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شــكـر وعـرفــان 
 

ال يستطيع أحد إنجاز عمؿ مف األعماؿ ثـ يزعـ أنو عمؿ فردي محض ، ال فضؿ ألخر عميو ، ففي 

. كؿ أنجاز عممي بصمات  ظاىرة لغير صاحبة تشير إلى أشراؼ أو إرشاد أو تشجيع أو استحساف 

إني ألتقدـ بجزيؿ الشكر وبالغ االمتناف والتقدير إلى أستاذي المشرؼ الدكتور محمد فياد الشبللدة ، 

لمتوجييات القيمة والمعاممة الطيبة والجيود المميزة التي كانت لي خير عوف لموصوؿ بيذا البحث إلى 

ما ىو عميو وما قدمو لي مف إرشادات ومساعدات وكتب قيمة أسيمت في إضاءة الطريؽ الختيار 

. وتحديد موضوع الرسالة 

كما أقدـ الشكر الجزيؿ إلى جميع أساتذة كمية الحقوؽ في جامعة القدس ، الذيف لـ يتأخروا عف تقديـ 

النصح واإلرشاد لي طواؿ فترة دراستي في الجامعة ، وأتقدـ أيضًا بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى كافة 

أعضاء المجنة الكريمة عمى تفضميـ بقبوؿ االشتراؾ في لجنة مناقشة ىذه الرسالة مما يبعث في نفسي 

. الشكر واالعتزاز بيـ جميعًا 

أسجؿ امتناني وشكري لؤلستاذ عبد المنعـ قباجة ، جامعة الخميؿ قسـ المغة العربية ، لتفضمو بميمة 

التدقيؽ  المغوي ليذه الرسالة والذي كاف في غاية الكـر والطيبة واألمانة، كما وأقدـ الشكر والثناء لؤلخ 

فراس العطاونة وقيس العطاونة عمى ما قدموه لي مف الجيد والمساعدة أثناء طباعة ىذه الرسالة 

وال يفوتني أف أتقدـ بكؿ احتراـ وعرفاف و امتناف لؤلخ سميح أبو .  وطواؿ فترة دراستي في الجامعة 

. زىرة واألخ نادي حبلحمة ، عمى  ما أبدوه لي مف عوف ومساعدة خبلؿ مدة دراستي 

 
قائمة المحتويات 

III 
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الـمـلـخـص  
 

تدرس ىذه الرسالة موضوع الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية والتي جاء اختيارىا في وقت 

تشيد فيو األراضي الفمسطينية أوسع عمميات النقؿ والتدمير والتيريب لممتمكاتيا الثقافية ، فمنذ العاـ 

 ) ـ لـ تتوقؼ إسرائيؿ عف عمميات التنقيب والحفريات غير المشروعة 2007 ـ وحتى العاـ 1948
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 ـ 1948، سواء في األراضي المحتمة عاـ  ( 6/2/2007والتي كاف آخرىا حفريات باب المغاربة في 

.  ـ 1967، أو في المناطؽ والمدف المحتمة بعد العاـ 

 

وتكمف أىمية البحث بوجود مشكمة رئيسية وىي عدـ وجود قانوف أثار فمسطيني يحمي ىذه الممتمكات 

، خاصة وأف مسودة قانوف التراث الفمسطيني لـ يتـ التصديؽ عمييا حتى اآلف باإلضافة إلى عدـ 

التزاـ إسرائيؿ بقانوف االحتبلؿ الحربي بوصفيا دولة محتمو ، واختبلؼ قوانيف اآلثار المطبقة في 

صدار العديد مف األوامر العسكرية اإلسرائيمية لتيويد وضياع ىذه  الضفة الغربية عنيا في القطاع ، وا 

. الممتمكات ، حيث أدت كؿ ىذه األمور إلى فقداف الكثير مف الممتمكات الثقافية الفمسطينية

 

ونظرًا لما تحتمو ىذه الممتمكات مف قيمة تاريخية استثنائية كبرى فإف كفالة حمايتيا ال ينبغي أف تترؾ 

لمنظاـ القانوني الداخمي فقط ، بؿ البد مف المعالجة والحماية  القانونية الدولية ليذه الممتمكات، 

وتحديدًا في ضوء الممارسات العدوانية اإلسرائيمية فيما يتعمؽ بالتعرض ليذه الممتمكات حيث يثار 

التساؤؿ عف طبيعة ىذه األعماؿ العدائية ووحشيتيا تجاه شواىد فمسطينية تاريخية ودينية وحضارية  

. ترفد حضارة العالـ الحديث بأسباب البقاء والتقدـ 

إال أنو مف الصعوبة  بمكاف في أطار  ىذا البحث تناوؿ كافة المواضيع التي يشمميا مفيوـ الممتمكات 

الثقافية تفصيبًل ، وحسبنا اقتصار ىذه الدراسة عمى المواقع األثرية واألماكف الدينية ، كونيا أىـ 

الممتمكات الثقافية الفمسطينية مف ناحية ، وتشكؿ مسألة حيوية تتعمؽ بذاتية الدولة وسيادتيا واستقبلليا 

. وسيطرتيا عمى مواردىا مف ناحية أخرى 

 

VI 
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قامت منيجية الدراسة عمى إتباع المنيج الوصفي والتحميمي ، حيث درسنا مفيوـ الممتمكات الثقافية 

وطبيعتيا القانونية ، والحماية القانونية ليذه الممتمكات وقت االحتبلؿ الحربي والحماية المقررة ليا في 

التشريعات الوطنية والدولية ، باإلضافة إلى االنتياكات اإلسرائيمية المرتكبة ضدىا والمسؤولية القانونية 

. والدولية المترتبة عمى ذلؾ مع بياف صور الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية 

  وخمصت الدراسة إلى قصور الحماية القانونية التشريعية والتنفيذية والقضائية لمممتمكات الثقافية 

الفمسطينية ، ومف ىنا يجب ضرورة اإلسراع في إصدار قانوف اآلثار الفمسطيني حتى نستطيع الحفاظ 

عمى ىذه الممتمكات ، كما وينبغي العمؿ بقانوف اآلثار العربي الموحد لحيف صدور القانوف السابؽ 

. الذكر 

ويجب العمؿ عمى تسجيؿ كافة الممتمكات األثرية الفمسطينية إلثبات ممكية الدولة الفمسطينية عمييا ، 

والضغط الدولي عمى إسرائيؿ لمتوقؼ عف أعماليا العدائية ضد ىذه الممتمكات ، والعمؿ عمى استرداد 

الميرب منيا إلى خارج األراضي الفمسطينية ، ومطالبة إسرائيؿ بالتعويض  عف ما دمرتو مف ىذه 

الممتمكات و معاقبة أفرادىا وعناصرىا العابثيف بيذه الممتمكات باعتبارىـ مرتكبيف جرائـ جنائية دولية 

، وعمى المجتمع الدولي ومؤسساتو تنفيذ القرارات التي صدرت عف األمـ المتحدة وىيئاتيا المختصة 

 .ضد إسرائيؿ في ىذا المجاؿ 
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Abstract 

 

                                                                                                              
The study reported in this thesis discussed the lawful protection of the Palestinian cultural 

properties. The research was chosen at a time Palestinian lands are witnessing very broad 

operations of transfer, smuggling and destruction of those cultural properties. Since 1948 

till 2007 Israel hasn't stopped the illegal excavations works – recently, Al-Magharbah Gate 

excavations on the 7
th

 February – either in the occupied territories in 1948 or in the 

occupied towns after 1967.                                                                                                    

 

What is extremely significant in this research is raising key issues and difficulties. At first, 

the non-existence of a Palestinian antiquities law which maintains these cultural properties 

as well as the absence of Palestinian heritage copy which hasn't been approved yet. 

Moreover; The Israel violations against martial occupation law since it is described as an   

occupation state.                                                                                                                    

 

In addition, the implemented antiquities laws differ in the West-Bank from those 

implemented in Gaza. Lastly, issuing many Israeli  military orders for the sake of 

judaization of those cultural properties. As a result; all these issues led to lose many of 

those properties.                                                                                                                     

 

Because these properties occupy a great and exceptional value, they must be guaranteed 

not only by the local law system but also by the international law and treatment, 

particularly in the light of Israel aggressive practices against those properties. Furthermore; 

the inquiry is being raised upon the nature of those Israeli brutal and aggressive acts 

towards these historical, religious and cultural proofs………………………………………. 

                                                                                                                                

 

It is hardly to suggest in details all the issues related to the cultural properties concept. As a 

result, we brief to study the antiquities locations and religious places, for they are 

considered to be the most important on one hand, and a vital subject that has something to 

do with the sevourignity, mastery, and independence of state on the other hand.                   
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This study depends on following the descriptive and analytical method by which we 

searched the cultural properties concept and its legitimacy. Also we discussed the role of 

local and international low to protect these properties during the martial occupation. 

Furthermore; we revealed the Israel violations against these properties and the international 

responsibility for that, showing types of legitimate protection towards those properties.       

                            

 

The research has concluded the lack of judicial , executive, and legitimate protection of the 

Palestinian cultural properties. Therefore; issuing a Palestinian antiquities law is very 

urgent and necessary to maintain those properties and we must deal with the unified Arab 

law of antiquities till the former mentioned law is issued .………………………………      

                                                                                                                                

     

It is recommended that all those Palestinian antiquities must be registered in order to prove 

mastery of the Palestinian state over them. In addition; the international pressure must be 

put on Israel to stop its aggressive practices against those antiquities .Moreover; there is a 

need to bring back all the properties smuggled outside the Palestinian territories, 

demanding Israel to compensate what it has destroyed, punishing its individuals as 

criminals. Eventually, the international community must implement on Israel all the 

decisions issued by the United Nations regarding this case.                                                     
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المقدمة    

 شيدت األراضي الفمسطينية المحتمة وعمى مر العصور أشكاال مختمفة مف الييمنة األجنبية 

واالستغبلؿ لممتمكاتيا الثقافية ، فمنذ بداية االنتداب البريطاني وما تبله مف احتبلؿ إسرائيمي وممتمكاتنا 

. تسرؽ وتيرب وتدمر وتنقؿ إلى خارج األراضي الفمسطينية 
 

يشيد التاريخ عمى سرقة العديد مف اآلثار الوطنية وتيريبيا لدرجة أف ما يزيد عمى ثبلثة مبلييف أثرًا 

   ( 1)مصريًا غائبًا عف ارض مصر ، ومتفرقًا بيف أيدي تجار وعصابات تيريب اآلثار في أنحاء العالـ 
 

تبلؼ   وجاء اختيار ىذه الدراسة في وقت تشيد فيو األراضي الفمسطينية عممية استمرار تدمير ونيب وا 

واعتداء عمى ممتمكاتيا الثقافية مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي الذي استعمؿ كؿ ما أوتي مف قوة لتدمير 

. ىذه الممتمكات ، لطمس ىوية الشعب الفمسطيني ، منتيكًا بذلؾ كؿ االتفاقيات واألعراؼ الدولية 
 

إف انتشار ظاىرة استيبلء الطرؼ المنتصر أو المحتؿ عمى الممتمكات الثقافية الخاصة بالبمد الميزـو 

في الحروب القديمة ، قد خمؼ نتائج جمؿ تدفع الشعوب ثمنيا حتى اآلف ، وتواجو الدوؿ عند مطالبتيا 

بممتمكاتيا الثقافية المسموبة ، ادعاءات وحجج واىية كالقوؿ بأف ىذه الممتمكات تراثًا مشتركًا لئلنسانية 

بداعا ، وفكرًا  ، ولما كانت الممتمكات الثقافية ىي الرمز الناطؽ بحضارة الشعب الفمسطيني ، عراقًة وا 

وفنًا ، ولما كانت ىذه الممتمكات الفمسطينية عمى ىذا الوصؼ مف العظمة والقيمة الروحية والمادية فقد 

. أصبح أمر حمايتيا وصيانتيا مما تتعرض لو مف تحديات وانتياكات إجرامية إسرائيمية أمرًا ضروريًا  
 

ولـ تمتـز إسرائيؿ بصفتيا سمطة محتمو بقانوف اآلثار الذي كاف ساريًا عشية االحتبلؿ اإلسرائيمي 

 ، بؿ أدخمت تعديبلت عديدة ترتب عمييا نتائج خطيرة لمغاية مف 1967لؤلراضي الفمسطينية في العاـ 

                                                 
رسالة دكتوراة مقدمة إلى كمية الحقوؽ , حماية اآلثار و عناصر التراث الثقافي في القانوف الدولي  الخاص , وليد محمد إبراىيـ . القاضي  (1)

  .  6 ، ص 2005، جامعة حمواف ، 
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سرقة ونقؿ وتصدير ليذه الممتمكات ، فمقدسات فمسطيف ومعالميا التاريخية تشكؿ كنزًا ثمينًا ال يجوز 

. التفريط بو 
 

فمنذ االحتبلؿ البريطاني وحتى اآلف تواجو فمسطيف سرقات ونقؿ وتنقيب وتيريب آلثارىا وكاف ابرز 

ىذه السرقات ىي السرقات اإلسرائيمية ، ومف ىنا فقد أصبح أمر حمايتيا مف أىـ الجيود التي يتعيف 

أف تتظافر لتبقي ىذه الممتمكات ، رموزًا خالدة ألمة عظيمة ، وليس مجرد مقتنيات  محفوظة في 

. قصور األثرياء وفي خزانات منتيكي القانوف 
 

 مشكمة البحث -

تستخدـ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي اآلف سياسة جديدة تعتمد عمى تدمير وسرقة الممتمكات الثقافية 

مف األراضي الفمسطينية المحتمة وتيريبيا إلى داخؿ المناطؽ اإلسرائيمية ، وادعاء الحؽ التاريخي في 

تمؾ المناطؽ ، حيث يتـ العمؿ عمى إخفاء ىذه الممتمكات حتى ال يقاؿ أف ىذه المقتنيات كانت 

. موجودة خبلؿ فترة االحتبلؿ 

و مف العوائؽ التي يواجييا الفمسطينيوف مف اجؿ حماية ىذه الممتمكات الثقافية وقوع عدد كبير منيا 

في قرى ومناطؽ تخضع لمسيطرة اإلسرائيمية التامة ، إضافة إلى مصادرة أراضي تحتوي عمى مواقع 

أثرية ودينية ىامو ، وحتى الممتمكات الواقعة ضمف مناطؽ اختصاص السمطة الوطنية الفمسطينية لـ 

تسمـ مف التدمير أو التنقيب أو إقامة أسبلؾ شائكة حوليا بحجة أنيا مواقع عسكرية مغمقة ، وليس 

فقط االحتبلؿ اإلسرائيمي المسئوؿ الوحيد عف سرقة ىذه الممتمكات ، بؿ ىناؾ اإلىماؿ الرسمي 

والشعبي الفمسطيني الذي قصر في حمايتيا ، ولـ يعاقب المصوص الفمسطينييف الذيف غالبًا ما يكونوف 

إسرائيمية حيث يشير عدد كبير مف المراجع الدراسية الحديثة إلى وجود عدد " مافيا " منظميف ضمف 



 10 

كبير مف الممتمكات الثقافية الفمسطينية التي تحتاج إلى حماية قانونية مف أيد إسرائيمية وفمسطينية 

. تسمبيا قيمتيا 
 

إف القانوف المطبؽ في القطاع الفمسطيني ىو قانوف حكومة االنتداب البريطاني والمسمى قانوف اآلثار 

 لسنة 51 ـ ، والقانوف المطبؽ قي الضفة الغربية ىو القانوف األردني رقـ 1929 لسنة 31القديمة رقـ 

 سنة ، 300 ـ ، وعند تطبيؽ ىذه القوانيف ال نستطيع حماية أي بناية أثرية يقؿ عمرىا عف 1966

باإلضافة إلى أف ىذه القوانيف تفرض عقوبات واىية كعشريف دينارًا أردنيًا مثبًل ، وبالتالي تشكؿ ىذه 

. القوانيف حافزًا لمخارجيف عف القانوف بداًل مف أف تكوف رادعًا ليـ 
 

وبالتالي يجب توحيد القانوف المطبؽ في األراضي الفمسطينية المحتمة سواء في الضفة الغربية أو 

القطاع ، كما نبلحظ أنو وحتى اآلف ال يوجد قانوف فمسطيني خاص بحماية التراث واآلثار ، وبالتالي 

. استمرار عمميات التدمير والنيب ليذه الممتمكات 
 

إف قصور الحماية التشريعية والتنفيذية والقضائية الفمسطينية أسيمت في خروج كثير مف ىذه 

