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اإلطار املرجعي :

منارات  أهم  إحدى  التوحيدية،  الساموية  والرساالت  األنبياء  َمهُد  الرشيف،  القدس  مدينة  تعدُّ 
التاريخ اإلمياين لإلنسانية جمعاء. فقد ظلّت عىل مّر العصور ملتقًى للحضارات والثقافات، ومجاالً 
تعايش فيه أتباع الرساالت التوحيدية ومختلف األجناس، يف وئام واحرتام متبادل، وفضاًء واسعاً 
وملهامً للفن واإلبداع والنامء العمراين والثقايف، مامَّ أسهم يف اإلشعاع الحضاري والثقايف لهذه املدينة، 
وحافظ عىل خصوصيات وغنى وتنوع تراثها الثقايف، وحمى ُهويتَها الحضارية والدينية والثقافية 
من أي طمس أو تشويه، حتى جاء االحتالل اإلرسائييل الغاشم فرشع يف تهويدها وتزييف ُهويتها.   

ميَّز  الذي  اإلبداع  املادي،  وغري  املادي  بشقيه  الرشيف،  للقدس  والثقايف  الحضاري  الرتاث  ويعكس 
اإلنسان املقديس، كام يجيّل مهاراته ومعارفه التي شملت ميادين شتّى، من هندسة معامرية، وحرف 
وأدوات  وأمثال، وحكايات شعبية،   ، وألعاب، وطقوس،  وأغاين،  وفنون،  تقليدية،  يدوية، وصناعات 
حياتية، ومقامات ومزارات، والتي أصبحت مهّددة باالندثار، يف غياب عمل دويل مشرتك، يقّدم الدعم 

الالزم لحامية هذا الرتاث اإلنساين، ويتصّدى بكل حزم للمحاوالت اإلرسائيلية لطمسه وتهويده. 

فمن بني اإلبداعات املتميزة والفريدة ملعامل الرتاث املقديس، عىل سبيل املثال ال الحرص، املساجد، 
والكنائس، والقالع، واألسوار القدمية، والبيوت التقليدية، واألزقة، واألبواب الحرضية، وأبواب األحياء، 
والقباب، والزخارف، واألشكال الهندسية، واألسواق الشعبية، والبنايات األثرية اإلغريقية والرومانية 
التقليدية،  واألزياء  النفيسة،  التحف  يشمل  الذي  املنقول  الرتاث  إىل  إضافًة  القدمية،  واإلسالمية 
والحيل، واآلالت املوسيقية، واملسكوكات القدمية، والفخار، والخزفيات، واملخطوطات. أما الرتاث 
املقديس غري املادي فهو بدوره متنوع وغني، ومن بني أوجهه، أنظمة الوقف اإلسالمي واملسيحي، 
واملعارف التقليدية، واملهارات الحرفية، ومظاهر الزفاف وطقوسه، والحكايات الشعبية، والقصص، 
والروايات. فيكفي الوقوف عىل تنوع وغنى هذا املوروث اإلنساين والثقايف املتمّيز ملدينة القدس 
الرشيف، والذي يصعب أن نجده مجتِمعاً بهذا الشكل يف مدينة أو مكان آخر يف العامل، ليك ندرك 

حجم مسؤولية املجتمع الدويل القانونية واألخالقية يف حامية هذا الرتاث واملحافظة عليه وضامن 

استمراريته، ومواجهة كل أشكال األرسلة )التهويد( والطمس التي تستهدفه.   

واعتباراً لكون العمل عىل حامية املوروث الحضاري والثقايف شكالً من أشكال النضال الفلسطيني 
ضد االحتالل اإلرسائييل، فإن املقدسيني ال يتوانَْون يف الصمود دفاعاً عن هويتهم وممتلكاتهم، 
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وحاميًة لرتاثهم اإلسالمي واملسيحي؛ إالّ أن ذلك يظلُّ غري كاف لتحقيق الحامية املنشودة، نظراً 
العربية، اإلسالمية  بها االحتالل اإلرسائييل لطمس هويتهم  التي يقوم  التخريبية  لحجم األعامل 
واملسيحية، وأرسلة )تهويد( معامل الرتاث الثقايف املقديس، من خالل الهدم، ومصادرة املمتلكات، 
وبناء  العمراين  والتوسع  التاريخية،  واألزقة  والشوارع  املواقع  أسامء  وتغيري  التاريخ،  وتحريف 
التاريخية  القدس  وتهميش  الفلسطينية،  الوطنية  الهوية  مظاهر  ومحو  اليهودية،  املستوطنات 

الفلسطينية يف مدينة القدس الرشيف.  الثقافة  وسكانها، وتقزيم 

واستحضاراً للمسؤولية التاريخية التي تتحملها جهات االختصاص العربية واإلسالمية والدولية، من 
ده  أجل حامية الرتاث الثقايف املقديس بكل أبعاده اإلنسانية، والتصّدي لكل املحاوالت التي تتهدَّ
بالطمس واألرسلة )التهويد( واالندثار، وتفعيالً ملقتضيات االتفاقيات الدولية بشأن حامية الرتاث 
اتفاقية الهاي  ومنها  النزاع،  مناطق  يف  الثقافية، خصوصاً  والتعددية  الحضارية  والهوية  الثقايف 
التدابري  بشأن  اليونسكو  واتفاقية  1954م،  لعام  النزاع،  مناطق  يف  الثقافية  املمتلكات  لحامية 

لعام 1970م،  الثقافية  املمتلكات  استرياد وتصدير ونقل ملكية  اتخاذها لحظر ومنع  الواجب 

واتفاقية اليونسكو لحامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي، التي اعُتمدت سنة 1972م، واتفاقية 

اليونسكو لصْون الرتاث الثقايف غري املادي لعام 2003م، واتفاقية اليونسكو لحامية وتعزيز تنوع 

أشكال التعبري الثقايف لعام 2005م، وأخذاً بعني االعتبار مختلف القرارات التي اتخذتها اليونسكو 

منذ 1956م حتى 2017م، بشأن القدس الرشيف واملقدسات فيها، وركّزت عىل االهتامم باملدينة 

الثقافية واألماكن  املمتلكات  فيها، واملحافظة عىل  االحتالل اإلرسائييل  ما غريه  وإلغاء  املقدسة، 
املقدسة واملناحي التعليمية فيها، مبا يف ذلك القرار الذي اتخذته اليونسكو يف 2016م، والقايض 
بإدراج البلدة القدمية يف القدس املحتلّة وأسوارها عىل الئحة املواقع الرتاثية املعرَّضة للخطر، 

وتفعيالً لإلعالن اإلسالمي حول التنّوع الثقايف، الذي اعتمده املؤمتر اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة 
وزراء  مؤمتر  أقرّه  الذي  الثقافية،  الحقوق  حول  اإلسالمي  واإلعالن   ،)2004 ديسمرب  )الجزائر، 
الثقايف  واإلعالن اإلسالمي حول الرتاث  يناير 2014(،  الثامنة )املدينة املنّورة،  الثقافة، يف دورته 
املعتمد يف الدورة العارشة للمؤمتر اإلسالمي لوزراء الثقافة )الخرطوم، نوفمرب 2017(، الذي أكَّد 
فاعلية،  أكرث  عمل  وبرامج  جديدة  مبادرات  واعتامد  شمولية  رؤية  لبلورة  ة  امللحَّ الحاجة  عىل 
لحامية الرتاث الحضاري والثقايف يف الدول األعضاء، وبخاصة يف القدس الرشيف، وأخذاً باالعتبار 
اإلنجازات التي حققتها العديد من الهيئات واملؤسسات العربية واإلسالمية والدولية املتخصصة 
يف هذا املجال، وأخذاً كذلك باالعتبار الترشيعات الداخلية لجهات االختصاص يف دولة فلسطني 
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بشأن حامية الرتاث الثقايف، تم إعداد برنامج العمل هذا بشأن تعزيز الدعم اإلسالمي والدويل 

مندمجة  ورؤية  جديدة،  اسرتاتيجية  وفق  الرشيف،  القدس  ملدينة  الثقايف  الرتاث  عىل  للحفاظ 
ومتكاملة، تُعّزز التوجه لتنفيذ مرشوع إقليمي ودويل لحامية الرتاث الحضاري والثقايف املقديس. 

