195( لعام 2001
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

Al Muntada: Annual Index )35 - 48) 2001 -6
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

7- الك�ساف ال�سنوي لالأعداد )196-207( لعام 2002
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

 Al Muntada: Annual Index )39-42) 2002 -8
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

9- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )207-312( لعام 2003
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

10- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )214-219( لعام 2004 
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

11- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )220-225( لعام 2005 
اإعداد: اأمل حممد زا�ض

12- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )226-231( لعام 2006
اإعداد: اأمل حممد زا�ض