الممتمكات إلى خارج األراضي الفمسطينية ويتوجب عمى المجتمع الدولي إلزاـ إسرائيؿ بصفتيا دولة 

محتمة  االلتزاـ بالمحافظة عمى ىذه الممتمكات ، والكؼ عف عمميات التنقيب والتيريب وذلؾ بتنفيذ 

. القرارات الصادرة مف األمـ المتحدة وىيئاتيا المختصة بيذا الموضوع 
 

 

 

 

 مبررات البحث-  
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لوحظ في اآلونة األخيرة كثرة انتشار عمميات بيع وتيريب الممتمكات الثقافية اآلثارية الفمسطينية مف 

خبلؿ العصابات الدولية المختصة في تجارة مثؿ ىذه الممتمكات ، وما تجنيو مف مكاسب مالية طائمة 

. عمى حساب تاريخ الشعب الفمسطيني ومقدساتو 
 

، وبيعيا بأبخس "باإلضافة إلى انتشار ظاىرة التنقيب عف اآلثار في اغمب المدف والقرى الفمسطينية 

األثماف مقابؿ لقمة العيش أثر الحصار االقتصادي المفروض عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ، 

فالمستفيد األوؿ ىو الكياف اإلسرائيمي مف جراء كؿ ىذه التنقيبات والحفريات حيث يعمؿ عمى دعميا 

. وتشجيعيا بكؿ الوسائؿ المتاحة أمامو 
 

كذلؾ فإف انغبلؽ بعض  الدوؿ عمى ذاتيا بعدـ رغبتيا في تنمية التعاوف الدولي بالمساىمة في إبراـ 

االتفاقيات والمعاىدات الدولية ، وعزوؼ بعضيا األخر عف تسميـ المجرميف المرتكبيف لجرائـ مف ىذا 

النوع ، والذيف يجب إيقاع العقوبات عمييـ بوصفيـ مرتكبيف جرائـ جنائية دولية والمثاؿ الواضح عمى 

ذلؾ ما يقوـ بو أفراد قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية ، وكؿ ىذا حتى ال تضطر 

ىذه الدوؿ إلعادة الممتمكات التي قامت بسرقتيا وحتى ال تمـز نفسيا بذلؾ ، ومف ىنا يجب تفعيؿ 

. القوانيف الدولية المتعمقة بيذا الخصوص 
 

إف ما تتعرض لو الممتمكات الثقافية الفمسطينية مف إعماؿ تخريبية ومحاوالت تدميرية عمى يد الحكومة 

اإلسرائيمية والمتطرفيف الييود رغـ استغاثة شعبنا في كافة إرجاء العالـ بالكؼ عف ىذه األعماؿ 

العدوانية يحمؿ إسرائيؿ المسؤولية ، ومف ىنا فاف إسرائيؿ كدولة احتبلؿ يقع عمييا التزامات بموجب 

. قواعد القانوف الدولي اإلتفاقي والعرفي نحو األعياف المدنية والممتمكات الثقافية 
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تعد الممتمكات الثقافية مف أكثر المجاالت التي تستقطب االىتماـ في العبلقات الثقافية الدولية ، فبعد 

أف كاف البحث منصبًا عمى اإلنساف وحمايتو مف ويبلت الحروب ، أصبحت الممتمكات الثقافية ذاتيا 

  (1). مجااًل لمدراسة بالنسبة لمحماية التي يجب أف تتمتع بيا مف تمؾ الويبلت والمخاطر األخرى 
 

وفضبًل عما تقدـ فإف الممتمكات الثقافية تثير اىتماـ الباحثيف مف جوانب متعددة بحيث ال تقتصر عمى 

القطع األثرية و التاريخية و الفنية أو المحفوظات والوثائؽ فحسب بؿ تشمؿ أيضا الفنوف التطبيقية و 

المصنفات األدبية و الموسيقى و التقاليد التراثية وغيرىا، فيجب توضيح كؿ ما يدخؿ في نطاؽ ىذه 

  (2). الممتمكات 
 

ونظرا ألف كؿ عنصر مف عناصر التراث الثقافي و الطبيعي فريدًا مف نوعو و أف اختفاء أي منيا ىو 

فقار ليذا التراث ال مرد لو ، ونظرا ألف فمسطيف  توجد بأراضييا ممتمكات ثقافية  خسارة ال تعوض وا 

نادرة ، فيي ممزمو بصوف ىذه الممتمكات و ضماف انتقاليا إلى األجياؿ القادمة ، ونظرا ألف دراسة 

التراث تفضي إلى التفاىـ المتبادؿ بيف الشعوب و مصدرا لئلثراء واإلنماء المتناسؽ لمحضارة 

الفمسطينية الراىنة والمقبمة فمف ىنا نرى إدراؾ قوي بقدرة القانوف عمى المساىمة في القياـ بدور أساسي 

في الحفاظ و الحماية عمى ىذه الممتمكات ، باإلضافة إلى العمؿ و التنسيؽ مع المنظمات القانونية 

الثقافية المختمفة لحصر الممتمكات الفمسطينية الموجودة بالخارج  بيدؼ اتخاذ اإلجراءات القانونية 

 .الستعادتيا 

 

                                                 
 ،   1999عماف ، , دار الثقافة لمنشر و التوزيع , الطبعة األولى , حماية الممتمكات الثقافية في القانوف الدولي , عمي خميؿ الحديثي . د (1)

 . 13    ص 
 .  13مرجع سابؽ ، ص , عمي خميؿ الحديثي . د (2)
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 أىــداف البـحث - 
 

: يمكف تمخيص أىـ أىداؼ البحث فيما يمي 
 

  التعريؼ بماىية الممتمكات الثقافية و توضيح معنى الحماية و الطبيعية القانونية ليذه الممتمكات 

 دراسة التطور التاريخي لحماية الممتمكات الثقافية الفمسطينية عمى المستوييف الوطني و الدولي  

  بياف الوضع القانوني لمممتمكات الثقافية الفمسطينية في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي 

 .الفمسطينية 

  بياف درجة المسؤولية القانونية والدولية والجنائية التي تتحمميا إسرائيؿ الرتكابيا جرائـ ضد ىذه 

 .الممتمكات 

  دراسة االنتياكات اإلسرائيمية المرتكبة ضد الممتمكات الثقافية الفمسطينية . 

 

  بياف موقؼ القانوف الدولي العاـ والمنظمات الدولية المتخصصة مف ىذه االنتياكات اإلسرائيمية 

 .باإلضافة إلى تفعيؿ دور ىذه المنظمات ألداء الحماية القانونية المطموبة 

  وضع مجموعة مف المقترحات و التوصيات لحماية ممتمكاتنا الثقافية عمى المستوى الوطني والقومي 

 .والدولي 
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خطة البحث   -

مف أجؿ تسييؿ دراسة ىذا الموضوع فقد اعتمدت الخطة الواردة أدناه ، حيث ستشتمؿ ىذه الرسالة 

:  عمى أربعة فصوؿ مبينة كالتالي 

ماىية الممتمكات الثقافية والطبيعة القانونية ليا  : الفصؿ األوؿ 

مفيـو الممتمؾ الثقافي والحماية القانونية  : المبحث األوؿ 

الطبيعة القانونية لمممتمكات الثقافية وحاجتيا لمحماية  : المبحث الثاني 
 

القواعد القانونية لحماية الممتمكات الثقافية  : الفصؿ الثاني 

التطور التاريخي لحماية الممتمكات الثقافية  : المبحث األوؿ 

الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية وقت االحتبلؿ الحربي  : المبحث الثاني 
 

االنتياكات اإلسرائيمية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية والمسؤولية  : الفصؿ الثالث 

. القانونية والدولية المترتبة عمى إسرائيؿ 

 

صور الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية  : الفصؿ الرابع 

 

 

 

 

 



 15 

الفصل األول  

 ماىية الممتمكات الثقافية والطبيعة القانونية ليا 
 

اف دراسة مفيوـ الممتمكات الثقافية يقتضي التعرض لتعريؼ ىذه الممتمكات  سواء في القوانيف الداخمية 

او االتفاقيات الدولية وذلؾ لموقوؼ عمى صورة الممتمكات الجديرة بالحماية وىو ما نبينو في مبحث اوؿ 

، ثـ نتبعو بدراسة الطبيعة القانونية لمممتمكات الثقافية وأنواعيا وحاجتيا لمحماية وشرط استحقاقيا ليذه 

:-    الحماية في مبحث ثاني ، وذلؾ عمى النحو التالي
 

. مفيوم الممتمك الثقافي والحماية القانونية : المبحث األول 
 

 الشعوب بحضارة الناطقة والصورة ، لؤلمـ الثقافية الممتمكات عناصر أىـ مف الثقافي التراث يعد

 أىـ مف الثقافية الممتمكات عدت ولذلؾ أحداث مف شيده وما القديـ لمتاريخ الحقيقي والوجو ، وماضييا

 أو فييا التعامؿ بحظر سواء حمايتيا إلى سمطاتيا جميع تسعى بحيث لمدولة العامة الممكية عناصر

 . عمييا التعدي أفعاؿ عمى الجنائي الجزاء تقرير
 

 الدولة في ومطالعتو زيارتو إلى األجانب السائحوف يجنح ما أىـ مف الثقافية الممتمكات كانت ولما

 لمشعوب الحضارية الظاىرة أذىانيـ تسجؿ كي التاريخية األىمية ذات المناطؽ صوب يتجيوف عندما

 أبرز عمى زوارىا خبللو مف يقؼ سياحياً  مزاراً  المتاحؼ كانت ولما ، ناطقة مادية صورة في مجسدة

 لذلؾ ، تاريخية ومقتنيات زخارؼ مف تمييزىا التي الفنية األعماؿ بصورة والتمتع النادرة األثرية القطع

 . الدولة موارد تنمية في إسياما االقتصادية العوامؿ أىـ مف الثقافية الممتمكات اعتبرت فقد
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 " تعالى قاؿ ، الموروث الماؿ يعني لغة والتراث ، الثقافية الممتمكات مف جزءً  الثقافي التراث ويعتبر

 عمـ وىو ، اآلثار عمـ ، فتعني لغة اآلثار أما  (1) ". جما حباً  الماؿ وتحبوف لما اكؤل التراث وتأكموف

ذا ، والمأثور القديـ فيو األشياء مف األثري أما ، القديمة الوثائؽ عمـ أو ، القديـ معرفة إلى ييدؼ  وا 

  (2) .اآلثار بدراسة يشتغؿ مف بو أريد األشخاص عمى المذكور الوصؼ أطمؽ
 

 يكوف أف يتصور ولكف ، عيني أو نقدي ماؿ وىو األجياؿ بيف المتوارث الماؿ إذف بالتراث فالمقصود

 واآلثار المخطوطات مثؿ ثقافياً  الماؿ يكوف قد كما ، االختراع وبراءة المؤلؼ حؽ مثؿ معنوياً  الماؿ

 مثؿ  طبيعياً  الماؿ يكوف أف يتصور كما ، ثقافياً  موروثاً  الماؿ مف النوع ىذا ويعد ، القديمة والكتب

 مف وكؿٌ  طبيعياً  موروثاً  الماؿ مف النوع ىذا ويعد ، واألنيار والبحار كالجباؿ الطبيعي التراث عناصر

 الحقوؽ مف والطبيعي الثقافي تراثيا عمى الدولة حؽ ويعد كما ، األجياؿ تتوارثيا قيمة عف يعبر ذلؾ

  (3) .الطبيعية القومية
 

  . المقارن القانون في الثقافية الممتمكات تعريف : األول المطمب
 

 ينبع مشترؾ جامع تعريؼ إلى نصؿ فأننا لمدوؿ الداخمية القوانيف في الثقافية الممتمكات تعريؼ بدراسة

 األفراد بيف لمتممؾ محبلً  تكوف فبل ثـ ومف ، عامة أمواالً  باعتبارىا األمواؿ مف النوعية ىذه طبيعة مف

 وخاصة الثقافية الممتمكات فييا كانت تاريخية حقبة عمى القضاء في التشريعات رغبة ذلؾ ودافع ،

 شمس بزغت وقد ، ممكو عمى المالؾ سمطات األفراد عمييا ويمارس األيدي بيف تتداوؿ منيا األثرية

 تجريـ نحو اتجيت التي المقارنة الجنائية التشريعات نيج مف الثقافية الممتمكات ليذه البلزمة الحماية

                                                 
  ( .20 ، 19) سورة الفجر اآليتاف  (1)

   59ص .دار الفكر ، بدوف تاريخ , المجمد األوؿ , المعجـ الوسيط , إبراىيـ أنيس وآخروف  .  د (2)
 

3)) 
  . 5وليد محمد إبراهيم ، مرجع سابق، ص . القاضي 
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 تعريؼ في أسموبو لبياف 1929 لسنة القديمة اآلثار قانوف بدراسة ونبدأ الثقافية الممتمكات عمى االعتداء

 .  المجاؿ ىذا في العربية التشريعات مف نماذج بعرض نتبعو ثـ الثقافي الممتمؾ
 

 ( 11) .1929 لسنة 31 القديمة اآلثار قانون .1

 حتى الفمسطيني القطاع في مطبقاً  زاؿ ما والذي البريطاني االحتبلؿ حكومة قانوف ىو القانوف ىذا

 أقرتو الذي االنتداب صؾ بمواد تحديداً  فمسطيف عرب تجاه اإلنجميزي االنتداب سمطات تتقيد ولـ اآلف،

 والعشريف الحادية بالمادة منيا تعمؽ ما خاصة ، ميثاقيا مف 22 المادة لنصوص تنفيذاً  األمـ عصبة

 القديمة باآلثار خاص قانوف وتنفيذ وضع تؤمف أف المنتدبة الدولة عمى يترتب  " أنو عمى نصت التي

 فيما المعاممة في المساواة األمـ عصبة في الداخمة الدوؿ جميع لرعايا ضامناً  القانوف ىذا ويكوف ،

  .( 2) األثرية والتنقيبات بالحفريات يتعمؽ
 

:  وتعني األثري البناء تشمؿ ( القديـ األثر ) عبارة أف عمى القانوف ىذا مف الثانية المادة نصت وقد

 أو نقشتو أو كونتو أو بشرية أيدٍ  أنشأتو أرض مف جزء وأي ، منقوؿ غير أو كاف منقوؿ أثر أي. أ" 

 مف جزء وأي ، ميبلدية 1700 سنة قبؿ أخر وجو بأي معالمو غيرت أو ، أنتجتو أو صنعتو أو بنتو

 الحيوانات وبقايا البشرية البقايا. ب التاريخ ذلؾ بعد إليو ضـ أو بناؤه أعيد أو إلية أضيؼ األثر ذلؾ

 1700 سنة بعد ما إلى تاريخو يرجع بناء أي. ج .ميبلدية 600 سنة قبؿ ما إلى تاريخيا يرجع التي

 " يصدره بأمر قديـ أثر أنو المدير يعمف قد ، ميبلدية
 

 ( 3) . 1966  لسنة 51 رقم األردني القانون .2

                                                 
(1 )

 .www.muqtafi.com / html / selected (المقتفي)  مىظومة القضاء والتشريع في فلسطيه
(2 )

  . 175 ، ص1983دمشؽ ، , دار قتيبة لمنشر و التوزيع , الطبعة األولى , آثار  فمسطيف , حسيف عمر حمادة . د
  (المقتفي).  منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف ( 3)
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 ، القديمة اآلثار قانوف  ويسمى ، 1967 عاـ بعد الفمسطينية الضفة في حالياً  المطبؽ ىو القانوف ىذا

 :-  تعني القديـ األثر عبارة أف عمى

 أو أنتجو أو اكتشفو أو بناه أو ، نقشو أو كونو أو إنساف أنشأه ، منقوؿ أو ثابت تاريخي أثر أي.1" 

 ذلؾ بعد بناؤه أعيد أو ، األثر ذلؾ إلى أضيؼ جزء أي ذلؾ في بما ، ميبلدية 1700 عاـ قبؿ عدلو

  .التاريخ

  .ميبلدية 600 سنة قبؿ ما إلى تاريخيا يرجع التي الحيوانات وبقايا البشرية البقايا.2

 أنو يصدره بأمر الوزير يعمف ميبلدية 1700 سنة بعد ما إلى تاريخو يرجع منقوؿ أو ثابت أثر أي.3

 ( 1) ."قديـ أثر
 

 لسنة 51 رقـ األردني والقانوف 1929 لسنة 31 رقـ القديمة االثار قانوف) القانونيف ىذيف أف والحقيقة

 الثقافية الممتمكات أو التاريخي األثر بيف يفرؽ لـ كبلىا أف حيث ، بعضيما عف يختمفاف ال ( 1966

 وعممياً  قانونياً  ميمة التفرقة ىذه بأف عمماً  ، المنقولة األثرية الثقافية الممتمكات وبيف ، كالعقارات الثابتة

 .
 