ويتضمن هذا الربنامج ستة مشاريع، تغطِّي أولويات العمل لحامية الرتاث الحضاري والثقايف ملدينة 
دة األهداف، ومجاالت التدخل، ومراحل التنفيذ، والنتائج املنشودة منها،  القدس الرشيف، محدَّ
واملوازنات التقديرية لها بحسب حجم العمل املطلوب إنجازه ومداه القريب أو املتوسط، وهي :

تعزيز الجرد الشامل للرتاث املقديس املادي وغري املادي. -

استكامل وضع نظام للمعلومات الجغرافية » GIS « حول القدس الرشيف. -

إنشاء متحف افرتايض ملدينة القدس الرشيف. -

الربنامج التكمييل لرتميم معامل الرتاث الثقايف املقديس وصيانتها. -

برامج التوعية الشاملة بالحقائق التاريخية واملوروث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف.  -

دعم البحث والتأليف والرتجمة والنرش حول قضايا القدس الرشيف.  -

والدويل  واإلقليمي  املحيل  املستوى  عىل  العمل  آليات  من  مجموعة  العمل  برنامج  يقرتح  كام 
لتنفيذ هذه املشاريع، تعتمد بالدرجة األوىل عىل االستفادة من الخربات الواسعة املتوفرة يف هذه 
التي  املجاالت داخل الدول األعضاء وخارجها، مع تطعيمها بخربات جديدة، وتعزيز اإلنجازات 
تحققت إىل حد اآلن بإنجازات أخرى ملموسة، يف إطار مشاريع مبتكرة وشاملة، مع الحرص عىل 
تكثيف التعاون يف تنفيذها مع املنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية، واللجان املتخصصة 
اإلقليمية  والدولية، ووكاالتها، والهيئات واملؤسسات األهلية، املانحة والداعمة، العربية واإلسالمية 

واإلقليمية والدولية، والجامعات ومراكز البحث العلمي داخل العامل اإلسالمي وخارجه.
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املــرشوع األول : تعزيــز اجلــرد الشــامل للــرتاث املقــديس املــادي 
ــر املادي وغ

اخللفية  :

يعترب الجرد املرحلة األساس يف منظومة تدبري وحامية الرتاث الثقايف بكل أشكاله، ويوفِّر معطيات 
دقيقة عن مكوِّنات هذا الرتاث، فبدونه، ال ميكن وضع أي سياسة أو اسرتاتيجية وطنية مضبوطة 
د وتضبط ما بقي محفوظاً  يف هذا املجال. وعىل هذا األساس، فإن عملية الجرد هي التي تحدِّ
من هذا الرتاث عىل مر السنني، يف مواجهة ظواهر الهدم أو االندثار أو الطمس. وهي التي متكِّن 
ل يحتوي عىل كل املعلومات ذات الصلة بكل تحفة أو معلمة أو تعبري  كذلك من وضع سجل مفصَّ
شفوي أو مهارة تقليدية، مام يُسهِّل حاميتها واملحافظة عليها، ويؤدِّي إىل تكوين رؤية عن سلسلة 

قيم اإلرث الحضاري والثقايف، موضوع الجرد.

ويف إطار هذا املنظور، وحرصاً عىل بناء قاعدة متينة لربنامج العمل هذا، سريكز هذا املرشوع عىل 
إطالق عملية جرد شامل ومتكامل لكل مكونات الرتاث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف، املادية 
وغري املادية، تعتمد عىل االستفادة من نتائج عمليات الجرد املختلفة والجزئية التي متت إىل حد 
اآلن، وتقوم عىل رؤية جديدة تحرتم املعايري العلمية املتعارف عليها، وخصوصيات هذا الرتاث، 
االسرتاتيجية  أهميتها  وإبراز  الرتاثية،  الثقايف  املوروث  هذا  مكوِّنات  كل  الرتكيز عىل  يتم  بحيث 
تحيني  املرشوع عىل  هذا  كام سريكز  االحتالل.  وطأة  تحت  تنئُّ  التي  املقدسة  للمدينة  بالنسبة 

سجالت الجرد التي أُنجزت سابقاً، والتي متحورت عموماً حول الرتاث املعامري.

املعامري  املادي،  الرتاث  مكونات  جرد  مواصلة  عىل  املرشوع  هذا  ضمن  االهتامم  وسينصب 
األرضحة،...(،  القباب،  الكنائس،  )املساجد،  واملسيحية  اإلسالمية  الدينية  كاملعامل  منه،  والعمراين 
واملعامل العسكرية )القالع، األسوار، األبراج...(، واملعامل العمومية )الساحات العمومية، األبواب، 
الحرفية...(، واملعامل الخصوصية  الورشات والبنيات  التقليدية،  املدارس، املستشفيات، الحاممات 
)املنازل، القصور...(، واألشكال والخصائص الهندسية واملعامرية، واملنقول منه، كاألزياء التقليدية، 
وقطع  التقليدي،  املنزيل  التجهيز  ومستلزمات  الحربية،  والتحف  املوسيقية،  واآلالت  والحيل، 
العمالت، واملسكوكات، والخزفيات، واألواين الفخارية، واملخطوطات، والتحف املختلفة األخرى. 
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كام سيَُهّم الجرد مكونات الرتاث غري املادي يف القدس الرشيف، كاملعارف التقليدية، واملهارات 
الزفاف وطقوسه، واألمثال والحكايات الشعبية، والقصص، والروايات، وطرق  الحرفية، ومظاهر 
اللِّباس التقليدية، والرتاث املوسيقي، وأمناط العيش، والكنوز البرشية الحية، واملهارات التقليدية، 

واملشاهد الثقافية ملدينة القدس الرشيف، ضمن النسيج الحرضي التقليدي لهذه املدينة.

األهداف: 

تعزيز جرد الرتاث الحضاري والثقايف املقديس، مبختلف مكوناته وتجلياته املادية وغري  -
املادية، وتوثيقه؛  

املقديس  - والثقايف  الحضاري  للرتاث  ومتكاملة  شاملة  جرد،  سجالت  وتحيني  إعداد 
املادي؛ وغري  املادي 

توسيع واستكامل قواعد البيانات املتوفرة للرتاث الحضاري والثقايف املقديس. -

حماور العمل : 

تعزيز القدرات يف مجال آليات وتقنيات جرد الرتاث املقديس؛  -
تنفيذ عمليات جرد جديدة للرتاث الحضاري والثقايف املقديس وإبراز مكوناته. -

املحــور األول : تعزيــز القــدرات يف جمال آليــات وتقنيات جرد الرتاث املقديس.

يركز املرشوع يف هذا املحور عىل تعزيز بناء قدرات الخرباء واملتخصصني الفلسطينيني، يف مجال 
التدريب عىل آليات وتقنيات جرد الرتاث، وتعميق الوعي بأهمية الجرد يف حامية الرتاث وإبراز 
التي  العمل واالجتامعات  ُورش  له. وسيتم من خالل  االعتبار  والحفاظ عليه، وإعادة  مكوناته، 
نات الرتاث املقديس املادي وغري املادي بشكل أدق،  ستُعقد يف هذا اإلطار، تحديد معامل ومكوِّ
ذلك،  دون  تحول  قد  التي  املعيقات  وتحديد  أشمل  بشكل  لجرده  الالزمة  اإلمكانات  ودراسة 
واعتامد استامرات جرد أكرث مالءمة يف ضوء املعطيات امليدانية للرتاث املقديس، ثم وضع خطة 

والتقييم.   واملتابعة  للتنفيذ  عمل 

الربامج التنفيذية :

1. عقد اجتامع للخرباء لدراسة وضعية التدريب عىل جرد الرتاث يف فلسطني، بصفة عامة 
ويف مدينة القدس الرشيف بصفة خاصة؛
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التي متت  واإلصدارات  والدراسات  األعامل  حصيلة  حول  وطنية  دراسية  حلقة  عقد   .2
لتشخيص وتحديد مكوِّنات وعنارص الرتاث الحضاري والثقايف املقديس، وأهمية مواصلة 

عمليات الجرد يف حاميته واملحافظة عليه؛ 

3. عقد ورشة عمل وطنية لدراسة اإلمكانات املادية والبرشية املتوفرة واإلضافية الالزمة 
ملواصلة عمليات جرد الرتاث املقديس املادي وغري املادي، وتحديد املعيقات لتحقيق 

ذلك، واقرتاح الحلول لتجاوزها؛

4. عقد ورشات تدريبية لتعزيز قدرات الخرباء حول معايري وضوابط جرد الرتاث العمراين واملعامري؛

5. عقد ورشات تدريبية لتعزيز قدرات الخرباء حول معايري وضوابط جرد الرتاث املنقول؛ 

غري  الرتاث  جرد  وضوابط  معايري  حول  الخرباء  قدرات  لتعزيز  تدريبية  ورشات  عقد   .6
الحية؛ البرشية  والكنوز  املادي 

7. عقد ورشات تدريبية لتعزيز قدرات الخرباء حول معايري وضوابط جرد املشاهد الثقافية. 

ــايف  ــاري والثق ــرتاث احلض ــدة لل ــرد جدي ــات ج ــذ عملي ــاين : تنفي ــور الث املح
ــه. ــراز مكونات ــديس، وإب املق

نات الرتاث الحضاري  يهدف املرشوع يف هذا املحور إىل مواصلة جرد وتوثيق مختلف عنارص ومكوِّ
والثقايف املقديس املادي وغري املادي، من خالل تنفيذ برامج عملية جديدة، تعتمد عىل نتائج عمليات 
الجرد التي متت إىل حد اآلن وتحرتم خصوصيات وضوابط كل عنرص عىل حدة، وتستفيد من مضامني 
يف  املتوفِّرة  املعلومات  ومن  واملعرفة،  الخربة  ذوي  شهادات  ومن  الصلة،  ذات  امليدانية  الدراسات 
الوثائق اإلدارية واملنشورات العلمية والتقنية والفكرية. ويشّكل هذا املحور العمليَة الجوهرية للجرد 
تعبري  أو  أو مهارة،  أو معلمة،  )استامرات( حول كل تحفة،  تقنية  بطاقات  إعداد  تعتمد عىل  التي 
شفوي، أو مشهد ثقايف، أو كنز برشي حّي، تتضمن كل التفاصيل اإلدارية والتقنية والفوتوغرافية عنها، 
وسجلِّ جرد شامل ملكونات كل عيّنة من الرتاث الحضاري والثقايف، وهو ما سيُمّكن من بلورة سياسة 
أكرث وضوحا وشمولية للحفاظ عىل الرتاث الحضاري والثقايف املقديس، وتأهيل مكوناته، ويُوفّر قاعدة 

بيانات أكرب وأدق، مُتّكن من مواكبة تطبيقات التقنيات والتكنولوجيات الحديثة املستخدمة فيه.

الربامج التنفيذية :

سبل  ودراسة  املقديس،  الثقايف  الرتاث  جرد  وضعية  لتشخيص  للخرباء  اجتامع  عقد   .1
ووثائقه. سجالته  وتطوير  تعزيزه، 
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2. تشكيل فرق العمل املتخصصة للقيام بالجرد :

فريق العمل يف مجال الرتاث العمراين واملعامري؛ -
فريق العمل يف مجال الرتاث املنقول؛ -
فريق العمل يف مجال الرتاث غري املادي والكنوز البرشية الحية؛ -
فريق العمل يف مجال املشاهد الثقافية. -

3. جمع املعطيات املتوافرة اعتامداً عىل كل مصادر املعلومة املمكنة، والبطاقات التقنية  
)كتب، أرشيف، مخطوطات، وثائق إدارية ووقفية، أفالم، منشورات...(؛ 

4. جمع املعطيات امليدانية من طرف كل فريق اعتامداً عىل البطاقات التقنية، ومراجعة 
املتوافر منها، من خالل :

يات ميدانية، معزَّزة بصور؛ - القيام بدراسات وتحرِّ
نات الرتاث لدى جهات االختصاص. - معالجة املعطيات املتوافرة عن مكوِّ

5. عقد اجتامعات للخرباء ملراجعة واعتامد البطاقات التقنية التي تم ملؤها.

6. إعداد سجالت الجرد املحيّنة من طرف كل فريق، واعتامدها من طرف جهات االختصاص 
يف دولة فلسطني.

7. إعداد قاعدة بيانات شاملة وُمحيّنة ملا تم جرده.

للقدس  والثقايف  الحضاري  للرتاث  الشامل  الجرد  نتائج  مؤمتر خرباء دويل حول  عقد   .8
أرسلته  الثقايف، وفضح محاوالت  املوروث  وتنوع هذا  بغنى  الوعي  لتعزيز  الرشيف، 

عليه. واملحافظة  حاميته  يف  الدويل  املجتمع  مسؤولية  وتأكيد  )تهويده( 

ونتائجه،  املؤمتر  توصيات  الصلة، إلطالعها عىل  ذات  والدولية  اإلقليمية  املنظامت  مخاطبة   .9
االختصاص يف  اعتمدتها جهات  التي  الشاملة واملحيّنة  الجرد  بنسخ من سجالت  وتزويدها 
عنه. والرتافع  املقديس،  والثقايف  الحضاري  الرتاث  لحامية  أنشطتها  تنفيذ  لتيسري  فلسطني،  دولة 

10. ضّم سجالت الجرد الشامل واملحنّي إىل ملف مدينة القدس الرشيف، كمدينة مهددة 
بالخطر، باعتبارها معرّبة عن املحتوى الثقايف اإلنساين الحي لهذه املدينة.

املوازنة التقديرية لثالث سنوات :

4.500.000 دوالر أمرييك. -
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املــرشوع الثــاين : اســتكامل وضع نظــام للمعلومــات اجلغرافية 
ــدس الرشيف »GIS« حول الق

اخللفية

إن لنظام املعلومات الجغرافية »Geographic information system« تطبيقات علمية وفوائد 
املعامرية  خصائصه  بكل  الحرضي  واملجال  والعمراين،  املعامري  الرتاث  توثيق  مجال  يف  مهمة 
ه وتطوُّره. ويقوم هذا النظام عىل جمع البيانات واملعلومات الجغرافية  والطبيعية، ومسارات تغريُّ
والوصفية، وتوزيعها، وتخزينها ومعالجتها وتحليلها، اعتامداً عىل معطيات دقيقة وعىل الخرائط 
بتحليل  النظام  يقوم هذا  ما  وبقدر  االختصاص.  لدى عدد من جهات  املتوفرة  الجوية  والصور 
به،  تتَّصل  الذي  املجال  تدبري  عىل  يساعد  ما  بقدر  عليها،  واملحافظة  املعلومات  هذه  وصيانة 

والتخطيط له، واستقراء خصائص ماضيه وحارضه، واسترشاف معامل مستقبله. 

وبناًء عليه، فإن ما تزخر به مدينة القدس الرشيف من معامل عمرانية ومعامرية، إسالمية ومسيحية، 
وما تعانيه من هدم وطمس من طرف املحتّل اإلرسائييل، يستوجب توثيقها بشكل دقيق وشامل. ويف 
هذا اإلطار، فإن مرشوع استكامل وضع نظام للمعلومات الجغرافية حول املدينة، سيمكن  ال محالة 
يتها الثقافية، ورصد االنتهاكات  من التوفر عىل معطيات دقيقة حول تراثها املعامري والعمراين، وهوِّ
اإلرسائيلية لها، كام سيمّكن من إعداد وثيقة مرجعية يف هذا الشأن، تساعد عىل تتبع هذه االنتهاكات.