 الثقافية لمممتمكات مناسب قانوني تعريؼ وجود عدـ مشكمة فمسطيف في القوانيف ىذه مطبقي ويواجو

 ال فمسطيف في حالياً  والمطبقاف السابقيف القانونيف في ورد كما األثر فتعريؼ ، تحمى أف يجب التي

 مبنى أي حماية نستطيع ال القانوف بتطبيؽ ألنو ، الثقافية الممتمكات ىذه لحماية اإلطبلؽ عمى يكفي

 . عاـ ثبلثمائة  عف عمرة يقؿ تاريخي

 

                                                 
  . 1966 لسنة 51 المادة الثانية مف قانوف االثار األردني رقـ ( 1)
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 البشرية الحضارة  تطورت أف بعد الحالية والمتطمبات يتماشياف يعدا لـ ذكرىما السابؽ القانونيف إف

زاء ، مواكبتيا يقتضي مما ناضجة بقفزات  البد كاف الثقافية ممتمكاتنا ضد الحضارية التحديات ىذه وا 

 الممتمكات حماية في متقدمة صيغة بوضع وذلؾ الحضاري التطور وىذا يتماشى تشريع إصدار مف

  مشروع مسودة إعداد عمى الفمسطيني الثقافي والتراث اآلثار دائرة عكفت لذلؾ ، الفمسطينية الثقافية

 . اآلثار لقانوف
 

 ( 1) .  م2006 لسنة الفمسطيني التراث قانون مسودة .3

 الذي المنقوؿ وغير المنقوؿ المادي التراث بأنو الثقافي التراث  منيا األولى المادة في عرفت وقٍد ٍ 

 أو األثرية أو المعمارية أو التاريخية األىمية ذو ، معاً  االثنيف أو الطبيعة أو اإلنساف بفعؿ تشكؿ

 تقرره مما ذلؾ غير أو عاماً  خمسيف عف عمره يزيد والذي ، االجتماعية أو العممية أو الفنية أو الدينية

 . الييئة
 

 الناحية مف أىمية ذات تعد التي الطبيعية والمشاىد المعالـ – بأنو الطبيعي التراث عرفت بينما

 نادر أو مميز طبيعي حيوي تنوع عمى تحتوي لكونيا العممية أو الجمالية أو االجتماعية أو التاريخية

 أو فيزيائية تشكيبلت أو بيئية أنظمة أو صخور أو  " دقيقة حيوانية أو نباتية " حية كائنات مف

 ميددة حية لكائنات طبيعي موطف تشكؿ أو ثمينة معادف أو أحفوريات أو جيولوجية تشكيبلت

 . نادرة أو باالنقراض

 

 بالحماية خميقاً  يكوف كي األثر لعمر الفمسطيني التراث قانوف  مسودة حددتيا التي ألمده قصر ويبلحظ

 التشريع في أو عاـ مئة المصري التشريع في المحددة بالمدة قورنت ما إذا ، (عاماً  خمسوف وىي )
                                                 

 (المقتفي) منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف ( 1)
   



 20 

 يزيد أثري فمسطيني ثقافي ممتمؾ أو تاريخية بناية أي حماية مف يمكننا وىذا  ، عاـ مائتي السعودي

 . عاـ خمسوف عف عمره
 

  . م 1983 لسنة  117 رقم المصري القانون .4

 المختمفة الحضارات أنتجتو منقوؿ أو عقار كؿ أثراً  يعتبر" أف عمى األولى مادتو في القانوف ىذا نص

 التاريخية العصور وخبلؿ التاريخ قبؿ ما عصر مف واألدياف واآلداب والعموـ الفنوف أحدثتو أو ،

 مف ٍ ٍ مظيراً  باعتباره تاريخية أو أثرية أىمية أو قيمو لو كانت متى عاـ مائة قبؿ ما حتى المتعاقبة

 وكذلؾ ، بيا تاريخية صمو ليا كانت أو ، مصر أرض عمى قامت التي المختمفة الحضارات مظاىر

 (1) ".ليا المعاصرة والكائنات البشرية السبلالت رفات
 

 . شروط ثبلثة فيو توافرت متى أثراً  العقار اعتبار إمكانية البياف آنؼ النص مف ويستفاد

 . فنية أو أدبية أو عممية أو تاريخية قيمو لو يكوف أف :- أوالً 

 . وصيانتو حفظو في قومية مصمحة لمدولة يكوف أف :- ثانياً 

 . الوزراء مجمس رئيس مف قرار بذلؾ يصدر أف :- ثالثاً  

 

 

 

 

 

 . 1960 لسنة 11 رقم الكويتي القانون .5
 

                                                 
 ، وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية المصرية 1983 لسنة 117أشرؼ عبد الفتاح ، والمحامية كريمة السيد أحمد ، قانوف رقـ .  المحامي(1)

 . 3ص  .2002،القاىرة، 
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 " بأنيا قرر حيث اآلثار بتعريؼ الثالثة مادتو في اآلثار حماية شأف في الصادر الكويتي التشريع عني

 لمطبيعة القانوف ىذا أشار وقد (1) " .ميبلدية عاماً  أربعيف قبؿ شيده أو أنتجو أو اإلنساف صنعو ما كؿ

 ، عمييا االعتداء أفعاؿ وجـر ، بيا  المساس يحظر عامو أمواال باعتبارىا الثقافية لمممتمكات القانونية

 ذلؾ مف السابعة لممادة طبقاً  أراضييا في منقوؿ أثر أي عمى يدىا وضع في الحؽ لمدولة وجعؿ

 . التشريع
 

 أربعوف وىي القانونية بالحماية يتمتع كي األثر لعمر التشريع ذلؾ ضربيا التي المدة قصر ويبلحظ

 لحماية المحددة المدة قصر في الفمسطيني التراث قانوف مشروع مع الكويتي القانوف يتفؽ وبذلؾ عاما

 .  الثقافي الممتمؾ
 

 .م1964 لسنة السعودي القانون.6

 ٍ ٍ شبو شيدتو لما واألثري الثقافي التراث مف جانباً  تممؾ السعودي العربية المممكة أف الثابت مف

 ىذا في وجاء ، ـ1964 عاـ في لآلثار نظاماً  فوضعت ، اإلسبلـ قبؿ ما حضارات مف العربية الجزيرة

 مائتي قبؿ أنتجيا أو اإلنساف صنعيا التي والمنقولة الثابتة الممتمكات بأنيا اآلثار مفيوـ تحديد النظاـ

 (2) . قديمة طبيعية عوامؿ بفعؿ خصائص ليا تكونت أو ، عاـ

 

 فييا والتصرؼ اآلثار في باالتجار سمح أنو السعودي القانوف إلى توجو التي النقد أوجو أىـ ومف

 ( 46 ،38 المادتاف،) . اآلثار دائرة مف بذلؾ الترخيص عمى الشخص حصؿ متى ، لمخارج وتصديرىا

                                                 
 المحامي احمد سعيد عبد الخالؽ ، والمحامي محمود حامد النقيب ، الموسوعة المقارنة لمقوانيف والتشريعات واألنظمة لدولة الكويت والبحريف ( (1

  . 461وقطر واألمارات العربية المتحدة والمممكة العربية السعودية ، ص 
  . 24 القاضي وليد محمد إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص ( (2
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 األولى الفقرة في أجازت والتي الفمسطيني التراث قانوف مسودة إلى أيضا النقد ىذا ويوجو النظاـ مف

 .  والمقمدات بالتراث االتجار المشروع ىذا مف  48 المادة مف
 

  .م1963 لسنة السوري القانون.7

 الممتمكات آثاراً  تعتبر " أنو عمى 1963 سنة في الصادر السوري اآلثار قانوف مف األولى المادة نصت

 أو ميبلدية سنو مائتي قبؿ اإلنساف رسميا أو كتبيا أو أنتجيا أو صنعيا أو بناىا التي والمنقولة الثابتة

 أو الثابتة الممتمكات أيضاً  اآلثار مف تعتبر أف األثرية لمسمطات ويجوز ىجرية سنوات وستة مائتيف

 ويصدر ، قومية أو فنية أو تاريخية خصائص ليا أف رأت إذا ، أحدث عيد إلى ترجع التي المنقولة

 (1) .وزاري قرار بذلؾ
 

 خمسمائة مف وبالغرامة سنة 25 – سنة 15 مف باالعتقاؿ يعاقب ) القانوف ىذا مف 65 المادة وتنص

 مشروع ينص لـ حيف في ( تيريبيا في شرع أو االثار ىرب مف كؿ ليرة مميوف إلى سورية ليرة ألؼ

 . الفمسطينية اآلثار بتيريب قاـ مف عقوبة إلى الفمسطيني التراث قانوف

 

 

 

 

.  1936 لسنة 59 رقم العراقي القانون.8

                                                 
(1)

 www.syriatourism.org/moduled.php.  
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 التي ، المنقولة وغير المنقولة األمواؿ " بأنيا اآلثار ، 1936 لسنة 59 رقـ العراقي اآلثار قانوف عرؼ

 سنة مائتي عمرىا كاف إذا اإلنساف صورىا أو رسميا أو كتبيا أو نحتيا أو أنتجيا أو صنعيا أو بناىا

 . ( 1) يزيد أو
 

 واستمر بو واإلضرار الحضاري العراؽ تراث إلى أساء مما بيا والمتاجرة االثار حيازة القانوف أقر وقد

 واالتجار االثار حيازة حظر عمى ونص األوؿ التعديؿ أجري حيث 1974 سنة حتى القانوف بيذا العمؿ

 والتي الفمسطيني التراث قانوف مشروع مف 48 المادة نص في النظر إعادة يستدعي وىذا (2). بيا

 مجاؿ في والدولية العربية والخبرات التجارب كؿ مف واالستفادة الفمسطيني بالتراث باالتجار تسمح

 . الثقافية ممتمكاتنا حماية
 

 .1983 لسنة 2 رقم الميبي القانون.9

 اآلثار 1983 لسنة 2 رقـ والوثائؽ المتاحؼ و اآلثار قانوف مف الخامسة مادتو في الميبي المشرع عرؼ

 في وجد قد يكوف أف عمى خمفيا التي البقايا و بفكره أو بيده أنتجو أو اإلنساف أنشأه ما كؿ  " بأنيا

 مف أكثر إلى عيده ويرجع اإلنساني بالتراث عبلقة ولو (العظمى) الشعبية الميبية العربية الجماىيرية

 التاريخ ومجموعات المنقولة واآلثار العقارية اآلثار تشمؿ القانونية الحماية محؿ واآلثار . عاـ مائة

 والتشابو التقارب نبلحظ وبيذا (3) .اآلثار لمصمحة شموليا عف فضبل والوثائؽ المتاحؼ و الطبيعي

 .  العربية الببلد في االثار قوانيف جميع بيف

 

  .1980 لسنة الموحد العربي اآلثار قانون. 10

                                                 
  . 5 ،ص 1997بغداد ، ,  وتعديبلتو 1936 لسنة 59قانوف اآلثار رقـ ,  صباح صادؽ جعفر ( 1)

   14 ، ص 2001 الحماية القانونية لآلثار العربية ، تأليؼ مجموعة باحثيف  ، الطبعة األولى ، بيت الحكمة ، بغداد ، ( (2
, دراسة مقارنة - موسوعة حماية البيئة في القانوف الجنائي الداخمي و القانوف الدولي الجنائي و الفقو اإلسبلمي , محمود صالح العدلي .  د( 3)

  .   64 ،ص 2002اإلسكندرية ، , الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي 
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 األجياؿ تركتو أو الحضارات خمفتو شيء أي) بأنو األثر عرؼ فقد الموحد العربي اآلثار قانوف أما

 أو العموـ أو بالفنوف يتصؿ منقوالً  أو عقاراً  ذلؾ كاف سواء عميو يعثر أو عنو يكشؼ مما السابقة

 مئة إلى تاريخو يرجع مما وغيرىا العامة األحداث أو اليومية الحياة أو العقائد أو األخبلؽ أو األدب

 (1) .تاريخية أو فنية قيمة لو كانت متى مضت سنة
 

 ضوء في تحدد أف عربية دولة فمكؿ القطع سبيؿ عمى ليس مضت سنة بمائة التاريخ تحديد إف

 أف فعبل والمشاىد ، اآلثار مف األشياء العتبار الزمني المدى التاريخي وواقعيا ومصالحيا ظروفيا

 يحددىا العراقي فالقانوف دولة كؿ لظروؼ ووفقا. الحالية القوانيف في بينا اختبلفا تختمؼ المدة ىذه

. ميبلدية سنة أربعيف بمرور يحددىا الكويتي القانوف بينما ميبلدية سنة مائتي بمرور
 

 في أثراً  يعد التاريخية و الفنية القيمة ذا الشيء أف في تتفؽ العربية الدوؿ قوانيف أف القوؿ ويمكننا

 القانوف في كما سنة مائتي عمره يكوف كأف معيف زمف إلى يرجع الشيء تاريخ كاف إذا األولى حالتيف

 لمدولة كاف أو تاريخية أو فنية  ألسباب أثراً  الشيء الدولة في األثرية السمطة عدت إذا الثانية ، العراقي

  . تاريخو عف النظر بصرؼ وصيانتو حفظو في وطنية مصمحة

 

 

 
 

. الدولية والمؤتمرات االتفاقيات في الثقافية الممتمكات تعريف : الثاني المطمب

                                                 
 .   296، ص 1985 األليكسو ، االثار اإلسبلمية في الوطف العربي ، وقائع المؤتمر التاسع لآلثار ، تونس ،( 1)
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 القانوني النظاـ في الثقافية الممتمكات أىمية إلى نتعرؼ أف بمكاف الصعوبة مف انو تبدو كما الحقيقة

 أف والواقع ، الدولي لمقانوف العامة المفاىيـ ضوء في " الثقافية الممتمكات " مفيوـ نحدد لـ ما  الدوليٍ 

 . تعريؼ مف أكثر بصياغة حظي المفيوـ ىذا
 

 تعريؼ تقديـ عمى جميعاً  تتفؽ أنيا إال الثقافية الممتمكات تعريؼ في الدولية الوثائؽ اختبلؼ ورغـ

 ندرس ، تشويش دوف وفيميا الثقافية الممتمكات مفيوـ ولتوضيح ، الممتمكات ىذه لمفيوـ وصفي

 :- لصدورىا التاريخي بالتسمسؿ ونأخذىا ، العالمية والمؤتمرات والمواثيؽ االتفاقيات
 

. 1931 سنة أثينا ميثاق.1

 في الميثاؽ وينص  ( المتحدة االمـ لجمعية التابع التعاوني الفكري المعيد) عف صادر الميثاؽ وىذا

 واجب وحمايتيا اإلنسانية لكؿ عالمي كتراث الميمة والمعالـ واألثري الفني التراث عمى األولى مادتو

 (1).بالحضارة الميتمة الدوؿ عمى

 (2) .1935 سنة رويرش ميثاق.2

 ( La Pacte Roerich ) باسـ المعروؼ األمريكي الميثاؽ عمى التوقيع تـ 1935/ نيساف / 15 في

 قانوني نظاـ إنشاء عمى الميثاؽ ىذا نص وقد ، عمية الموقعة الدوؿ بيف يطبؽ اآلف إلى زاؿ ما والذي

 في تدخؿ الميثاؽ ىذا مف األولى والمادة الديباجة وفي (3) .والحضاري والطبيعي الثقافي التراث لحماية

 (4) " .كميا والتاريخية واآلثارية الفنية التشكيبلت " الثقافية الممتمكات عداد
 

                                                 
(1)

 Casiello , S, Restauro creteri metodi esperirnze . Elacta ,Napoli ,Nopli, 1990, p 237 . 
منيا استشيادا بميثاؽ رويرش حيث ورد في المادة المذكورة عبلقة االتفاقية بغيرىا مف  (36) تضمنت اتفاقية الىاي في الديباجة والمادة ( 2)