العمرانية  ومآثرها  الرشيف،  القدس  ملدينة  التقليدي  النسيج  توثيق  املرشوع عىل  وسريكز هذا 
وأحياءها،  ومداخلها،  وأبوابها،  وأسوارها،  التاريخية،  العمومية، وحدائقها  وساحاتها  واملعامرية، 
الرَّاهنة،  املرحلة  يف  وحدودها  و1967م،  1948م  نكبتي  يف  اغتصابها  قبل  وحدودها  وأزقتها، 
واملسّميات األصلية لألحياء واألزقة والحدائق واملعامل واملآثر املعامرية واألبواب واألسوار، وتصاميم 
التهيئة العمرانية، والتصاميم الطبوغرافية ملجالها الحرضي، ومسارات التوسع العمراين، وعالمات 
الطمس والتشويه واألرسلة )التهويد( التي قام بها االحتالل اإلرسائييل داخل املدينة ويف حدودها 
الوسائل  بكل  واألعراق،  للمواقع  العربية  واألسامء  والبُنياَن  واإلنساَن  األرَض  مستهدفًة  األصلية، 
املمكنة، مبا يف ذلك الحفريات األثرية، إلثبات ما ورد من أساطري يف كتاب )الحاخامات اليهودية(.
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األهداف : 

تطوير وتحيني نظام للمعلومات الجغرافية ملدينة القدس العربية، ومعاملها العمرانية  -
واملعامرية؛

ومعاملها  - الرشيف،  القدس  ملدينة  والتشويه  التغيري  أوجه  مختلف  توثيق  استكامل 
واملعامرية. العمرانية 

حماور العمل :

الخرباء  - لفائدة  الجغرافية  املعلومات  نظام  تطبيقات  مجال  يف  القدرات  بناء  تعزيز 
الفلسطيني؛ الرتاث  قطاع  يف  والعاملني 

استكامل جمع املعطيات الجغرافية عن مدينة القدس القدمية، وتحيني نظام لبياناتها الجغرافية.  -

املعلومــات  نظــام  تطبيقــات  جمــال  يف  القــدرات  بنــاء  تعزيــز   : األول  املحــور 
الفلســطيني الــرتاث  قطــاع  يف  والعاملــن  اخلــرباء  لفائــدة  اجلغرافيــة 

يف ظل الوضعية التي تعيشها مدينة القدس الرشيف، يحتاج مرشوع نظام املعلومات الجغرافية 
إىل استكامله وتحيينه باستمرار. ومن أجل ضامن ذلك، سينصبُّ العمل ضمن هذا املرشوع عىل 
تعزيز بناء قدرات الخرباء واملتخصصني الفلسطينيني العاملني يف الرتاث العمراين واملعامري، أو يف 
النظام عىل  تطبيقات هذا  ومداركهم يف  معارفهم  وإغناء  الجغرافية،  املعلومات  نظام  تطبيقات 
ارتباطه باملجال، وإبرازه، والحفاظ  الرتاث يف  العمراين، ودورها يف توثيق  الثقايف والتوسع  الرتاث 
التي  االنتهاكات  وأوجه  أو طمسه،  اندثاره  مراحل  وتبيان  أدق،  بشكل  مكوناته،  وتحديد  عليه، 
نظام  تطبيقات  دراسة  اإلطار،  هذا  يف  ستُعقد  التي  واالجتامعات  الُورش  خالل  وسيتمُّ  ده.  تهدَّ
املعلومات الجغرافية عىل الرتاث العمراين واملعامري ملدينة القدس الرشيف، وسبل االستفادة منها، 
وتحديد حاجيات جهات االختصاص يف دولة فلسطني يف هذا املجال، وإبراز اإلمكانات واملعيقات 
ذات الصلة، وضبط األولويات ومواقع االشتغال، ووضع خطة عمل للتنفيذ واملتابعة والتقييم، مع 
الحرص عىل االستفادة من التجارب الناجحة ذات الصلة لعدد من الدول واملؤسسات املتخصصة.   

الربامج التنفيذية :

1. عقد اجتامع للخرباء لتشخيص الوضعية املعامرية والعمرانية للقدس الرشيف، وتحديد 
كل أشكال التهديد التي تعاين منها. 
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املقدسية،  الحالة  يف  الجغرافية  املعلومات  نظام  تطبيقات  حول  دراسية  حلقة  عقد   .2
واملعيقات.   واإلمكانات  األهداف  وتحديد 

3. عقد اجتامع للخرباء لدراسة حاجات جهات االختصاص، بشأن تطبيقات نظام املعلومات 
الجغرافية يف مدينة القدس الرشيف.

4. عقد دورات تدريبية حول طرق جمع املعطيات ووضع نظام للمعلومات الجغرافية 
الرشيف.   القدس  ملدينة 

املحــور الثــاين : اســتكامل مجــع املعطيــات اجلغرافيــة عــن مدينــة القــدس 
لبياناهتــا اجلغرافيــة  القديمــة، وحتيــن نظــام 

البيانات  وتخزين  جمع  استكامل  أوالً:   : مراحل  ثالث  وفق  املحور  هذا  العمل ضمن  سيتدرج 
وتدبري وتحليل  : مواصلة معالجة  ثانياً  املناسب،  املعلومايت  النظام  الجغرافية وفق  واملعلومات 
املعلومات الجغرافية، ثالثاً : وضع مخطط عمل جديد للحفاظ عىل معامل القدس الرشيف بناًء 

املعتمد.  الجغرافية  املعلومات  نظام  تحليل  نتائج  عىل 

ويهدف املرشوع يف هذا املحور إىل استكامل جمع وتخزين كل البيانات الجغرافية عن مدينة القدس 
القدمية ونسيجها التقليدي وحدودها األصلية، ومعاملها التاريخية، وتسمياتها، وخصائصها الهندسية، 
ع العمراين، والتغيريات  وتخزين البيانات الجغرافية عن البنايات الجديدة كذلك، وأشكال ومسارات التوسُّ
التي طرأت عىل مستوى الخريطة الحرضية والطبوغرافية واملجالية ملدينة القدس الرشيف. كام يهدف 
املرشوع إىل مواصلة القيام بجرد مفّصل ودقيق لالنتهاكات التي متارسها سلطات االحتالل اإلرسائييل 
لطمس الهوية التاريخية للمدينة املقدسة، وبلورة رؤية واضحة متكن من صياغة اسرتاتيجيات لتدبري 
دها وسبل مواجهتها.  املواقع الرتاثية من خالل البيانات الجغرافية، وتشخيص أنواع املخاطر التي تهدِّ
وسيسمح هذا املرشوع بربط بعض آليات تنفيذه ونتائجه بتقنيات وتكنولوجيات حديثة كتقنيات 

      .)GPS( الرصد الحديثة، واملسح الليزري ثاليث األبعاد، ونظام التموضع العاملي

الربامج التنفيذية :

املعطيات  لجمع  عمل  خطة  وضع  أجل  من  متخصص  عمل  لفريق  اجتامع  عقد   .1
املناسبة  واملناهج  املعلومايت  الربنامج  واختيار  القدمية،  القدس  مدينة  عن  الجغرافية 

املعطيات.  لهذه  املكاين  للتحليل 
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2. مواصلة القيام مبجموعة من التحريات والعمليات امليدانية لتوثيق املعامل التاريخية، 
وجمع املعلومات الجغرافية والوصفية املناسبة لها يف عني املكان، ومن خالل الكتب 
واملراجع التاريخية، واألرشيف، واملخطوطات، والوثائق اإلدارية والوقفية، واملنشورات، 

والخرائط والتصاميم والصور الجوية املتوفرة، وغريها.  

3. مواصلة أرشفة الخرائط املتعلقة بالقدس الرشيف، ومبعاملها التاريخية واألثرية، قبل 
وبعد عام 1967م، واستنساخها وتخزينها إلكرتونياً.

4. عقد مجموعة من االجتامعات لفريق العمل املتخصص لتحليل املعلومات واملعطيات 
الجغرافية التي تم جمعها. 

مختلف  لتوضيح  وبعده،  1967م،  عام  قبل  القدمية  القدس  مدينة  خريطة  تحيني   .5
املواقع  بشأن  اإلرسائييل،  االحتالل  سلطات  بها  قامت  التي  القانونية  غري  التغيريات 
العمرانية. وطبيعتها  وأشكالها،  ووظائفها،  ملُسّمياتها،  بالنسبة  املقدسية،  الرتاثية  واملعامل 

نات الرتاث املعامري والعمراين املقديس، يوثق لالنتهاكات  6. إعداد أطلس رقمي شامل ملكوِّ
والتغيريات التي طرأت عليها.

الرتاث  ملعامل  واملسيحي  اإلسالمي  الحقيقي  الطابع  عن  للرتافع  منهجي  دليل  إعداد   .7
الجغرافية.  املعلومات  نظام  تحليل  نتائج  عىل  بناًء  املقديس، 

8. عقد مؤمتر دويل لفضح سياسة الكيان اإلرسائييل املحتل يف أرسلة )تهويد( مدينة القدس 
الثقايف والحضاري، كام  تراثها  الهوية اإلسالمية واملسيحية ملكونات  الرشيف وطمس 

تربزه نتائج هذا املرشوع.

املوازنة التقديرية لثالث سنوات :

4.000.000 دوالر أمرييك. -
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ــدس  ــة الق ــرتايض ملدين ــف اف ــاء متح ــث : إنش ــرشوع الثال امل
ــف الرشي

اخللفية : 

تعدُّ املتاحف االفرتاضية »virtual museums« إحدى أوجه استفادة الرتاث الثقايف من الخدمات 
نفسه  يفرض  املتاحف  النوع من  أصبح هذا  فقد  واالتصال،  املعلومات  تكنولوجيا  توفرها  التي 
كفضاء ثقايف رقمي وتفاعيل، يشهد إقباالً متزايداً من قبل زوار الشبكات االجتامعية عرب العامل، 
ويتنامى دوره يف ظل العوملة واالهتامم بالهويات الثقافية، مبا يقدمه من معلومات ومعطيات 
حول املوروث الحضاري والثقايف، بشكل تفاعيل، جذاب، ومتجّدد، وعابر للحدود، وبطرق آمنة.    

م  تُقدَّ الرشيف،  القدس  ملدينة  افرتايض  إنشاء متحف  املرشوع  يقرتح هذا  السياق،  ويف هذا 
من خالله للعامل أجمع شواهد ذاكرتِها العربية ومكوناُت موروثها الحضاري والثقايف، اإلسالمي 
واملسيحي، التي تتعرض يومياً ملحاوالت الطمس والتهويد من طرف سلطات االحتالل اإلرسائييل، 
واستغالل اإلمكانات التي توفرها املتاحف االفرتاضية، النتقاء املواد واملواضيع والصور والوثائق 
واقع  وإيجاد  بها،  الواسع  والتعريف  املقديس،  االفرتايض  املتحف  يف  تقدميها  املراد  والتحف 
للمدينة  االفرتايض  للمتحف  الزائر  لدى   »appropriate virtual reality« مالئم  افرتايض 

وتراثها.  سة  املقدًّ

األهداف : 

التعريف باملوروث الحضاري والثقايف املقديس، وإبرازه، وتعزيز البحث والتواصل حوله؛  -

التوعية بأهمية املوروث الحضاري والثقايف املقديس، والدفاع عنه، وحاميته ؛  -

والثقايف  - الحضاري  املوروث  إىل طمس  تهدف  التي  اإلرسائيلية  االنتهاكات  مواجهة 
الرشيف. للقدس 

حمور العمل :  

الحضاري  - وتراثها  الرشيف،  القدس  االفرتايض ملدينة  املتحف  إنشاء  آليات ومراحل 
ومكوناته. والثقايف، 
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حمــور العمــل : آليــات إنشــاء املتحــف االفــرتايض ملدينــة القــدس الرشيــف، 
وتراثهــا احلضــاري والثقــايف، ومكوناتــه.

يهدف املتحف االفرتايض املقديس إىل تقديم املعطيات املتعلقة بكل مكوِّنات املوروث الحضاري 
املنقول  والرتاث  والعمراين،  املعامري  املادي،  الرتاث  ذلك  يف  مبا  الرشيف،  القدس  ملدينة  والثقايف 
والكنوز  والثقافة،  الفكر  وأعالم  املادي،  الرتاث غري  وعنارص  واملخطوطات،  املتحفية،  واملوجودات 
نافذة  ص  تخصِّ حيث  دة،  متعدِّ وبلغات  تراتبية،  معلوماتية  هندسة  وفق  وذلك  الحية،  البرشية 
إلكرتونية لكل مكوِّن ومجال ترايث عىل حدة، ويُعتمد بشأنه أسلوب اإلبحار عرب القوائم. وسيُمّكن 
هذا املتحف االفرتايض من إبراز تنوع وغنى مكونات هذا املوروث، وتحديد مختلف أوجه الطمس 
أو الهدم أو التغيري أو األرسلة )التهويد( التي يتعرض لها، كام سيساهم يف تعميق الوعي بطبيعته 
التفاعلية لحامية وتأهيل ما تبقى منه، وإعادة االعتبار ملا ُهّدم أو رُسق أو طُمس منه، وتعضيد 
الحوار الثقايف بشأنه، وإذكاء روح اإلبداع واالبتكار والدراسة والبحث يف مقّوماته اإلسالمية واملسيحية 

ملواجهة سياسة التطرف والعنرصية و األرسلة )التهويد( التي ينهجها االحتالل اإلرسائييل بشأنه.

الربامج التنفيذية : 

1. عقد اجتامع لخرباء الرتاث والربمجة املعلوماتية لتحديد الحاجات التقنية واللوجستيكية، 
ووضع التصميم اإللكرتوين إلنشاء املتحف االفرتايض ملدينة القدس الرشيف. 

2. جمع املعلومات واملعطيات والوثائق والتصاميم والخرائط واألفالم الوثائقية والصور 
القدمية حول مدينة القدس الرشيف، وموروثها الحضاري والثقايف.

3. وضع قاعدة بيانات مفّصلة حول مكّونات الرتاث املادي وغري املادي، املقديس املقرر 
عرضها ضمن املتحف االفرتايض.

4. تحويل املعلومات واملعطيات والصور والوثائق والخرائط إىل معلومات وأرشطة وثائقية  
 Virtual Reality Modeling( رقمية، وفق برمجة لغة الواقع االفرتايض ثاليث األبعاد

.)-Language -VRML

5. تصميم النوافذ اإللكرتونية للمتحف االفرتايض :   

نافذة منتدى الحوار؛ -
نافذة تقديم خدمات املعلومات للمشرتكني؛ -
نافذة الشبكة الدولية ألصدقاء املتحف االفرتايض املقديس. -
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6. التعريف باملتحف االفرتايض املقديس، من خالل روابط إلكرتونية بينه وبني املؤسسات 
الصلة،  ذات  والدولية  اإلقليمية  واملنظامت  االختصاص،  وجهات  له،  الراعية  والهيآت 

وخارجه.  اإلسالمي  العامل  داخل  الكربى  الدولية  واملتاحف 

املوازنة التقديرية لسنتن :

600.000 دوالر أمرييك. -
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املــرشوع الرابــع : الربنامــج التكميــي لرتميــم معــامل الرتاث 
الثقــايف املقــديس وصيانتها

اخللفية :

عمليات  وهي  والرتميم،  الصيانة  بعمليات  القيام  املادي  شقه  يف  الثقايف  الرتاث  تأهيل  يتطلب 
والتحف  املواقع  وطبيعة  شكل  باختالف  تختلف  وهندسية،  علمية  معايري  عىل  تعتمد  دقيقة، 
التي يُراد ترميمها. فبفعل التقادم، وأثر الظواهر الطبيعية، وتدخل اإلنسان، تصبح املعامل األثرية 
مكوناتها،  من  الكثري  معها  تفقد  ة  هشَّ وضعية  واملخطوطات يف  واللّقى  املتحفية،  واملوجودات 

كلياً. بعضها  ويندثر  وقيمتها،  وخصائصها، 

وقد عانت عنارص الرتاث الثقايف ملدينة القدس الرشيف من كل الظواهر السالف ذكرها، شأنها يف ذلك 
شأن كل املدن التاريخية، إالَّ أن هذه املعاناة تتضاعف نتائجها الوخيمة عىل عنارص هذا الرتاث، جراء 
الكيان اإلرسائييل املحتل ألرسلته )لتهويده( وطمس هويته وتدمريه. وتشري اإلحصائيات  ما يقوم به 
املتوفرة لدى جهات االختصاص، ومن ضمنها لجنة اإليسيسكو للخرباء اآلثاريني، أن عمليات الطمس 
سة يف تزايد مستّمر،  و األرسلة )التهويد( والهدم التي تطال املوروث الحضاري والثقايف للمدينة املقدَّ
وبخاصة منذ النكبة الثانية وإحراق املسجد األقىص املبارك سنة 1969م، وهو ما جعل منظمة اليونسكو 

تُدرج مدينة القدس الرشيف منذ عام 1981م، ضمن املدن التاريخية املهّددة بالخطر.