 .االتفاقيات ، وأف الدوؿ المنضمة إلى ميثاؽ رويرش ىي طرؼ في اتفاقية الىاي وأف ىذه االتفاقية تكمؿ ميثاؽ رويرش 

  28 ، ص 1999حماية التراث الثقافي و الطبيعي في المعاىدات الدولية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، , صالح محمود بدر الديف .  د(3)
  .20عمي خميؿ الحديثي ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 4)
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 .  1954 سنة الىاي اتفاقية.3

 والمادة ، مسمح نزاع حالة في الثقافية الممتمكات حماية اتفاقية عمى التوقيع تـ ، 1954 / مايو/ 14 في

 مف أصناؼ ثبلثة فيو وتحدد الثقافية الممتمكات لمفيوـ عاماً  تعريفاً  تقدـ  االتفاقية ىذه مف األولى

 : وىي الممتمكات

الممتمكات المنقولة أو الثابتة ذات األىمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو .1

الفنية منيا أو التاريخية ، الديني منيا أو المدني ، واألماكف األثرية ، ومجموعات المباني التي تكتسب 

بتجميعيا  قيمة تاريخية أو فنية ، والتحؼ الفنية والمخطوطات والكتب واألشياء األخرى  

ذات القيمة الفنية التاريخية أو األثرية ، و كذلؾ المجموعات العممية ، ومجموعات الكتب اليامة 

. والمحفوظات ومنسوخات الممتمكات السابؽ ذكرىا 
 

المباني المخصصة بصفة رئيسة وفعمية لحماية وعرض الممتمكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة .2

، كالمتاحؼ ودور الكتب الكبرى ومخازف المحفوظات وكذلؾ المخابئ المعدة لوقاية الممتمكات  (1)

 .في حالة نزاع مسمح  (1)الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة 

 

والتي  (2)و  (1)المراكز التي تحتوي عمى مجموعة كبيرة مف الممتمكات الثقافية المبينة في الفقرتيف .3

 (1)" .مراكز األبنية التذكارية " يطمؽ عمييا أسـ 

 . 1956 سنة دليي مؤتمر.4

 مف عامة فائدة عميو المحافظة في يكوف منقوؿ أو ثابت أثر كؿ بأنيا الثقافية األمواؿ المؤتمر عرؼ

 المعيار تتبع أف المفيوـ ىذا ضوء في المؤتمر في عضو دولة لكؿ ويكوف الفف أو التاريخ حيث

                                                 
       االتفاقيات والتوصيات التي أقرتيا اليونسكو بشأف حماية التراث الثقافي ، األمـ المتحدة لمتربية والثقافة والعمـو ،                      ( 1)

     20، ص 1983باريس ،   
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 المحافظة ىو الغرض كاف إذا فمثبل  (1) .إقميميا عمى الموجودة لآلثار العامة الفائدة تحديد في األوفؽ

 مده عمرة يتجاوز أف بمعنى الثقافي الممتمؾ وعمر تاريخ ىو المعيار فإف الثقافية الممتمكات عمى

 . إلية ينتمي الذي والعصر ، معينة
 

 . 1957 سنة روما اتفاقية.5

 بالنظر الثقافي الشيء منيا التاسعة المادة في الثقافية األمواؿ لحماية 1957 سنة روما اتفاقية عرفت

 محبلً  وتكوف ، لؤلمـ االقتصادي التقدير تحوز التي الفنية أو التاريخية األىمية حيث مف وضعة إلى

 (2) .الوطنية التشريعات لحماية
 

 . 1964سنة البندقية مؤتمر. 6

 المؤتمر ليذا كاف حيث ,الثقافية الممتمكات صيانة و حماية في األثر عظيـ البندقية لمؤتمر كاف 

 يشمؿ التاريخي المبنى مفيوـ أف عمى األولى المادة ونصت . مادة عشرة ست في صيغت مقررات

  دليؿ فيو يكتشؼ الذي الريفي و الحضري الموقع أيضا يشمؿ بؿ الواحد المعماري العمؿ فقط ليس

 أو الفنية األعماؿ عمى فقط ليس ىذا ينطبؽ و . معيف تاريخي حدث أو ميـ تطور أو معينو  لحضارة

 الزمف مرور مع ثقافية أىميو اكتسبت التي و تواضعا األكثر القديمة األعماؿ عمى أيضا بؿ العظيمة

.(3) 
 

. 1970 لعام اليونسكو اتفاقية.7

                                                 
بحث            ,1956 حتى مؤتمر دليي الجديد عاـ 1937النظـ الدولية لمحفريات األثرية منذ مؤتمر القاىره عاـ ,  انطوف خاطر .  د( (1

 .   113 ، ص 1957المجمد الثالث عشر ، ,      منشورفي المجمة المصرية لمقانوف الدولي 
  . 27 القاضي وليد محمد إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص ( 2)

الطبعة األولى ،    دار الفجر لمنشر و التوزيع                               , عبد الحميد الكفافي ، حماية و صوف التراث األثري ,أحمد إبراىيـ عطية .   د( (3
  65 ، ص    2003
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 و استيراد منع و لحظر اتخاذىا الواجب التدابير بشأف 1970 الثاني تشريف/14 اليونسكو اتفاقية أما

 الممتمكات لمفيوـ تعريؼ فييا جاء فقد مشروعة غير بطريقة الثقافية الممتمكات ممكية نقؿ و تصدير

 دولة كؿ تقرر التي الممتمكات " االتفاقية ىذه مف األولى المادة نص مف واضح وذلؾ الثقافية

 التي العمـ أو الفف أو األدب أو التاريخ قبؿ ما أو ، اآلثار لعمـ أىميتيا عممانية أو دينية العتبارات

 :-  (1) التالية الفئات إحدى في تدخؿ
 

المجموعات أو النماذج النادرة مف مممكتي الحيواف والنبات ومف المعادف أو عمـ التشريح والقطع .1

 .(البالينتولوجيا)الميمة لصمتيا بعمـ الحفريات 

الممتمكات المتعمقة بالتاريخ ، بما فيو تاريخ العمـو والتكنولوجيا ، والتاريخ الحربي والتاريخ .2

 .االجتماعي وحياة الزعماء والمفكريف والعمماء والفنانيف الوطنيف واإلحداث اليامة التي مرت بيا الببلد 

 .واالكتشافات األثرية  (القانونية وغير القانونية  )نتائج الحفريات األثرية .3

 .القطع التي كانت تشكؿ جزًء مف آثار فنية أو تاريخية مبتورة أو مف مواقع أثرية .4

 .اآلثار التي مضى عمييا أكثر مف مائة عاـ ، كالنقوش والعمبلت واألختاـ المحفورة .5

. األشياء ذات األىمية االثنولوجية  .6

: الممتمكات ذات األىمية الفنية ومنيا .7

الصور والموحات والرسوـ  المصنعة باليد كميًا ، أيًا كانت المواد التي رسمت عمييا أو استخدمت في .أ

 .رسميا ، باستثناء الرسـو الصناعية والمصنوعات الزخرفية باليد 

 .التماثيؿ والمنحوتات األصمية ، أيًا كانت المواد التي استخدمت في صنعيا .ب

 .الصور األصمية المنقوشة أو المرسومة أو المطبوعة عمى الحجر .ج

 .المجمعات أو المركبات األصمية ، أيًا كانت المواد التي صنعت منيا .د

                                                 
  . 210عمي خميؿ الحديثي ، مرجع سابؽ ، ص.  د((1 
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المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عيد الطباعة األوؿ ، والكتب والوثائؽ والمطبوعات .8

، سواء أكانت ...القديمة ذات األىمية الخاصة مف الناحية التاريخية أو الفنية أو العممية أو األدبية

 .منفردة أو في مجموعات 

 .طوابع البريد والطوابع المالية وما يماثميا ، منفردة أو  في مجموعات .9

 .المحفوظات ، بما فييا ذلؾ المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية .10

 .قطع األثاث التي يزيد عمرىا عمى مائة  عاـ واآلالت الموسيقية القديمة .11

 

 وقعت مشروعو غير أفعاؿ حاالت تعالج لـ ألنيا االتفاقية ىذه يشوب القانوني النقص أف يبلحظ و

 بعيف أخذنا إذا خاصة , االتفاقية ليذه سمبية حالو إلى يؤشر الذي األمر ,التنفيذ حيز دخوليا قبؿ

 إلى تفتقر أنيا أخرى ناحية ومف عمييا تصادؽ التي لمدوؿ إال ممزمة ليست االتفاقية ىذه أف االعتبار

 (1) .أحكاـ مف فييا جاء ما لتنفيذ مناسبة آلية

 

 الخروج حاالت جميع تعالج أحكاما تتضمف ال 1954 سنة الىاي اتفاقية و االتفاقية ىذه أف ويتضح

 المحاكـ أماـ دعاوى إقامة أىمية مف يقمؿ الذي األمر . الدوؿ مف الثقافية لمممتمكات الشرعي غير

  . المسروقة الثقافية الممتمكات  فييا توجد التي , لمدوؿ الوطنية
 

 . 1972  اليونسكو اتفاقية.8

 فصمت أنيا , الطبيعي و الثقافي العالمي التراث لحماية 1972 نوفمبر/16 اليونسكو اتفاقية في الجديد

 مف ىو إنما الثقافي التراث بأف االتفاقية واضعي مف اعترافاً  وذلؾ الطبيعي التراث عف الثقافي التراث

                                                 
عبد الكريـ ذيب الجبوري ، الحماية القانونية لؤلثار وطنيا ودوليا ، منشور في الحماية القانونية لؤلثار العربية ، مرجع سابؽ ،       .  د( 1)

  .79     ص 
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 عف ناتجة جيولوجية تشكيبلت و طبيعية معالـ عف عبارة فيو الطبيعي التراث  أما, اإلنساف صنع

  (1) : االتفاقية مف األولى المادة لنص وفقا يضـ الثقافي فالتراث ، الكوف ىذا حركات
 

وتشمؿ األعماؿ المعمارية و أعماؿ النحت و التصوير عمى المباني و العناصر   : - اآلثار .1

والتكاويف ذات النقوش األثرية و الكيوؼ و مجموعات المعالـ التي ليا جميعا قيمة عالمية استثنائية 

. مف وجيو نظر التاريخ أو الفف أو العمـ 

وىي عبارة عف مجموعات المباني المنعزلة أو المتصمة والتي ليا بسبب عمارتيا :-  المجمعات  .2

أو تناسقيا أو اندماجيا في منظر طبيعي قيمة عالمية استثنائية مف وجية النظر التاريخية أو الفنية  

 .أو العممية 

و كذلؾ المناطؽ , وتشمؿ أعماؿ اإلنساف و األعماؿ المشتركة بيف اإلنساف و الطبيعة :- المواقع  .3

بما فييا المواقع األثرية التي ليا قيمة عالمية استثنائية  مف وجيو النظر التاريخية  أو  الجماعية أو 

. االثنولوجية أو  االنثروبولوجية 
 

: يمي بما االتفاقية حددتو فقد الطبيعي التراث إلى بالنسبة أما

المعالـ الطبيعية المتآلفة مف التشكيبلت الفيزيائية أو البيولوجية أو مف مجموعة ىذه التشكيبلت التي .1

. ليا قيمة عالمية استثنائية مف وجية النظر الجمالية والعممية

التشكيبلت الجيولوجية أو الفيزيوغرافية والمناطؽ المحددة بدقة موطف األجناس الحيوانية أو النباتية .2

. الميددة التي ليا قيمة عالمية استثنائية مف وجية نظر العمـ أو المحافظة عمى التراث

المواقع الطبيعية أو المناطؽ الطبيعية المحددة بدقة والتي ليا قيمة عالمية استثنائية مف وجية نظر .3

 (1).العمـ أو المحافظة عمى الثروات أو الجماؿ الطبيعي

                                                 
  . 70صالح محمد بدر الديف ، مرجع سابؽ،  ص .  د( 1)
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. 1991  الدولي القانون مجمع قرار.9

 يندرج مما بأنيا اآلثار 1991/ ديسمبر/3 في باؿ في انعقاده دورة في الدولي القانوف مجمع قرار عرؼ

 يوصؼ ما كؿ ىو الفني الشيء بأف القرار ىذا مف األولى المادة وقررت لمدولة الثقافي الميراث في

 لئلعبلف آخر أسموب أي أو ليا الرسمي التصنيؼ خبلؿ مف لمدولة الثقافي التراث إلى منتمي بأنو

 (2).دوليا مقبوؿ

. 1995 الثقافية الممتمكات واستعادة السترداد اليونسكو اتفاقية.10
 

  المادة ىذه نص ترجمو مف ويفيـ الثقافية بالممتمكات المقصود االتفاقية ىذه مف الثانية المادة عرفت

 عالية تاريخية وقيمة خاصة أىمية ليا والتي والدنيوية الدينية األمواؿ ىي الثقافية باألمواؿ المقصود أف

 لـ االتفاقية وىذه (3) .والعموـ والفنوف واألدب تاريخية كانت أو التاريخ قبؿ أكانت سواء اآلثار مثؿ

 بتحديد دولة كؿ قياـ عمى وأكدت 1972 لعاـ اليونسكو اتفاقية أوردتيا التي التعريفات عف تخرج

. اليونسكو سكرتارية لدى وتسجيميا بيا الثقافية والممتمكات األعياف
 

 . 2001-نوفمبر-بالمياه المغمور الثقافي التراث بشأن اتفاقية.11

 آثار جميع (بالمياه المغمور الثقافي التراث) بعبارة يقصد انو عمى االتفاقية ىذه مف األولى الفقرة نصت

 كميا أو  جزئيا بالمياه مغمورة ظمت والتي أثري أو تاريخي أو ثقافي بطابع تتسـ التي اإلنساني الوجود

 :   مثؿ األقؿ عمى عاـ مائة لمدة متواصمة أو دورية بصورة

المواقع واليياكؿ والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقيا األثري والطبيعي .1

                                                                                                                                                    
   .174 االتفاقيات والتوصيات التي اقرتيا اليونسكو بشأف حماية التراث الثقافي ، مرجع سابؽ ، ص ( 1)

  .33وليد محمد ابراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص.  القاضي( 2)

  . 101صالح محمد بدر الديف ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 3)
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السفف والطائرات وغيرىا مف وسائؿ النقؿ أو أي جزء منيا أو حمولتيا أو أي مف محتوياتيا مع .2

. سياقيا األثري والطبيعي 
 

  (1). األشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبؿ التاريخ . 3

 الثقافية الممتمكات مف يتجزأ ال جزء باعتباره بالمياه المغمور الثقافي التراث أىمية  لنا يتبيف وىكذا

. واألمـ الشعوب تاريخ في األىمية بالغ وعنصراً 
 

 . 2003 الممموس غير التراث عمى الحفاظ اتفاقية. 12

 غير التراث أف عمى 2003 باريس –الممموس غير التراث عمى الحفاظ اتفاقية مف الثانية المادة تنص

 يدويا المصنعة والقطع األدوات وكذلؾ والميارات والمعمومات واإلظيار والتمثيؿ الخبرة يعني الممموس

 األشخاص يعتبرىا األحياف بعض وفي والجماعات بالمجتمع عبلقة ليا التي الثقافية الفراغات وكذلؾ

 مف أىمية تعطى باستمرار زالت وما جيؿ إلى جيؿ مف تنتقؿ الثقافية المصادر ىذه ، تراثيـ مف جزء

 كذلؾ ويعطييـ التاريخ ومع الطبيعة مع وتفاعميا بيئتيا مع الستجابتيا والمجموعات المجتمعات قبؿ

 أىداؼ مع وتماشيا اإلنساني واإلبداع األخرى الثقافات احتراـ فييـ وتنمي واالستمرارية باليوية الشعور

 مع متجانسة الممموسة غير المصادر ىذه تكوف أف مثؿ االعتبارات بعض اخذ مف بد ال االتفاقية ىذه

 بيف المتبادؿ االحتراـ تحقيؽ مف بد ال فإنو وكذلؾ بالفعؿ القائمة العالمية اإلنساف حقوؽ أجيزة

 . واألفراد والمجموعات المجتمعات
 

 : يشمؿ الممموس غير الثقافي التراث أف نرى أعبله ذكر ما خبلؿ ومف

. التراث الشفيي والعبارات وتتضمف المغة كأداة لمتراث الثقافي غير الممموس.1

 .العادات االجتماعية أحداث تعبدية أو أعياد دينية أو رسمية.2

                                                 
(1)

  www.Unesco.org/ culture/ legal protection. 