النسيج  عىل  والحفاظ  الثقايف  الرتاث  معامل  لرتميم  املتطلبات  وحجم  التحديات  طبيعة  االعتبار  بعني  وأخذاً 
مواصلة  أجل  من  العمل،  برنامج  الطموح ضمن  املرشوع  هذا  إدراج  تم  الرشيف،  القدس  ملدينة  املعامري 
عمليات الرتميم، وتعزيز الدعم اإلسالمي والدويل بشأنها، للحفاظ عىل الرتاث الثقايف ملدينة القدس الرشيف.

  األهداف : 

مواصلة ترميم معامل الرتاث الثقايف املادي ملدينة القدس الرشيف؛ -

املحافظة عىل النسيج العمراين التقليدي ملدينة القدس الرشيف؛ -

تعزيز حامية الهوية الثقافية اإلسالمية واملسيحية للقدس الرشيف. -
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حمور العمل :

املتطلبات العملية ملواصلة ترميم وتأهيل معامل الرتاث الثقايف املادي ملدينة القدس الرشيف. -

الثقايف  الرتاث  وتأهيل معامل  ترميم  ملواصلة  العملية  املتطلبات  العمل:  حمور 
القدس الرشيف املادي ملدينة 

سة،  تحتاج عملية مواصلة ترميم وتأهيل املعامل األثرية واملوجودات املتحفية النفيسة يف املدينة املقدَّ
إىل حشد إمكانيات برشية ومالية كبرية، وتكثيف التعاون بني املنظامت والهيآت اإلقليمية والدولية 
املختصة، ووضع خطة عمل مشرتكة وشاملة إلنقاذ الرتاث الثقايف للقدس الرشيف، باعتباره إرثاً إنسانياً، 

وإنشاء هيأة مشرتكة لإلرشاف عىل تنفيذ خطة العمل، وصندوق خاص لتمويل عمليات الرتميم.  

الربامج التنفيذية :    

1. إعداد ملفات تقنية ُمحينة حول تشخيص وضعية املعامل األثرية والتاريخية، والتحف 
املقدسية؛  واملخطوطات 

2. عقد مجموعة من اجتامعات الخرباء لتحليل وتحيني نتائج ما تم إعداده من الدراسات 
امليدانية، وما تم القيام به من عمليات الجرد والتشخيص للمعامل األثرية واملوجودات 
املتحفية واملخطوطات، من عدد من الدول واملؤسسات والهيئات املتخصصة، ووضع 
خطة عمل جديدة وشاملة لعمليات الرتميم والصيانة والتأهيل املزمع القيام بها، تُحّدد 

األولويات، ومراحل التنفيذ، وطبيعة وأشكال التدخل التقني، واملوازنات التقديرية؛ 

3. تشكيل فرق عمل الرتميم؛

4. إطالق أشغال الرتميم، حسب األولويات، مع األخذ بعني االعتبار املوازنات املرصودة، 
واستعامل التقنية املناسبة لكل حالة، وتوثيق كل مراحل التدخالت؛.

5. عقد ُورش تدريبية لفائدة الخرباء واملكونني واألطر املرشفة عىل ترميم املعامل األثرية، 
بناء عىل نتائج أشغال الرتميم التي أنجزت؛

وبرامج  العمراين  النسيج  يف  ودمجها  الرتاثية  املعامل  لتأهيل  شاملة  اسرتاتيجية  وضع   .6
املقدسة؛ املدينة  يف  التنمية 

املوازنة التقديرية خلمس سنوات :

20.000.000 دوالر أمرييك. -
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ــة  ــق التارخيي ــاملة باحلقائ ــة الش ــج التوعي ــس : برام ــرشوع اخلام امل
ــف ــدس الرشي ــاري للق ــايف واحلض ــوروث الثق وامل

اخللفية : 

تهدف سياسة الكيان اإلرسائييل املحتل إىل ترسيخ االعتقاد لدى الرأي العام بأن النطاق املجايل 
ملدينة القدس الرشيف، ينحرص فقط يف األماكن املقّدسة املوجودة يف البلدة القدمية، وتعمل 
مبوجب ذلك عىل إغالق ومنع إنشاء أيِّ مؤسسة ثقافية أو اجتامعية خارج هذا النطاق املجايل، 
خوفا من تعزيز تأصيل الوجود العريب واإلسالمي واملسيحي يف املدينة من خاللها. إال أن ذلك 
يشكل يف حد ذاته تهديداً خطرياً لالنتامء الحضاري، وللهوية العربية اإلسالمية واملسيحية لهذه 
املدينة املقدسة، التي متثل إحدى ركائز العمق الروحي للعرب واملسلمني واملسيحيني، وجوهر 
لها  الثقافة الفلسطينية، ألنها الحاضنة الرئيسة للرتاث والتاريخ والديانات الساموية، وهو ما أهَّ

ل يف سنة 1981م، كرتاث إنساين عىل الئحة الرتاث العاملي املهّدد بالخطر. لتُسجَّ

يتها الحضارية والثقافية، من تهديدات، تضع املجتمع  إن ما تعاين منه مدينة القدس الرشيف، وهوِّ
الدويل وجهات االختصاص اإلقليمية والدولية أمام مسؤوليات تاريخية وأخالقية، من أجل حامية 
هذا اإلرث اإلنساين الضارب يف القدم، وضامن استمرارية ارتباطه مبحيطه الجغرايف واإلثنوغرايف، 
وبعمقه العريب اإلسالمي واملسيحي. كام بات من الرضوري تعزيز وتطوير وسائل وآليات التوعية 
عه، وبغناه، ومبا يتعرض له من طمس وأرسلة )تهويد( وانتهاك خارج  بالرتاث املقديس العريب، وبتنوُّ
كل األعراف اإلنسانية والقوانني الدولية. ويف هذا اإلطار، يسعى هذا املرشوع إىل التوعية باملوروث 
الثقايف والحضاري للقدس الرشيف، من خالل الرتكيز عىل تنظيم مهرجانات فنية وثقافية، واالحتفاء 
بأعالم الفكر والثقافة املقدسيني، وإطالق حمالت للتوعية بأهميته، وعقد مؤمترات دولية للرتافع 

عنه، مامَّ سيساهم يف حامية هذا اإلرث، والحفاظ عليه، وصْونه، وتأهيله، وإعادة االعتبار له. 

  األهداف : 

تطوير آليات التوعية والتعريف مبكانة القدس الدينية والروحية، وتراثها الحضاري  -
والثقايف والفني؛

إطالق مبادرات ثقافية وفنية جديدة، وبشكل دوري لحشد الدعم من أجل املحافظة  -
عىل الرتاث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف، وذاكرتها الحيَّة.
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حماور العمل :  

تأسيس املهرجان الدويل السنوي للرتاث املقديس؛ -
تنظيم حمالت التوعية الرتبوية والثقافية واإلعالمية حول الذاكرة التاريخية ملدينة  -

القدس الرشيف وتراثها الثقايف والحضاري؛
االحتفاء بأعالم الفكر والثقافة املقدسيني. -

املحور األول : تأســيس املهرجان الدويل الســنوي للرتاث املقديس 

املقرتح  املقديس  للرتاث  السنوي  الدويل  املهرجان  الرتفيهية، سيشكل  النظر عن خصائصه  بغضِّ 
فضاء متميزاً إلبراز مواهب وإبداعات الشباب املقديس وغري املقديس، الثقافية والفنية، والتعريف 
الحركة  وتنشيط  الثقافية،  السياحة  وتنمية  املقديس،  للرتاث  الشفوية  التعبريات  وغنى  بتنوع 
االقتصادية والثقافية بشأنه، وتجلية أوجه اإلبداع الثقايف والفني فيه، وإذكاء روح االنتامء الثقايف 
إليه يف إطار احرتام التعددية الثقافية، ودعم الرتبية عىل قيم العيش املشرتك الذي يدعو إليه، 

وتعزيز الحوار من خالل تعبرياته الثقافية والفنية. 