 33 

 . المعرفة والتعامؿ مع الطبيعة والمعالـ.3

. الحرؼ والمنتجات التقميدية.4

 (1). الموسيقى وفنوف العزؼ.5
 

 اتفقت فقد االتفاؽ أوجو حيث فمف الدولية، االتفاقيات بيف لممقارنة أوجيا ثمة أف سبؽ مما نخمص

 تراث إلى بالنسبة التاريخية والقيمة الكبرى التاريخية لؤلىمية الثقافية الممتمكات حيازة ضرورة عمى

 الثقافي الممتمؾ تمتع ضرورة عمى 1972 اليونسكو اتفاقية أكدت بينما ، ثقافي ممتمؾ يعد حتى الدولة

 حماية منح إلى روما اتفاقية ومالت. والتاريخ والعمـ الثقافة نظر وجية مف االستثنائية العالمية بالقيمة

 الفنية القيمة ذات الوطنية بالكنوز عنتيا والتي التاريخية الثقافية الممتمكات مف لطائفة خاصة

ذا واألثرية والتاريخية  ىي بؿ لبلختبلؼ أوجيا نراىا ال فإننا, المقارنة صور مف صورة ىذه كانت وا 

 الواجب الشروط ذكر عند قبؿ مف قررناه الذي بالمعنى االتفاقيات ىذه جميع تمتقي وتكاد اتفاؽ جوانب

. أثراً  يكوف كي الماؿ في توافرىا
 

 عمى المحافظة أىمية عف 1956 عاـ المنعقد دليي مؤتمر كشؼ فقد الدولية المؤتمرات في أما

 القانوف مجمع قرار أكده ما وأخيرا , والفف التاريخ حيث مف عامة فائدة مف ليا  بما الثقافية الممتمكات

 لمتراث المنتمي الماؿ ىو األثر أف عمى 1991 ديسمبر 3 في باؿ مدينة في انعقاده دورة في الدولي

. لمدولة الثقافي
 

 الممتمكات لمفيوـ التالي التعريؼ نستخمص أف يمكف ذكرىا سبؽ التي المفاىيـ جميع دراسة بعد

 في ذلؾ أكاف سواء لئلنساف اإلبداعية الذاتية التعابير عف المتأتية االنتاجات كؿ " أنيا وىو الثقافية

 في أىمية ليا التي التعميمية أو الثقافية أو العممية أو الفنية المجاالت في أو, الحاضر أو الماضي
                                                 

)1)
 www.Unesco.org 
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 "والمستقبؿ والحاضر الماضي بيف ما الثقافي التواصؿ معنى تأكيد وفي الثقافية المسيرة استمرارية تأكيد

  :يمي ما نستنتج السابقة االتفاقيات دراسة خبلؿ ومف  (1)
 

كيؼ تطور تعريؼ الممتمكات الثقافية عبر المواثيؽ واالتفاقيات تبعا لتطور األحداث التاريخية مف .1

. سياسية واقتصادية واجتماعية
 

وكيؼ يتطور إلى أف يصبح ميثاقا عالميا عبر , العبلقة بيف ما ينتجو المثقفوف والمتخصصوف.2

وتتبمور عبر المؤسسات , حيث تنعكس مفاىيـ وأسس  ىذه ٍالمواثيؽ, المؤسسات الثقافية العالمية

وىذه االتفاقيات تؤثر في قرارات الدوؿ , العالمية الحكومية لتصبح اتفاقية ممزمة لمدوؿ الموقعة عمييا

وليذا نجد أف بعض القوانيف , مما يؤدي إلى سف قوانيف محمية لتطبيقيا, الموقعة عمييا في الحاؿ

تعكس ما جاء في اتفاقية , 1972الخاصة بالممتمكات الثقافية وتحديدا األثرية والتي صدرت بعد العاـ 

. 1972اليونسكو التي اتفؽ عمييا في باريس في عاـ 
 

المعيد الفكري )أوؿ مف حذر مف الخطر الداىـ مف ضياع التراث وأىميتو العالمية لمبشرية جمعاء .3

وعبلج وترميـ الموحات , حوؿ التعريؼ )وكاف ذلؾ في المؤتمر  (التعاوني التابع لجمعية األمـ المتحدة

وكاف ىذا الميثاؽ نتيجة طبيعية , 1931 والذي نتج عنو أوؿ ميثاؽ دولي في أثينا عاـ (2)،  (الفنية

 . (1918-1914)لمدمار الذي لحؽ بالممتمكات الثقافية في الحرب العالمية األولى 
 

حتى تتفؽ  (1945-1939)المؤسسات العالمية الحكومية احتاج منيا األمر إلى حرب عالمية ثانية .4

. ( 3) عمى حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح1945في الىاي 
 

                                                 
  . 20عمي خميؿ الحديثي ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)

 .  62 ، ص 2005الكويت، , عالـ المعرفة , الطبعة األولى , الحفاظ عمى التراث الثقافي, جماؿ عمياف .د (2)
 

  .62المرجع السابؽ، ص، جماؿ عمياف. د ( (3
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 ، ليضعوا المعايير 1964وىنا جاء دور المثقفيف وأصحاب التخصص مرة أخرى في العاـ .5

األساسية في الحفاظ عمى الممتمكات الثقافية عبر ميثاؽ البندقية و يأخذ ىذا التعريؼ بعدًا جديدًا 

ويجعؿ القيمة التاريخية لمممتمؾ الثقافي  (1954 والىاي 1931أثينا  )ويتطور عف التعريفات السابقة 

ىي الدرجة األعمى في سمـ مقياس القيـ الثقافية ، وىذا ىو المعيار األساسي الذي يحدد باالعتماد 

 .عميو القياـ بعممية الحماية لمممتمؾ الثقافي صغر حجمو أـ كبر 

 

ليشمؿ المناطؽ ذات الخصائص الطبيعية " التراث الطبيعي "  يتسع مفيـو 1972في اتفاقية باريس .6

لتصبح معالـ ال بد مف الحفاظ عمييا مف حيث كونيا ثروات ،أو كونيا تحتوي عمى قيـ عممية أو 

 لـ يذكر التراث الطبيعي ، وجاء ذكره بعد 1954جمالية طبيعية ، حيث في االتفاقية السابقة الىاي 

في المادة األولى  (التراث الطبيعي  )أف تطرؽ لو ميثاؽ البندقية وعرفت مسودة التراث الفمسطيني 

. منيا وذلؾ العترافيا بأىمية ىذه الثروات وقيمتيا التاريخية 
 

بعد أف تطور مفيوـ الممتمكات الثقافية ، خاصة بعد أف عمت المنتجات الصناعية وانفتح العالـ . 7

بحيث أصبح وكأنو بمد واحد تربط أوصالو شبكة االنترنت ، واخذ يسير العالـ بخطى قوية نحو العولمة 

" ، حيث أدى ذلؾ إلى ضياع كثير مف العادات والتقاليد وطرؽ المعيشة ، صيغت اتفاقية جديدة 

لتغطي وتستبؽ اإلحداث لمحفاظ عمى ىذا النوع مف أنواع " اتفاقية الحفاظ عمى التراث غير الممموس 

. الممتمكات الثقافية 
 

 الدولية العبلقات في تمعبو الذي الكبير والدور الثقافية الممتمكات مكانة ننسى ال أف يجب وىنا

 وعمى التاريخي دورىا إدراؾ يقتضي حياتية ضرورة كونو الثقافة مع التعامؿ أف عف فضبلً  ، المعاصرة
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 ضرورة ذلؾ في بما  (1) ، الشعوب بيف التاريخية - الثقافية العمميات تقسيـ مسألة في الخصوص وجو

 . وحمايتيا الثقافية الممتمكات عمى الحفاظ
 

 غيرىا أو المواثيؽ أو المؤتمرات أو والدولية اإلقميمية االتفاقيات أو التعريفات تعددت ميما أنو ونبلحظ

 ومعايير قواعد ضمف محدودة تبقى فعاليتيا فإف ، حكومة مف أكثر مف مدعومة كانت ولو حتى ،

 إيجاد يمكف أنو عف فضبلً  ، الفمسطينية  الدينية واألماكف واآلثار التراث بقدسية تأبو ال متعددة دولية

 يتغذى أف يجب الذي الصادؽ الوطني العممي الشعور أنو ، االتفاقيات ىذه مف وأضمف أقوى ىو ما

  . المحتؿ الفمسطيني الشعب بو

 

 لبناء األوؿ المبدأ ىو الشعوب فتثقيؼ ، صانعييا دوف مف حضارة وال ، فرد دوف مجتمع ال أف وطالما

 التي االجتماعية الطبقة أو ، جنسو أو عمره كاف وميما المجتمع في فرد لكؿ البد فينا ، اليـر قاعدة

 . عمييا مؤتمف ىو التي الثقافية الممتمكات قيمة يدرؾ أف ، إلييا ينتمي
 

مفيوم الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية وآليات حمايتيا : المطمب الثالث 

 

 فالحماية ، متعددة باتجاىات ، يبحث أف يمكف كما متعددة معاني إلى ينصرؼ القانونية الحماية مفيوـ

 ما منعو  -الشيء مف حماه وقيؿ ، عنو ودفع منعو :- حمياً  الشيء وحمى .... حمى الفعؿ مف لغةً 

 ( 2) .يضره
 

                                                 
  .21عمي خميؿ الحديثي ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)

 .199بيروت ، بدوف تاريخ ، ص , دار إحياء التراث العربي,  المعجـ الوسيط ، الجزء األوؿ ( 2)
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 الممتمكات سبلمة عمى العمؿ ىو "  Protection " الثقافية لمممتمكات الحماية مفيوـ فإف وكذلؾ

 مف تحصينيا أو ، المياجمة أو والضياع ، التمؼ عوامؿ مف المراقبة أو بالدفاع التاريخية الثقافية

 سابقة مؤقتة بطبيعة تكوف التدخبلت ىذه فمثؿ ، الطبيعية المناظر أو اإلنشاءات حالة وفي الخطر

 دائمة أو مؤقتة تكوف أف يمكف الحماية مقاييس فأف األثرية المواقع حالة وفي ، مستقبمية حفاظ ألعماؿ

 والحريؽ والسرقة  المباالة عدـ مف الوقاية أو الحماية محاولة عمى الشامؿ بمفيوميا الحماية وتحتوي ،

 (1) .الثقافية الممتمكات ضد اإلجرامية العمميات مف وأيضاً  ،
 

 الضيؽ فالمدلوؿ ، واسع واألخر ضيؽ أحدىما مفيوماف، ليا الثقافية لمممتمكات القانونية والحماية

 المادية غير الثقافية الممتمكات تدمير ومنع ، المادية الثقافية الممتمكات تخريب عدـ ىو الحماية لكممة

 . مستخدمييا حقوؽ وحماية مؤلفييا حقوؽ وحماية

 كونيا حاؿ في ، والروحي المادي الجوىر صيانة حوؿ يدور الحديث فأف كميا األمور ىذه في

 المعنى وبيذا ، جمعاء لمبشرية مياميا ألداء المبلئمة الظروؼ وتوافر ، إبداعية ثقافية ممتمكات

 بتأميف وانتياء المادي التدمير تحريـ مف ابتداءً  مختمفة بدرجات يتفاوت الحماية مفيوـ أف نبلحظ

 (2) .بيا المعنييف حقوؽ
 

 والدمار النيب صور مف العديد المختمفة التاريخية العصور مر عمى الدولية الحروب خمفت وقد

 ىذه مف تدميره أو سمبو أو نيبو يتـ ما تعويض صعوبة تأكدت وقد ، الثقافية لمممتمكات والسرقة

 لحماية فعاؿ دولي قانوني تنظيـ إيجاد عمى العمؿ نحو الدولية الجماعة دفع الذي األمر ، الممتمكات

 . الممتمكات ىذه
 

                                                 
 .64جماؿ عمياف ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)

  . 22عمي خميؿ الحديثي ، مرجع سابؽ ص . د(2 )
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  صيانة يفترض ال المعنى ىذا فأف الثقافية لمممتمكات القانونية الحماية لمفيوـ الواسع المعنى عف أما

 دائرة واتساع اإلبداعي النشاط مف النوع ىذا تطور عمى المساعدة إنما ، فقط مياميا أداء وتأميف

 . الثقافية رعايتيا
 

 اإلمكانيات أوسع المفيوـ ليذا يؤمف الذي ىو الثقافي التعاوف ،خاصة الدولي التعاوف مبدأ أف والحقيقة

 وستمعب تمعب فالثقافة ، شمولية أكثر بصورة الثقافية الممتمكات حماية فيـ ينبغي آخر جانب ومف ،

 الثقافة ىذه تساعد ما وكثيراً  ، الدولي المجتمع وتطور تقدـ عممية في األىمية بالغ دوراً  المستقبؿ في

 ما إف . المنفردة الجيود لحميا تكفي ال التي المشترؾ الطابع ذات الدولية القضايا ومعالجة حؿ في

 الوقت في تعمؿ الثقافية االتفاقيات في والمتمثمة ، الحماية آلية أف المجاؿ ىذا في إليو اإلشارة ينبغي

 (1) .رئيسية اتجاىات ثبلثة في الحاضر

 

 ذات األخرى والوثائؽ النافذة االتفاقيات في والمتمثؿ الدولي القانوني العمؿ األوؿ االتجاه يتضمف 

 واتفاقية ، 1885 عاـ في المبرمة العممية البعثات لحماية العامة كاالتفاقية ، اإلقميمي أو العاـ الطابع

 برف واتفاقية ، ( 1928 لعاـ باريس معاىدة) الحرب نبذ ومعاىدة ، 1919 عاـ الموقعة جيرماف ساف

 . 1954 الىاي واتفاقية ، 1935 رويرش واتفاقية ، 1886 لعاـ األدبية المصنفات لحماية
 

 الثقافية الممتمكات لحماية أخرى دولية اتفاقيات اليونسكو برعاية عقدت فقد ذكره سبؽ ما كؿ جانب إلى

 ونقؿ وتصدير استيراد ومنع حظر واتفاقية ، 1972 لعاـ والثقافي العالمي التراث صيانة اتفاقية مثؿ

 .   1970 لعاـ مشروعة غير بطرؽ الثقافية الممتمكات ممكية
 

                                                 
  .23عمي خميؿ الحديثي ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)
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 الحكومية المنظمات مف وغيرىا اليونسكو عف الصادرة التوصيات و القرارات فيشمؿ الثاني االتجاه أما

  Icomos ) والمواقع لآلثار الدولي المجمس ىنا تشمؿ الحكومية غير والمنظمات  ،  الحكومية  وغير

 واآلثار المتاحؼ ومنظمة ، لممحفوظات الدولي والمجمس ، ( Icom ) لممتاحؼ الدولي والمجمس ، (

 . وغيرىا ، اإلفريقية والمواقع
 

 دوراً  تمعب أف بإمكانيا أف إال ، الممزمة القانونية القوة تممؾ ال التوصيات و الوثائؽ أف مف الرغـ فعمى

 العديد وىناؾ ، الدولي القانوني التنظيـ إطار في الثقافية لمممتمكات البلزمة الحماية تطوير في ىاماً 

 :- المجاؿ ىذا في التوصيات مف
 

  .1956توصية بشأف  تطبيؽ المبادئ الدولية في مجاؿ الحفائر األثرية لعاـ .1

 .1960توصية بشأف أجدى الوسائؿ لتيسير دخوؿ المتاحؼ لمجميع لعاـ .2

  .1978توصية بشأف حماية الممتمكات الثقافية المنقولة لعاـ .3

 .1962توصية بشأف المحافظة عمى جماؿ المناظر الطبيعية ، والطابع المميز ليا لعاـ .4

. 1968توصية بشأف صوف الممتمكات الثقافية التي تيددىا األشغاؿ العامة والخاصة لعاـ .5

  .1972توصية بشأف حماية التراث الثقافي والطبيعي عمى الصعيد الوطني لعاـ .6

  .1976توصية بشأف التبادؿ الدولي لمممتمكات الثقافية لعاـ .7

  .1976توصية بشأف صوف المناطؽ التاريخية ودورىا في الحياة المعاصرة لعاـ .8

  .1980توصية بشأف حماية الصور المتحركة وصونيا لعاـ .9
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توصية بشأف التدابير الواجب اتخاذىا لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقؿ ممكية الممتمكات الثقافية .10

 (1) .1964بطرؽ غير مشروعة لعاـ 
 

 حتى أو ، دولية ووثائؽ مؤتمرات مف المشترؾ الدولي بالعمؿ يتمثؿ الذي فيو الثالث االتجاه أما

 ، 1954 لسنة الىاي اتفاقية اىتمت قد و المسألة ىذه تنظيـ تؤمف التي والقوانيف االتفاقيات مشاريع

 الحماية ىما نوعيف إلى الحماية  وىذه وقسمت ، مسمح نزاع حالة في الثقافية الممتمكات حماية بشأف

 (2) .الخاصة والحماية العامة
 

 التدابير باتخاذ بيا تمحؽ أف يمكف التي األضرار مف الممتمكات ىذه وقاية تشمؿ العامة فالحماية

 أو لحمايتيا المخصصة الوسائؿ أو  ، استعماليا عف باالمتناع الممتمكات تمؾ واحتراـ ، المناسبة

 ، إزاءىا عدائي عمؿ إي أو التمؼ أو لمتدمير تعرضيا قد ألغراض مباشرة ليا المجاورة األماكف

 أو عدائية تدابير أية عف االمتناع أو عمييا استيبلء أو تخريب أو تبديد أو نيب أو سرقة إي وتحريـ

 . االتفاقية مف األوؿ الباب في يتضح ما وىذا تمسيا انتقامية

 

 مسؤولية 1954 الىاي اتفاقية تقسـ ،حيث عامة بحماية تمقائي بشكؿ الثقافية الممتمكات جميع تتمتع

 بحماية االتفاقية في  األطراؼ الدوؿ فتمـز المسمح، النزاع نشوب حاؿ األطراؼ الدوؿ بيف الحماية

 الممتمكات عمى االعتداء منع أو العسكرية لمعمميات تعريضيا عدـ طريؽ عف الممتمكات ىذه ووقاية

 . األخرى الدوؿ أراضي عمى الموجودة الثقافية
 

                                                 
منشورات الحبمى الحقوقية،    ,  آفاؽ وتحديات ،الجزء الثاني،  الطبعة األولى - مصطفى أحمد فؤاد آخروف ، القانوف الدولي اإلنساني .  د( 1)

 . 146 ، ص 2005بيروت ، 
  . 23عمي خميؿ الحديثي ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 2)
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 المخصصة المخابئ مف عدد بوضع خاصة حماية فيو الحماية مف اآلخر النوع إلى بالنسبة أما

 ذات ، األخرى الثابتة الثقافية والممتمكات التذكارية األبنية ومراكز المنقولة الثقافية الممتمكات لحماية

. االتفاقية مف الثاني الباب في مبيف ىو ما وىذا ، محددة بشروط الكبرى األىمية

 الثابتة الثقافية الممتمكات بعض تمتع جواز عمى 1954 الىي اتفاقية نصت العامة الحماية جانب إلى

  االتفاقية ىذه مف الثامنة المادة اشترطت وقد (كبرى أىمية) ليا كانت متى خاصة بحماية المنقولة أو

 واقعا الثقافي الممتمؾ يكوف أف ،األوؿ الخاصة بالحماية ثقافي ممتمؾ أي لتمتع موضوعييف شرطيف

 في فيتمثؿ الثاني الشرط ،أما ىاـ حربي ىدؼ أي أو كبير صناعي مركز أي مف كافية مسافة عمى

 . عسكرية ألغراض الثقافي الممتمؾ ىذا استعماؿ عدـ
 

 بؿ ، الذكر سالفة الشروط توافر بمجرد تمقائي بشكؿ الخاصة بالحماية الثقافية الممتمكات تتمتع وال

 ترغب الذي الثقافي الممتمؾ قيد ضرورة االتفاقية ىذه مف الثامنة المادة مف السادسة الفقرة اشترطت

 الثقافية لمممتمكات الدولي السجؿ " في لو الخاصة الحماية توفير االتفاقية في الطرؼ الدولة

.   اليونسكو منظمة عميو تشرؼ الذي " الخاصة الحماية نظاـ تحت الموضوعة

 

 ، المسمح النزاع فترات في الثقافية لمممتمكات الخاصة الحماية نظاـ تقرير وراء مف اليدؼ أف شؾ وال

 ىذه تدمير أو نيب فرص تقميؿ عمى والعمؿ ، الممتمكات ليذه الحماية مف قدر اكبر إلضفاء كاف

 األىداؼ يحقؽ لـ النظاـ ىذا أف نبلحظ أف المؤسؼ مف أنو إال ، عرضي بشكؿ ولو الممتمكات

 (1) . يمي ما إلى ذلؾ أسباب  وترجع . منو المرجوة
 

                                                 
, دار األصيؿ لمنشر و التوزيع  , الحماية الدولية لمممتمكات الثقافية في فترات النزاع المسمح ، الطبعة األولى , محمد سامح عمرو. د ( 1)

 .   56 ، ص 2003القاىرة ، 
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. طوؿ وتعقد اإلجراءات البلزمة لمقيد في السجؿ .1

، حيث ال يوجد اتفاؽ  (المسافة الكافية )غموض بعض العبارات التي استخدمتيا االتفاقية كعبارة .2

 .عاـ عمى قبوؿ معيار واحد لتحديد المقصود مف ىذه العبارة 

ضعؼ الحماية المقررة لمممتمكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة إذا قورنت بالحصانات المقررة .3

 .لمممتمكات الثقافية المتمتعة بالحماية العامة 

إف تمييز الممتمكات الثقافية بشعار خاص يجعميا ىدفًا واضحًا لتوجيو الضربات العسكرية إلييا .4

وخاصة في غياب النصوص الخاصة بالمسؤولية الجنائية الفردية ، وىذا يحمؿ في طياتو خطورة 

. شديدة عمى الممتمكات الثقافية 
 

تفقد الممتمكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة الحصانة المقررة ليا ومف ثـ يمكف توجيو .5

األعماؿ العدائية ضدىا ، متى أخؿ أحد األطراؼ المتنازعة بالتزامو عف االمتناع باستعماؿ ىذه 

. الممتمكات ألغراض عسكرية 
 

 الممتمكات بحماية المعنييف الدولي القانوف فقياء مف العديد ذكرىا السابؽ النتائج ىذه دفعت وقد

 لذلؾ ، الثقافية لمممتمكات فعاؿ بشكؿ المنشودة الحماية إلسباغ بديؿ نظاـ بإيجاد المطالبة إلى الثقافية

 وضوحاً  أكثر أحكاما يتضمف وجعمو ، 1954 الىاي التفاقية ثاني بروتوكوؿ صياغة في التفكير جرى

 بنظاـ والمعروؼ لمحماية جديداً  نظاماً  (1999) الثاني البروتوكوؿ تضميف إلى ذلؾ أدى وقد ، وبساطة

 الموضوعة الشروط 1999 الثاني البروتوكوؿ مف العاشرة المادة حددت وقد (1) ، المعززة الحماية

  :-يمي فيما الشروط ىذه وتتمثؿ ، المعززة الحماية نظاـ تحت ثقافي ممتمؾ أي لوضع البلزمة
 

 .أف تكوف ىذه الممتمكات تراثًا ثقافيًا عمى أكبر درجة مف األىمية بالنسبة لمبشرية .1

                                                 
  .58محمد سامح عمرو ، مرجع سابؽ ، ص.  د( 1)
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دارية مناسبة عمى الصعيد الوطني ، عمى نحو .2 أف تكوف ىذه الممتمكات محمية بتدابير قانونية وا 

 .يعترؼ ليا بقيمتيا الثقافية والتاريخية االستثنائية ، وتكفؿ ليا أعمى مستوى مف الحماية 

أال تستخدـ كأغراض عسكرية ، أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية ، وأف يصدر الطرؼ الذي يتولى .3

. أمر مراقبتيا إعبلنا يؤكد عمى أنيا لف تستخدـ عمى ىذا النحو 
 

 لحؽ الذي والتوسع بالتطور تعكس المسمح النزاع فترات في الثقافية لمممتمكات الدولية الحماية إف  

 القرف منتصؼ حتى الحاؿ عميو كاف كما منحصراً  يعد لـ حيث اإلنساني الدولي القانوف بنطاؽ

 الحماية ليكفؿ نطاقو امتد بؿ معاناتيـ وتخفيؼ األفراد مف الحروب ضحايا حماية عمى الماضي

 (1) .الحروب فترات في الثقافية لمممتمكات الدولية
 

 لما طبيعية كنتيجة الثقافية الممتمكات ليشمؿ اإلنساني الدولي القانوف نطاؽ في التوسع ىذا جاء وقد

 إلى أيضا بؿ اإلنساف إلى فقط ليس المسمحة لمنزاعات المدمرة اآلثار امتداد مف البشرية شيدتو

 الممتمكات حماية تعبير ويشمؿ والديني الثقافي الطابع ذات سيما وال والخاصة العامة الممتمكات

 ىذه وقاية ، 1954 مسمح نزاع حاؿ في الثقافية الممتمكات حماية اتفاقية مف الثانية لممادة طبقاً   الثقافية

  .واحتراميا الممتمكات

 

. الطبيعة القانونية لمممتمكات الثقافية وحاجتيا لمحماية : المبحث الثاني 
 

 مف ماالً  باعتبارىا القانوني لتكييفيا التعرض يقتضي الثقافية لمممتمكات القانونية الطبيعة دراسة أف

 ، لمدولة ممموكة أو ، كاألفراد الخاصة لؤلشخاص ممموكة تكوف أف إما واألمواؿ ، العامة األمواؿ

بداعو القديـ اإلنساف صنع مف مادية أمواالً  باعتبارىا الثقافية الممتمكات في وباإلمعاف  بيا ليعبر ، وا 

                                                 
  . 12محمد سامح عمرو ، مرجع سابؽ ، ص. د( 1)
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 ، بأكمميا وأجياؿ شعب وماضي أمة تاريخ عف تكشؼ أنيا يبلحظ ، عاشيا التي الحضارة عف

 ومتى ، العاـ الماؿ صور أىـ  مف تعتبر فيي ذلؾ عمى وبناءً  ، األمة ليذه ممموؾ ماؿ ىي وبالتالي

 سواء لو األفراد تممؾ جواز عدـ أىميا نتائج عدة ذلؾ عمى ترتب الثقافي لمممتمؾ العمومية صفة ثبتت

 القانونية الطبيعة سندرس لذلؾ عمييا الحجز أو فييا التصرؼ جواز وعدـ ، بالتقادـ أو اليد بوضع

 .  استحقاقيا وشروط لمحماية وحاجتيا الممتمكات ليذه
 

. الطبيعة القانونية لمممتمكات الثقافية : المطمب األول 
 

 خبلؿ مف األمـ مصالح عف تعبر الممتمكات ىذه أف نجد فأننا ، الثقافية الممتمكات مفيوـ إلى عدنا إذا

 الممتمكات ىذه عمى  الحفاظ في قومية مصمحة لمدولة فأف لذلؾ تاريخيا عف وكشفيا لحضاراتيا نقميا

 يد مف ممكيتيا وتصوف إلييا نسبتيا عمى تحافظ حتى المكتشفة آثارىا تسجيؿ الدولة وعمى ، وصيانتيا

 . االغتياؿ أو الغدر

 

 في التصرؼ أو الخاص التممؾ حظرت التشريعات ىذه أف يتبيف ، الدوؿ تشريعات في النظر وبإمعاف

 المادة تنص حيث العاـ األصؿ ذلؾ عمى استثناءات مف القوانيف أوردتو ما عدا فيما الثقافية الممتمكات

 باطنيا في أو الفمسطينية األراضي عمى القائـ التراث يعود ) الفمسطيني التراث قانوف مسودة مف الثانية

 ممكيتو تثبت ما باستثناء العامة األمبلؾ مف ويعد الفمسطيني الشعب إلى اإلقميمية مياىيا في أو

 . (لؤلشخاص
 

 أـ عقارات صورة في تمثمت سواء الممتمكات فيذه ، الثقافية الممتمكات حماية مف الحكمة تخفى وال

 في قدموه وما األجداد تاريخ عمى شواىد ألنيا لمشعوب ومعنوية مادية قيمة  تمثؿ فأنيا ، منقوالت
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 فأف لذلؾ والدنيوية والدينية والفنية المعمارية ، الحياة مناحي كافة في وحضارة تقدـ مف البشرية سجؿ

 تستحؽ فيي وبالتالي ، لمشعوب ثقافية أو دينية أو فنية أو تاريخية مصمحة تمثؿ الثقافية الممتمكات

 . الحماية كؿ
 

 جواز وعدـ ، التصرؼ جواز عدـ منيا نتائج تترتب األثري لمماؿ العمومية صفة ثبوت حاؿ وفي

 صفة ثبوت نتائج أف القوؿ يمكننا أخرى وبصيغة ، عمييا لمحجز قابميتيا وعدـ ، بالتقادـ تممكيا

 :- ىي الثقافية لمممتمكات العمومية
 

ويقصد بو عدـ جواز ورود البيع عمى ىذه الممتمكات وتجد ىذه القاعدة :- عدـ جواز التصرؼ .1

مردىا إلى الفقو والقضاء في فرنسا ، وتسري عمى العقارات والمنقوالت ذات الصفة العامة وتجسد 

أساسيا في صالح المرافؽ العامة لمدولة  حتى تتمكف مف أداء الغرض الذي خصص لو الماؿ العاـ ، 

 (1).فتؤدي اليدؼ الذي يناط بيا تحقيقو 
 

 أو الدولة العاـ الشخص لصالح البطبلف ىذا شرع وقد التصرؼ بطبلف الحظر ىذا مخالفة وجزاء

 نتيجة أضرار مف يترتب عما مسؤوليتيا تقرير عند بو تتمسؾ التي وحدىا فيي ، مؤسساتيا إحدى

 التمسؾ في الحؽ لمدولة يثبت لذلؾ وتطبيقاً  (2) ، التصرؼ في رجوعيا ثـ عاـ ماؿ في تصرفيا

 . ىبتو أو ببيعة سواء الثقافي الممتمؾ عمى الوارد العقد ببطبلف

 غير األشياء مف باعتبارىا قانونية استحالة المحؿ استحالة في أساسو يجد التصرؼ حظر أف والواقع

 بالمحافظة الدولة اللتزاـ الحظر أصؿ ويرجع ، لمدولة الثقافي بالميراث لتعمقيا فييا التعامؿ الجائز

 . الثقافية ممتمكاتيا عمى
                                                 

  . 37وليد محمد إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص .  القاضي( 1)
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 بموجب حيازتو أو الثقافي الممتمؾ ممكية إليو انتقمت مف عمى التصرؼ جواز عدـ قاعدة وتسري

 الممتمؾ عمى الحصوؿ أولوية المختصة لموزارة يكوف األحواؿ كؿ وفي ، الميراث بطريؽ أو تصرؼ

 . لمحائز عادؿ تعويض مقابؿ التصرؼ محؿ الثقافي
 

والنتيجة الثانية التي تترتب عمى ثبوت صفة العمومية لمماؿ تتمثؿ في :- عدـ جواز تممكيا بالتقادـ .2

 فإذا وضع األفراد أيدييـ عمى أرض مف أراضي الدولة مده طويمة (1)حظر تممكو بالتقادـ المكسب ، 

ثـ تنبيت الدولة لذلؾ ، فميا أف تستردىا ميما طاؿ الزمف وطاؿ وضع اليد عمييا ويترتب عمى ذلؾ 

أنو ال يمكف لواضع اليد أف يستند إلى وضع يده ليستعمؿ الدعاوى المترتبة عمى ذلؾ ، وىذا الحظر 

مقرر لمصمحة الدولة أيضا فبل يجوز لغيرىا االحتجاج بو، أما البطبلف المطمؽ المتعمؽ بالنظاـ العاـ 

. يحؽ ألي شخص التمسؾ بو ، وتقضي بو المحكمة تمقاء نفسيا 
 

إذا كاف الشخص العاـ مدينًاً  لمغير فبل يجوز الحجز عمى أموالو :- عدـ قابميتيا لمحجز عمييا .3

اقتضاًء ليذا الديف ، ففضبًل عف افتراض المبلءة في الدولة وقدرتيا عمى تنفيذ التزاماتيا دوف قير أو 

 ويترتب عمى ذلؾ عدـ جواز ترتيب حقوؽ عينية (2)إكراه ، فأنو ال يقبؿ منطقيًا الحجز عمى أموالو ، 

تبعية عمى الماؿ العاـ ضمانًا لمديوف التي تشغؿ ذمة الشخص العاـ كالرىف الرسمي أو الحيازي ، فبل 