أهمية  الرشيف، سيكتيس  القدس  مبدينة  خاصاً  تراثياً  فإن مهرجاناً  الخصائص،  إىل هذه  إضافًة 
خاصة وفريدة، تجعل منه فضاء فنياً وآلية من آليات العمل الثقايف امللتزم ملواجهة سياسة األرسلة 
)التهويد( التي ينهجها االحتالل اإلرسائييل تجاه الرتاث املقديس. فالتعبريات الفنية الرتاثية املقدسية 
واألمثال،  االحتفالية،  والطقوس  التقليدية،  واأللعاب  الشعبية،  واألغاين  االستعراضية،  كالفنون 
والحكايات الشعبية، واالبتهاالت الدينية، والروايات املتَّصلة باألنبياء والرسل، ميكن توظيفها فنياًّ 
يف إطار املهرجان الدويل السنوي للرتاث املقديس، إلبراز غنى وتنوع املوروث الحضاري والثقايف 
للقدس الرشيف، والدعوة إىل حاميته واملحافظة عليه. ولتحقيق ذلك، ينظم هذا املهرجان سنوياً، 
مرة يف عاصمة من عواصم الدول األعضاء، ومرًة يف إحدى عواصم الثقافة اإلسالمية، ومرة أخرى 
م فيه فقراٌت من الرتاث غري املادي ملدينة القدس  ضمن مهرجان منظمة التعاون اإلسالمي، وتُقدَّ
الرشيف، من خالل حفالٌت غنائية وأهازيج شعبية وعروض مرسحية واستعراضية، تربز مقّومات 

الرتاث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف.

الربامج التنفيذية :    

1. إنشاء اللجنة العليا متعددة االختصاصات املكلفة باإلرشاف عىل إعداد وتنظيم املهرجان 
الدويل السنوي للرتاث املقديس؛
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واالستعراضية،  والفنية  الثقافية  األنشطة  وتشمل  للمهرجان،  السنوية  الربمجة  إعداد   .2
ودولية؛ وإقليمية  وطنية 

3. إعداد الوسائط واملواد اإلعالمية للمهرجان، كالدالئل واملطويات وغريها، تتضمن التعبريات 
واملهارات واإلبداعات الفنية التقليدية، والكنوز البرشية الحيّة للقدس الرشيف؛

الرشيف،  للقدس  والحضاري  الثقايف  الرتاث  عن  الفنية  األعامل  لدعم  برنامج  إطالق   .4
املقدسيني؛ وغري  املقدسيني  واملرسحيني،  والسينامئيني  التشكيليني  الفنانني  من  للمبدعني 

5. تخصيص جوائز تقديرية ألحسن األعامل الفنية املشاركة يف املهرجان.

حول  واإلعالمية  والثقافية  الرتبوية  التوعية  محالت  تنظيم   : الثاين  املحور 
واحلضاري الثقايف  وتراثها  الرشيف  القدس  ملدينة  التارخيية  الذاكرة 

تكتيس حمالت التوعية الرتبوية والثقافية واإلعالمية أهمية كربى يف إبراز املوروث الحضاري والثقايف 
اعتامد  إىل  الحاجة  تدعو  املنطلق،  هذا  ومن  أخطار.  من  يتهّدده  ماّم  وحاميته  وإحيائه،  لألمم، 
الجوانب  تتكامل فيها  العامل اإلسالمي وخارجه،  لتنظيم حمالت توعية داخل  اسرتاتيجية محكمة 
الرتبوية والثقافية واإلعالمية، من أجل إحياء الذاكرة التاريخية املقدسية، وفضح محاوالت املحتل 
اإلرسائييل لتحريفها. ويف إطار هذه الرؤية، سيسعى هذا املرشوع ضمن محوره الثاين إىل تصحيح 
املعطيات املتعلقة بالذاكرة التاريخية ملدينة القدس الرشيف، وتوضيح الحقائق بشأن تراثها الثقايف 
الدراسية  والحلقات  العمل  وُورش  التدريبية  الدورات  من  مجموعة  عقد  خالل  من  والحضاري 
املدين،  املجتمع  وجمعيات  الرتبوية  واألطر  والجامعات  املدارس  طلبة  لفائدة  الدورية  والندوات 
الرشيف،  القدس  ملدينة  والثقافية  التاريخية  الذاكرة  حامية  حول  سنوي  مؤمتر  لعقد  والتأسيس 

ووضع برنامج شامل للتوعية اإلعالمية داخل العامل اإلسالمي وخارجه. 

الربامج التنفيذية :    

1. عقد دورات تدريبية وورش عمل سنوية حول الذاكرة التاريخية ملدينة القدس الرشيف 
يف  واإلعالمية  والثقافية  الرتبوية  املؤسسات  أطر  لفائدة  والحضاري،  الثقايف  وتراثها 

الدول األعضاء؛ 

2. عقد ندوات وحلقات دراسية سنوية للتوعية بالحقائق التاريخية حول املوروث الثقايف والحضاري 
للقدس الرشيف، لفائدة التالميذ والطلبة والقيادات الشبابية لجمعيات املجتمع املدين؛
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3. عقد ملتقيات وندوات حول الذاكرة التاريخية ملدينة القدس الرشيف وتراثها الثقايف 
والحضاري يف املراكز الثقافية اإلسالمية واملؤسسات اإلعالمية ومراكز تكوين الصحفيني 

خارج العامل اإلسالمي؛
4. عقد املؤمتر السنوي حول حامية الذاكرة التاريخية والثقافية ملدينة القدس الرشيف؛

5. إنشاء شبكة دولية للباحثني والخرباء املتخصصني لحامية الذاكرة التاريخية والثقافية 
املغالطات بشأنها.  القدس الرشيف، وتصحيح  ملدينة 

املقدسين والثقافة  الفكر  بأعالم  االحتفاء   : الثالث  املحور 

يهدف هذا املحور إىل جمع وتوثيق املعطيات عن الرموز وأعالم الفكر والثقافة املقدسيني عرب 
التاريخ حتى وقتنا الراهن، والتعريف بهم، وبإسهاماتهم، واالحتفاء بهم، وإعداد ونرش الدراسات 

واألبحاث بشأنهم، مامَّ سيساهم يف حفظ الذاكرة املقدسية.

إن االحتفاء بهؤالء األعالم والرموز لن يقترص فقط عىل إعادة االعتبار إلنتاجاتهم الفكرية والثقافية، 
بل سيكون محّفزاً لألجيال القادمة من أجل املزيد من البذل والعطاء والصمود والكفاح دفاعاً 
عن املدينة املقدسة وعن تراثها الثقايف الغني واملتنوع ورافعة قوية لتعزيز بناء املستقبل الواعد 
عمل   برنامج  وضع  ذلك  ويستدعي  الرشيف.  القدس  وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  للدولة 
يحدد الرموز واألعالم الفكرية والثقافية التي يتم االحتفاء بها، واالعتامد عىل قاعدة معلومات 

دقيقة وعلمية، تهدف إىل حفظ الذاكرة املقدسية، وضامن استمراريتها، والتعريف بها.

الربامج التنفيذية :    

1. إنشاء قاعدة بيانات للرموز واألعالم املقدسيني، ومجاالت إسهاماتهم الفكرية والثقافية؛
2. عقد الندوات والحلقات الدراسية لالحتفاء بأعالم الفكر والثقافة املقدسيني يف إطار 

ثقافية؛ ومناسبات  ومهرجانات  تظاهرات 
3. عقد ملتقى سنوي خارج العامل اإلسالمي حول األعالم والرموز املقدسيني، وإسهاماتهم 
التوحيدية؛  الفكرية والثقافية يف بناء الحضارة اإلنسانية، وتعزيز الحوار بني أتباع الرساالت 
دة، حول  4. إطالق برامج إعالمية وتلفزية ومن خالل شبكات التواصل االجتامعي، بلغات متعدِّ

اإلسهامات الفكرية والثقافية للرموز واألعالم املقدسني، كجزء من الذاكرة املقدسية الحية. 