. يجوز بيع الماؿ العاـ جبرًا ، ومف ىنا نتوصؿ إلى عدـ قابمية الممتمكات الثقافية لمحجز عمييا 
 
 

.   القانونية وشروط استحقاقياحاجة الممتمكات الثقافية لمحماية:المطمب الثاني 

 

                                                 
  . 601سميماف محمد الطماوي ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)

(2)
 Visscher , V, La , Protection internationable des  objts d'art et des monuments , historiques , Rev , de droit 

inbternational et  de legislation compare'e , 1935 , p 38  .                                                                                               
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 التراث صورة تعكس حيث ، عاماً  ماالً  كونيا مف تنبع لمحماية الفمسطينية الثقافية الممتمكات حاجة إف

 تصديرىا حظر وتقرير التصرؼ حرية مجاؿ مف إخراجيا يستوجب مما ، لمدولة والحضاري التاريخي

 ألوجو وفقاً  العالـ متاحؼ في عرضيا مثؿ محدودة ولمدة المختصة الجية مف بترخيص أال لمخارج

 . معينة حدود وفي الدوؿ بيف الثقافي التعاوف

 

 شيدىا التي الصناعية البيئة فيي ، البيئة مف شقاً  اآلثار كوف الحماية ىذه شأف مف يعظـ ومما

 عمميات صناعية كبيئة الثقافية الممتمكات يواجو ما واخطر ، حاجاتو إلشباع الزماف عبر اإلنساف

 غير والتصدير السرقة أفعاؿ بتجريـ الحماية وتأتي  (1) ، غالباً  العسكري الغزو تصاحب التي التدمير

 عمى الرقابة مف ألوانا الفمسطينية الوطنية التشريعات وتضميف ، ليا المبلئمة العقوبات وفرض الشرعي

 . األخرى المخالفة واألفعاؿ الثقافية لمممتمكات الشرعي غير التصدير

 

 المعمومات يتضمف سجؿ في بتجميعيا الثقافية الممتمكات تسجيؿ الدولية االتفاقيات تشترط ما وكثيراً 

.  عمييا الحماية إسباغ بيدؼ رسمية تعريؼ بطاقات بإنشاء الثقافية األمواؿ وتوثيؽ ، عنيا الكافية
 

 دخوليا 1913 لقانوف طبقاً  فرنسا في تستمـز اآلثار حماية فأف الحماية تمؾ استحقاؽ شروط عف أما

 الثقافي الممتمؾ أف أوليما  (2) ، أمريف تثبت أف الطالبة الدولة عمى يتعيف كما ، معيف تصنيؼ تحت

 أضر تصديره أف وثانييما ، وثوقاً  أكثر ثقافية برابطو بيا ارتباطو بمعنى لتراثيا خاصة أىمية ذو

 ، األثرية لمقطع المرخص غير لمتصدير قوانينيا تجريـ إلى استناداً  مباشراً  ضرراً  الثقافية بمصالحيا

                                                 
  . 21 ، ص 1994دار المطبوعات الجامعية ، , قانوف حماية البيئة , ماجد راغب الحمو .  د( 1)
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 بالثقافة عبلقة ليا ليس ولكف الفرنسي التراث إلى تنتمي ثقافية ممتمكات أو أثرية قطع ىناؾ فمثبلً 

 . الدولة ىذه ثقافة في المباشر تأثيرىا أو أىميتيا لعدـ الفرنسية
 

 التاريخية الناحية مف لمدولة بالنسبة األثر وأىمية الثقافية الدولة بمصالح االرتباط ىو فالمعيار أذف

 الممتمؾ خروج تاريخ معرفة ذلؾ فوؽ الدولة  عمى يتعيف كما  (1) ، بعودتو  المطالبة ليا يحؽ حتى

 مف تتحمؿ حتى المشتري أو الحائز نية سوء ذلؾ عف وفضبلً  شرعي غير بطريؽ إقميميا مف الثقافي

 .  (2) ، االسترداد لقاء بتعويضو  التزاميا
 

 قياميا ىو الميربة أو المسموبة الثقافية ممتمكاتيا استرداد في الفمسطينية السمطة نجاح سبيؿ فإف وعمية

 أف يجب والتي ، األثرية االكتشافات عمى السيطرة يمكنيا بحيث الحفريات حركة ومراقبة ، بتسجيميا

 وجو في الباب تغمؽ حتى اكتشافيا فور بتسجيميا المبادرة مع والتنقيب بالحفر تراخيص وليدة تكوف

 . المصوص
 

 تراثنا وعناصر الثقافية الممتمكات تسجيؿ عمى  الفمسطينية والتراث اآلثار دائرة حرص الضروري فمف

 في القيد خبلؿ مف التسجيؿ ذلؾ ويكوف ، لدييا اآلثار حماية قوانيف في ذلؾ عمى تنص وأف الثقافي

 ومواقعيا وأوصافيا ليا الممموكة الثقافية الممتمكات لحصر وذلؾ مخازنيا و المتاحؼ  وسجبلت دفاتر

 وتتمسؾ الثقافي لمممتمؾ الدولة ممكية إلثبات ، كتابياً  سندا يعد التسجيؿ وىذا ، عنيا كافية وبيانات

 خروج تاريخ األثرية ومواقعيا متاحفيا دفاتر في تثبت أنيا إذ الغير مواجية في السند بيذا الدولة

                                                 
(1)

 Droz , La convention d'unidroit sur la retour internationale des biens culturels vole's ou illicitement 

exporte's Rome –Rev. crit D.I.P, 1997, p 259 .                                                                                        
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 الترخيص ذلؾ ومدة محدد لفترة لمخارج بتصديره الترخيص حاالت في الدولة إقميـ مف الثقافي الممتمؾ

. وسببو الترخيص وجية
 

 وتيريبيا آثارىا سرقة حاالت في المالكة الدولة إليو تستند بحيث الغير عمى حجو التسجيؿ ىذا ويكوف

 الميرب أو السارؽ يعجز مما االختفاء أو السرقة وقوع وتاريخ , ممكيتيا إثبات في إذا فتنجح , لمخارج

 الممتمكات ىذه مف الربح في أممو ويحبط الخارج أو الداخؿ في سواء األثر، بيع بجريمة االستفادة عف

 عميو الحصوؿ إثباتو الستحالة الثقافي الممتمؾ حيازة في نيتو حسف إثبات في سيفشؿ انو ذلؾ, 

 .  (1)، شرعي بطريؽ
 

 أو دولتو إقميـ مف سريو حفريات نتاج المسجؿ غير األثر خروج حالة في التسجيؿ عدـ مساوئ تبدو و

 ممموؾ انو عمى األثر إلى ينظر الحالة ىذه ففي فييا بيعو يجري أخرى دولو إلى تصديره أو نقمو

 القانونية الناحية مف أخرى دولو إلى انتماؤه انتفى متى إقميميا في بوجوده فالعبرة ، بيا الموجود لمدولة

 الميـ  (2) ، االسترداد في رجائيا ويخيب , عميو حقيا إثبات عف ذلؾ إزاء األصؿ دولو تعجز وسوؼ ،

 تاريخية حقبو في أرضيا عمى قامت حضارة إلى الثقافي الممتمؾ ذلؾ انتماء إثبات في نجحت إذا إال

 عمى التدليؿ وأمكنيا , إقميميا في تـ قد الحفر وأف , الثقافي الممتمؾ إلييا المنقوؿ الدولة دوف محددة

 منيا كاف ما سواء , الفمسطينية الثقافية الممتمكات كافة تسجيؿ إلى يدعونا ما وىذا , مقنعو بادلو ذلؾ

 . والضياع السرقة مف وحمايتيا عمييا لممحافظة وذلؾ منقوال أو عقارا

 

                                                 
بحث في مشروع اتفاقية المعيد الدولي لتوحيد القانوف الخاص بشأف الممتمكات الثقافية المسروقة و , ىشاـ محمد سرايا .  المستشار (1)

.  8 ، ص 2000القاىره ،, المصدرة بطرؽ غير شرعية 
 

  . 50 القاضي ، وليد محمد ابراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص ( 2)
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 الثاني الفصل

 . الفمسطينية الثقافية الممتمكات لحماية القانونية القواعد
 

 

 

 

 أف شأنيا مف التي األساسية البنى وتييئة قانونية قواعد وضع لضرورة الدولي المجتمع إدراؾ يتزايد

حياء لصوف المبلئمة الظروؼ تحقؽ  ومما  (1) والدولي، الوطني المستوييف عمى الثقافية الممتمكات وا 

 بفعؿ والتدمير والفناء الضياع مف حمايتيا يقتضي الثقافية الممتمكات  صوف أف إليو التنبيو ينبغي

                                                 
 ، بشأف التدابير الواجب اتخاذىا لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقؿ ممكية الممتمكات الثقافية بطرؽ 1970 ديباجة اتفاقية اليونسكو لعاـ ( 1)

 . غير مشروعة
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 لحماية والقانوني التاريخي التطور سندرس لذلؾ . (1) المسمحة والنزاعات الحروب عف الناجمة األضرار

 الحماية ندرس ثـ ، أوؿ مبحث في الحماية ىذه لتفعيؿ المبذولة الدولية والجيود الممتمكات ىذه

 عمى وذلؾ ثاني مبحث في عمييا االحتبلؿ وأثار الحربي االحتبلؿ وقت في الثقافية لمممتمكات القانونية

 :-  التالي النحو

 

 التطور التاريخي لحماية الممتمكات الثقافية: المبحث األول 

 

إذا كانت أعمار الناس تحسب بالسنيف ثـ تنطوي ذكراىـ بانطواء أعمارىـ فأف األمـ والبمداف تبقى حيو 

أما فمسطيف فمقد أراد اهلل ليا البقاء رغـ , طالما بقيت ممتمكاتيا الثقافية و تندثر إذا اندثر بنيانيا 

تعرضيا لبلعتداءات والنكبات ، إف مقدسات فمسطيف ومعالميا التاريخية وتراثيا المعماري تشكؿ كنزًا 

ثمينًا ال يجوز التفريط بو في ظؿ االحتبلؿ وعمى كؿ فمسطيني وكؿ مسمـ بذؿ الدعـ المادي والمعنوي 

. والفني لممحافظة عميو

 

وتمتاز فمسطيف عف غيرىا مف ببلد العالـ بأنيا ميد الديانات السماوية وأرض األنبياء والمقدسات وفييا 

ثروة معمارية وحضارية ال تقدر بثمف ، فكؿ ممتمؾ ثقافي فمسطيني يحكي تاريخًا عربيًا مجيدًا ، فتراثيا 

. المعماري ينتشر مف عكا شمااًل إلى غزة جنوبًا 
 

وتعاني فمسطيف بقدسيا ومقدساتيا ، بتراثيا المعماري التاريخي بشعبيا وأرضيا ، مف احتبلؿ عسكري  

ممثؿ بالغزوة الصييونية االستعمارية االستيطانية منذ قروف مف الزماف، األمر الذي يفرض عمى 

                                                 
 ، نقبل عف عمي خميؿ الحديثي 1 ، ص 1983 األستاذ صبلح ستيتة ، كممة افتتاح الدورة الثالثة لمجنة الدولية الحكومية لميونسكو ، تركيا ، ( 1)

  . 43، مرجع سابؽ ، ص 
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الشعب الفمسطيني حماية الممتمكات الثقافية وخصوصًا المقدسات اإلسبلمية والتراث المعماري مف 

.  التيويد واالندثار

 

 سمب الممتمكات الثقافية ألبرز الحضارات عبر التاريخ: المطمب األول 

 

لنكشؼ أبعاد العدواف عمى الممتمكات الثقافية في ىذه الدوؿ  , وندرس ىنا نماذج ألبرز  الحضارات 

والعراؽ , ومصر, وىذه النماذج ىي فمسطيف , وصورة األطماع االستعمارية في تراث ىذه الحضارات 

 .

. التاريخ األثري لفمسطين .1

وبدأت في وادي النطوؼ وما , لقد تعاقبت عمى أرض فمسطيف حضارات وثقافات عديدة عبر التاريخ 

حولو مف القرى كأريحا التي شيدت صورا لتمؾ الحضارات برزت في العصر الحجري الحديث ثـ 

. (1)العصور الكنعانية والفارسية والبيزنطية حتى العصر العربي، 

,  وقد اكتسب التاريخ الثقافي الفمسطيني أىمية خاصة مف خبلؿ الصراع الدائر بينو وبيف الصييونية 

ومف أخطر ما أصاب تراث ىذه , لما تركتو ىذه األخيرة مف دمار حاؽ بالممتمكات الثقافية الفمسطينية 

عندما تحالفت مع , األرض المقدسة عمميات التزييؼ التي كاف لمصييونية العالمية  دورا فاعبل فييا 

القوى االستعمارية الطامعة في الحموؿ محؿ الدولة  العثمانية في الحكـ فانعقد الحمؼ الذي تولى 

تزييؼ التاريخ الحضاري واألثري  في الشرؽ لتثبيت التاريخ الييودي فييا بكؿ األساليب التي كاف مف 

. أىميا عقد الجمعيات األثرية التي ىدفت إلى البحث والتنقيب عف اآلثار الفمسطينية 
 

                                                 
ورقة عمؿ مقدمة لمندوة العالمية لدعـ حماية التراث في األراضي , التراث الحضاري الفمسطيني و التحديات الصييونية , شوقي شعث .  د( 1)

 . 12 ،ص1968أثينا ، , المحتمة 
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 كانت دعواىا البرىنة عمى صحة الكتاب المقدس 1870فقد تـ تأسيس جمعية أمريكية ييودية في عاـ 

وكذلؾ انشأ الدومينكاف , ثـ أنشئت جمعية بريطانية بإسـ جمعية اآلثار التوراتية لذات األىداؼ , 

الفرنسيوف مدرسو ليذه النوعية مف الدراسات حتى أنشأت الواليات المتحدة المدرسة األمريكية لؤلبحاث 

 وكاف مقرىا القدس بيدؼ التنقيب األثري في المنطقة العربية وسميت باسـ مدرسة 1900الشرقية سنة 

وما تبل ذلؾ مف بعثات تنقيبية , أولبرايت ويرجع إلييا فعؿ تغيير أسماء المدف والقرى ألسماء توراتيو 

 (1).في األراضي الفمسطينية 
 

ثـ بدأت مرحمة تدمير الممتمكات الثقافية في فمسطيف عندما أنشئت حكومة االنتداب البريطانية وكاف 

 والذي 1929 لسنة 51فسنت قانوف اآلثار القديمة رقـ , ىدفيا إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف 

بما يبيح سرقة  , 1946 , 1937 , 1934خدـ المصالح الييودية وقد ورد عميو تعديبلت في األعواـ 

 باعتبار القانوف قد نظر إلى ىذه الممتمكات (2)اآلثار المنقولة وفتح ثغرات تسمح بعمميات التيريب ، 

وتعد أخطر الجرائـ المرتكبة بحؽ , ولـ ينظر إلييا لتعبيرىا عف تاريخ وحضارة أمو , كمواد جامدة 

ممتمكاتنا الثقافية عمميات التزوير بمعنى طمس المعالـ وتغيير مسمياتيا والتشكيؾ في الثوابت الزمنية 

. لمحو حضارة شعب رسخت عمى أرضو ىذه الممتمكات زمنا طويبل 
 

كما نسبت إسرائيؿ المأثورات الشعبية الفمسطينية إلييا مف خبلؿ سرقة األمثاؿ والموسيقى الشعبية 

الفمسطينية فضبل عف تغيير المسطحات المائية والطبيعية ذات التاريخ الحضاري ثـ بدأت عمميات 

 (3).التدمير لممساجد والمقابر األثرية لطمس المعالـ العمرانية 
 

                                                 
  . 56وليد محمد إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص .  القاضي ( 1)

  .56وليد محمد إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص  . القاضي ( 2)

  . 21 ،ص1999القدس ، , مكتبة األندلس , الطبعة الخامسة , عارؼ العارؼ ، المفصؿ في تاريخ القدس . د( 3)
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 نشطت حركة التجارة والتنقيب غير 1967وعقب االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية عاـ 

المشروعيف عف الممتمكات الثقافية األثرية فمف أولى األوامر العسكرية التي أصدرتيا السمطات 

 المعروؼ بقانوف اآلثار القديمة في وقت كانت 1966اإلسرائيمية إلغاء القانوف األردني الصادر سنة 

.  فيو الضفة الغربية جزًء مف المممكة األردنية
 

وكانت ىذه العمميات . ثـ تمتيا أوامر أخرى إدارية بشأف الترخيص بالتنقيب عف اآلثار و بيعيا ونقميا 