املوازنة التقديرية لثالث سنوات :

3.000.000 دوالر أمرييك. -
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املــرشوع الســادس : دعــم البحــث والتأليــف والرتمجــة والنرش 
حــول قضايــا القــدس الرشيف

خلفية املرشوع : 

بالنظر إىل ظروف االحتالل الغاشم التي تعاين منها مدينة القدس الرشيف، واالنتهاكات الجسيمة 
التي ترتكب يف حق سكانها وتاريخها وثقافتها، فإن هناك حاجة ماسة إليالء مزيد من االهتامم 
البحث  وتعميق  وتوثيقه،  والالمادي،  املادي  بشقيه  املقديس،  والثقايف  الحضاري  الرتاث  لحامية 
وغري  الحكومية  واملنظامت  الهيآت  ومسؤوليات  مهام  يف  يندرج  ما  وهو  قضاياه  يف  والدراسة 
والخرباء،  والباحثني  والدراسات،  األبحاث  ومراكز  والجامعات  والدولية،  اإلقليمية  الحكومية، 
مع  املدينة  هذه  تتقاسمه  الذي  املوروث،  هذا  قيمة  إبراز  يف  واألكادميية  العلمية  للمساهمة 
اإلنسانية جمعاء. ففي الوقت الذي يعمل فيه االحتالل اإلرسائييل عىل طمس هوية هذه املدينة 
بكل الوسائل غري املرشوعة، من خالل الحفريات غري القانونية، وإقامة املستوطنات، وهدم املعامل 
التاريخية، وتغيري وظائف البنايات التاريخية وتسمياتها، ونرش األبحاث والدراسات التي تزيّف 
الحقائق التاريخية والجغرافية، فقد أصبح من واجب الباحثني واملتخصصني تكثيف أعامل التأليف 
التاريخ الحضاري  والرتجمة والنرش، لتصحيح هذه املغالطات، وتقديم املعطيات الصحيحة عن 
األولوية،  البحث ذات  الرشيف. وسيتم ذلك من خالل تحديد مجاالت  القدس  والثقايف ملدينة 
ومطويات  ودوريات  مجالت  وإصدار  ونرشها،  بشأنها  العلمية  واألبحاث  الدراسات  وإعداد 
متخصصة حول هذه القضايا، وإطالق برنامج دويل لتشجيع ودعم التأليف والنرش والرتجمة يف 

املقديس.  والثقايف  الحضاري  الرتاث  مجاالت 

األهداف : 

توفري الدراسات واألبحاث العلمية حول الرتاث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف؛ -

دعم البحث والتأليف والرتجمة والنرش حول قضايا الرتاث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف.  -

حماور العمل :

إصدار الدراسات والبحوث واملجالت والدوريات املتخصصة يف قضايا الرتاث الثقايف  -
والحضاري للقدس الرشيف؛
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إطالق برنامج دويل لدعم البحث والتأليف والرتجمة حول قضايا الرتاث الحضاري  -
املقديس. والثقايف 

املحــور األول : إصــدار الدراســات والبحــوث واملجــالت والدوريــات املتخصصة 
يف قضايــا الــرتاث الثقــايف واحلضــاري للقــدس الرشيــف

العريب  الوجدان  يف  وحمولته  الرشيف،  القدس  ملدينة  والثقايف  والروحي  التاريخي  العمق  رغم 
واإلسالمي واملسيحي، فإن إرثها الحضاري والثقايف مل ينل ما يستحقه من الدراسات واألبحاث ذات 
ٍر شامل  الطابع العلمي أو التقني أو الفني أو األديب أو التاريخي. ويهدف هذا املحور إىل وضع تصوُّ
للقضايا ذات األولوية التي تركز عليها البحوث والدراسات واملجالت والدوريات واملطويات املزمع 
إصدارها حول مختلف أشكال الرتاث املادي وغري املادي ملدينة القدس الرشيف، واستكتاب مراكز 
البحث والجامعات، واملنظامت اإلقليمية والدولية املتخصصة إلعداد هذه الدراسات والبحوث، 

وضامن الرتويج لها عىل املستوى اإلقليمي والدويل. 

الربامج التنفيذية :    

1. إعداد ونرش الدراسات والبحوث حول الرتاث الثقايف املادي وغري املادي ملدينة القدس 
الرشيف، وفق التصور الشامل للقضايا ذات األولوية والصلة؛

2. إعداد ونرش مطويات تعريفية، بلغات متعددة، حول تاريخ مدينة القدس الرشيف، 
وعنارص تراثها الثقايف املادي وغري املادي؛ 

3. إعداد وإصدار مجالت إلكرتونية متخصصة، تُعنى باملوروث الحضاري والثقايف املقديس؛

4. إعداد ونرش كتب وموسوعات متخصصة حول :
األزياء التقليدية الفلسطينية، مبا فيها األزياء التقليدية يف مدينة القدس الرشيف؛ -
فنون الطبخ واملأكوالت الشعبية؛ -
الفنون االستعراضية؛ -
)البنايات،  - الرشيف  القدس  يف  واملسيحي  اإلسالمي  الوقف  نظام  استثامر  إعادة 

األعراف(؛ القانون،  النظام،  املنقوالت، 
فنون األعراس والزفاف؛ -
املخطوطات املقدسية املوجودة يف فلسطني وخارجها؛ -
فنون األلعاب التقليدية. -
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5. إنشاء بوابة إلكرتونية مرتبطة باملوقع اإللكرتوين لإليسيسكو، حول مونوغرافية مدينة 
الدراسات  من  اإلصدارات  جميع  عىل  االطالع  املوقع  لزوار  تتيح  الرشيف،  القدس 

وتحميلها. الرشيف،  للقدس  والحضاري  الثقايف  الرتاث  بشأن  واملجالت  والبحوث 

البحــث والتأليــف والرتمجــة  : إطــالق برنامــج دويل لدعــم  الثــاين  املحــور 
حــول قضايــا الــرتاث احلضــاري والثقــايف املقــديس.

وسيتم من خالله تشجيع املبادرات العلمية والفكرية وتقديم الدعم لفائدة الكتَّاب وإىل املجالت 
املكتوبة واإللكرتونية لتعزيز اهتاممهم بقضايا الرتاث الحضاري والثقايف للقدس الرشيف، وتشجيع 
إنتاجاتهم يف  مختلف مجاالته وأنواعه، وبخاصة الناشئني منهم، كام سيتم دعم إنشاء كرايس جامعية 
متخصصة، ونرش أعامل املنتديات واملؤمترات العلمية، واألبحاث الجامعية املتميِّزة املنجزَة من طرف 
األساتذة الباحثني والطلبة الجامعيني، حول املواضيع املتعلقة بالرتاث الحضاري والثقايف ملدينة القدس 
الرشيف، وبالخصوص تلك التي تُظهر غناه وتنوعه، وتوثق ملا لحق به من تغيري أو تهويد أو هدم. 

الربامج التنفيذية :    

1. دعم الُكتَّاب، من العلامء واألساتذة واملفكرين والروائيني والفنانني، للتأليف والرتجمة 
حول قضايا الرتاث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف؛

2. دعم نرش أعامل املنتديات واملؤمترات العلمية والفكرية والثقافية، املحلية واإلقليمية 
والدولية، ذات الصلة بذاكرة القدس الرشيف؛

من  الباحثني  والطلبة  األساتذة  من طرف  منجزة  متميِّزة،  جامعية  أبحاث  نرش  دعم   .3
وخارجه؛ اإلسالمي  العامل  داخل 

4. إنشاء كرايس جامعية للبحث يف قضايا الرتاث الحضاري والثقايف والروحي املقديس. 

5. إعــداد فهــرس بيبليوغــرايف جامــع لإلصــدارات التــي توثــق ملختلــف املجــاالت الثقافيــة 
والحضاديــة للقــدس الرشيــف، بالتعــاون مــع املكتبــات الوطنيــة يف دول العــامل، وترجمته 

إىل أكــرث  اللغــات الدوليــة تــداوال.

الموازنة التقديرية ألربع سنوات :

3.500.000 دوالر أمرييك. -