تجرى عمى الممتمكات الثقافية الفمسطينية  باعتبارىا بضائع ال تحمؿ أية إشارة لمتراث الحضاري 

ومف أبرز ىذه العمميات ما قاـ بو موشيو . الفمسطيني و ذلؾ بيدؼ محو التاريخ األثري لمفمسطينييف 

دياف في المواقع األثرية بدير البمح لصالحو الشخصي وما سببو الجيش اإلسرائيمي مف تشويو لممعالـ 

 (1)األثرية وسرقات لمممتمكات الثقافية المنقولة في األراضي الفمسطينية ، 

 

 زادت عمميات التعامؿ في ىذه الممتمكات الثقافية حتى نددت المجموعة العربية باليونسكو بأفعاؿ 

إسرائيؿ التي تمثمت في العبث بمواقع التراث الفمسطيني بيدؼ اقتبلعو مف األرض ، حيث صدر حكـ 

 بالسماح لمييود بالصبلة داخؿ الحـر الشريؼ ، وأخيرا افتتحت 1995المحكمة العميا اإلسرائيمية سنة 

السمطات اإلسرائيمية  متحفًا أقيـ عمى أنقاض عمميات التنقيب التي تمت عند الحائط الغربي لتغير 

 (2). معالـ القدس الشريؼ 
 

. التاريخ األثري المصري .2

لقد تعاقبت عمى أرض مصر العديد مف الحضارات فشيدت تنوعًا في آثار ىذه الحضارات بدءًا مف 

عصر ما قبؿ التاريخ وانتياء بآثار العصر الحديث ولقد كانت أرض سيناء إباف االحتبلؿ اإلسرائيمي 
                                                 

 .58وليد محمد إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص .  القاضي( 1)

  . 7 ، ص 2001حوؿ الممتمكات االسبلمية المسموبة ، القاىرة ،  (اليونسكو ، أليكسو ، أيسيسكو ) تقرير لجنة ( 2)
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 مرتعًا خصبًا لعمميات التنقيب السرية التي استمرت سنوات وكشفت 1967لؤلراضي العربية منذ عاـ 

ىذه المرحمة عف حفائر تمت في ىذه األرض مف خبلؿ البعثات التي تمت دخوؿ الجيش اإلسرائيمي 

. شماؿ سيناء 
 

ولقد نجحت مصر في استعادة اآلثار المستولى عمييا مف خبلؿ مفاوضات جرت مع الحكومة 

 وعمى مدار فترت االحتبلؿ 1994اإلسرائيمية وتمت استعادتيا كاممة عمى أربعة مراحؿ حتى عاـ  

األجنبي لمصر نيب كـ ىائؿ مف ممتمكاتيا الثقافية التي نقمت إلى متاحؼ أوروبا وأمريكا وتجمعت 

في ىذه الدوؿ ممتمكات ثقافية مصرية معظميا مسروؽ و ميرب وظمت التماثيؿ والتوابيت وأوراؽ 

البردى و المومياوات و المسبلت المنيوبة في مياديف متاحؼ العالـ ، بؿ وبيف المزادات المقامة في 

ولـ تتمكف مصر مف استرداد أكثرىا لصعوبة تصور إقامة آالؼ الدعاوى القضائية . أسواؽ أوروبية 

لممطالبة بيا وىي موزعة بيف شتى أنحاء العالـ بؿ و لصعوبة اإلثبات مف خبلؿ ضعؼ األدلة 

 ( 1)القانونية ، 

فضبل عف كوف اآلثار المنيوبة وليدة حفائر سرية تمت في األرض المصرية أخرجتيا و نقمتيا لمدوؿ 

األجنبية مف قبؿ تسجيميا في السجبلت المصرية باإلضافة إلى النفقات الباىظة التي تتكفميا مصر في 

 (2)مطالبات غير مأمونة نتائجيا وغير مضموف نجاحيا ، 
 

و فضبًل عف ذلؾ فاف ادعاءات الدوؿ التي تأوي ىذه الممتمكات الثقافية ألضؿ سبيبل فقد استندت 

غالبية ىذه الدوؿ لنفي حؽ المصرييف في المطالبة بآثارىـ إلى حجج زائفة قواميا أف الفف المعاصر 

                                                 
القاىره ، ,   أرشيؼ المجمس األعمى لآلثار في مصر , تقرير بخصوص استبلـ آثار سيناء العائدة  مف إسرائيؿ , محمد عبد المقصود .  د( 1)

  . 4ص 
 . 3ىشاـ سرايا ، مرجع سابؽ ، ص .  المستشار( 2)
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ببل عنواف وأف المتاحؼ ببل أسوار وأف الممتمكات الثقافية ممؾ لئلنسانية جمعاء في محاولة منيا 

. لحماية  المصوص و لتأكيد ىيمنتيا عمى ىذه الممتمكات ونفي حؽ دولة األصؿ عمييا 
 

وال زالت مصر حتى اآلف تعاني مف العصابات الدولية المتفرقة بيف أنحاء العالـ و التي تتكوف أكثرىا 

مف أثرييف ، ومف أبرز األمثمة عمى ما سرؽ مف الممتمكات الثقافية المصرية و ىرب إلى الدوؿ 

بمتحؼ برليف بألمانيا و " نفرتيتي "  مسمة مصرية في ايطاليا و راس الممكة 18األجنبية وجود عدد 

  (1) صفحة في متحؼ لندف ببريطانيا ، 179حجر رشيد و بردية ىارس المكونة مف 

 

كؿ ذلؾ دعا مصر لبذؿ الجيود الجساـ في سبيؿ االنضماـ إلى التنظيـ الدولي مف خبلؿ اتفاقيات 

حماية الممتمكات الثقافية والدخوؿ في المفاوضات المباشرة في محاولة جادة منيا الستعادة ممتمكاتيا 

. الثقافية المنيوبة منيا عبر األياـ 
 

التاريخ األثري العراقي  .3

كاف نشاط األجانب في حقؿ التنقيب عف اآلثار في العراؽ قد اتخذ أشكااًل فعالة منذ منتصؼ القرف 

.  التاسع عشر ، ولـ تكف لمدولة العثمانية يوميا قوانيف و تعميمات ثابتة لمسيطرة عمى أعماؿ التنقيب 

يخوؿ  (الفرماف )وكانت إجازات التنقيب تمنح بموجب مرسوـ صادر عف السمطاف العثماني يعرؼ بػ 

.  النقب بالحفر في أماكف معينة 
 

وبموجب ىذه الصيغة حصؿ قنصؿ فرنسا في الموصؿ ومثمو قنصؿ بريطانيا في المدينة ذاتيا عمى 

وحصؿ , يخوؿ كؿ منيما التنقيب في المدف الواقعة جوار الموصؿ أو عمى مسافة يسيرة منيا , الفرماف

                                                 
 . 55وليد محمد إبراىيـ ، مرجع سابؽ ،ص .  القاضي ( 1)
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  لقد تعرضت الممتمكات الثقافية في العراؽ في (1). القناصؿ في المدف األخرى عمى مثؿ ىذا التخويؿ 

الفترة األخيرة لعمميات مف النيب و التخريب و سرقة عناصر التراث الثقافي فييا وتيريبيا إلى خارج 

ضمف أكثر مائة  (المتاحؼ و القصور العراقية )الببلد ، فمقد سجؿ الصندوؽ العالمي لممعالـ األثرية 

وقد وضع الصندوؽ ضمف المواقع األثرية الميددة المآذف , أثر تاريخي عرضة لمخطر في العالـ 

 . (2)اإلسبلمية األثرية ىناؾ ، 
 

لما خمفتو " وحقيقة األمر أف وضع الممتمكات الثقافية العراقية اليوـ يشيد تراجعا ثقافيا واسعا وىذا نتيجة

فقد أشعمت النيراف بأكواـ مف , اليجمة البربرية األمريكية مف دمار شامؿ لكؿ ممتمؾ ثقافي عراقي 

ودمرت المتاحؼ و . الكتب و المخطوطات الثمينة و دمرت المكتبات و نيبت المنقوالت الثقافية 

. النصب التذكارية و األماكف الدينية 

 

: الجيود الدولية لتفعيل حماية الممتمكات الثقافية: المطمب الثاني 

 

لقد تأثر التاريخ بظيور الحضارات والديانات المختمفة وتعاقبيا ، فكاف لذلؾ أبعد األثر في ارتفاع 

القيمة المعنوية لمممتمكات  الثقافية ، وزيادة االىتماـ بيا خاصة مع كثرة الحروب وما تحممو مف 

محاوالت لطمس المعالـ األثرية لمدوؿ وتدميرىا ، وىو ما جعؿ العالـ ييب واقفًا لحماية الممتمكات 

. الثقافية لمشعوب وكاف ذلؾ مف خبلؿ عقد المؤتمرات الدولية وما أصدرتو مف قرارات 
 

ومع تزايد خطر الحروب عمى سبلمة الممتمكات الثقافية ، فقد تـ إعداد مشروع اتفاقية خاصة بجيود 

 عقد 1864 ، ثـ تبل ذلؾ في عاـ 1823وذلؾ لحماية التراث الثقافي والطبيعي عاـ " جوف أدمر"

                                                 
  9 ، ص 1967فموريدا ،  , 1965 حتى سنة 19 ألبير رشيد الحائؾ ، دليؿ االستكشافات و التقنيات األثرية في العراؽ منذ مطمع القرف ( 1)
 .61وليد محمد إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص .  القاضي ( 2)
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اتفاقية جنيؼ لمصميب األحمر والتي عنيت بالمحافظة عمى التراث الثقافي والطبيعي ، وفي عاـ 

 كاف لمجيودات المكتب الدولي لمبريد وتوصياتو بالمحافظة عمى التراث الثقافي والطبيعي  اكبر 1874

األثر في وقؼ تعسؼ الدوؿ الموقعة عمى اتفاقية إنشاء االتحاد العالمي لمبريد في استعماؿ حقيا 

 . (1)باالتصاؿ بما يؤثر عمى الممتمكات الثقافية ، 
 

 تبنى المؤتمر األوؿ لمسبلـ ببلىاي ثبلث اتفاقيات خاصة بتسوية المنازعات الدولية 1899وفي عاـ 

لوضع قواعد جديدة ألعراؼ الحرب البرية والبحرية تضمف ضرورة حماية األعياف الثقافية والطبيعية 

 المؤتمر الثاني لمسبلـ 1907ثـ تبل ذلؾ في عاـ   (2)مف مخاطر استخداـ المتفجرات والقنابؿ ، 

المعقود ببلىاي ايضًا والذي يتبنى جممة مف النصوص القانونية الداعية إلى حماية التراث الثقافي في 

"  مف ممحؽ االتفاقية الرابعة مف اتفاقيات الىاي انو 27زمف الحرب ، ومنيا ما نصت عميو المادة 

يجب عمى الدوؿ المتحاربة اتخاذ ما يمـز مف التدابير الضرورية لحماية التراث الثقافي والفني واآلثار 

 (3)، "التاريخية 
 

 الخاصة بالحرب البحرية ألزمت المادة الخامسة قائد 1907وفي االتفاقية التاسعة مف اتفاقيات الىاي 

الحرب البحرية أف يتخذ ما يمـز مف إجراءات المحافظة عمى األماكف المقدسة وسائر عناصر التراث  

 . (4)الثقافي والطبيعي، 
 

                                                 
  . 68وليد محمد إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص .  القاضي ( 1)

(2)
 Coullee' , F , Quel Ques Remarques sur la Restitution internationale de biens culturels sous l'angle du 

droit international public – Revue generale de droit int.public , 2000 , p 375 .                                                             

 
  .25صالح محمد بدر الديف ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 3)

                 دار 2مجمد رقـ , مجموعة مجمدات مؤتمر سيراكوز لحقوؽ اإلنساف, مدخؿ إلى القانوف الدولي اإلنساني ,  زيداف مربيوط ( 4)
  . 100 ، ص 1989العمـ لممبلييف، 
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عمى مبدًأ  قانونيًا قوامو حماية عناصر التراث  " 1907 ، 1899" ىذا وقد نصت اتفاقيتا جنيؼ لعامي

الثقافي والطبيعي بجميع أنواعو ، فارستا بذلؾ فكرة الحماية القانونية ليذه الطائفة مف األمواؿ ، وىو ما 

 . 1918 إلى سنة 1914كاف لو ابمغ األثر عندما قامت الحرب العالمية األولى في الفترة مف سنة 

فأثيرت بناًء عمية مسؤولية الدوؿ التي تورطت في أعماؿ سرقة وتدمير التراث الثقافي ، وىو ما تـ 

تأكيده مف خبلؿ مؤتمرات السبلـ التي عقدت بعدىا في باريس والتي انتيت إلى التزاـ الدوؿ المسئولة 

 . (1)عف ذلؾ بتعويض اإلضرار التي لحقت باآلثار التاريخية وسائر عناصر التراث 

 

ويتبيف لنا مف خبلؿ الدراسة السابقة تعاقب التطورات والجيود الدولية التاريخية لحماية الممتمكات 

الثقافية ، وخاصة في ما بيف الحربيف العالميتيف األولى والثانية ، وقد تبل الحرب العالمية الثانية مباشرة 

التوقيع عمى ميثاؽ اليونسكو التابعة لؤلمـ المتحدة ، والتي كاف ليا الفضؿ األكبر في مجاؿ دعـ 

الممتمكات الثقافية ثـ كاف اإلنجاز األىـ ليذه المنظمة في إعداد مشروع اتفاقية الىاي لحماية 

 ، ثـ تبل ذلؾ العمؿ األجؿ في عقد االتفاقية 1954الممتمكات الثقافية في حاالت النزاع المسمح عاـ 

 وغيرىا مف االتفاقيات اليامة في موضوع 1972العالمية لحماية وحفظ التراث الثقافي والطبيعي سنة 

 .دراستنا 

 

. الحاجة إلى االتفاقيات والمؤتمرات الدولية :  المطمب الثالث 
 

االتفاقيات الدولية  . 1

إف الدوؿ األطراؼ في االتفاقية تمتـز بمقتضى قواعدىا بصفو عامو ، و إال قامت مسؤوليتيا الدولية 

، فاالتفاقية الدولية ىي نوع مف اتفاؽ أرادات الدوؿ أطراؼ االتفاقية عمى تنظيـ مسالة معينو ، 
                                                 

(
1
) Carducci , G , L'obligation de restitution des biens culturel en cases des conflit Arme' : Droit coutumier et 

conventionnel avant et après la convention de I'Haye Revue General de droit international public, 2000 ,       

p 295 .                                                                            
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فتصير أشبو بالعقد خاصة في صورتيا الثنائية ، لما يجمعيا مف وصؼ واحد يتمثؿ في الحقوؽ 

ذا كانت االتفاقية الثنائية بمثابة عقد  وااللتزامات التي تتولد عف االتفاقية عمى عاتؽ  األطراؼ وا 

القتصار آثارىا عمى االلتزامات التي تقيد إطرافيا ، فإف االتفاقية الجماعية تعد معاىدة شارعو ، 

حيث تقرر قواعد قانونية واجبة  التطبيؽ ، كتمؾ التي يسنيا المشرع الداخمي ،فتسري فيما بيف 

أطرافيا ممتزميف بأحكاميا ، وتصير االتفاقية  الدولية نافذة في القانوف الدولي بمجرد تصديؽ الدولة 

عمييا وانضماميا ليا طبقا لئلجراءات التي ارتضاىا أطرافيا ، ووفقًا لقواعد القانوف الدولي والداخمي 

 .معًا 

 

ذا درسنا التطور التاريخي لممجيودات الدولية في مجاؿ حماية الممتمكات الثقافية فإننا نجد بوادر ىذه  وا 

المجيودات منذ عيد عصبة األمـ ، فمقد أعد المكتب الدولي لممتاحؼ مشروع اتفاقية دولية لتأكيد 

استعادة األشياء ذات األىمية التاريخية والفنية والعممية المسروقة أو المفقودة ، وقد تمت الموافقة عمى 

 1933ىذا المشروع مف المجنة الدولية لمتعاوف الفكري واألدبي في دورة انعقادىا الخامسة عشر سنة 
(1) 
 

وقد خضعت الدوؿ المتشاورة لمبادئ ىذا المشروع بموافقة أغمبيتيا واتفقوا عمى االلتزاـ بروح التوصية 

 ، وتأكيد التعاوف الحقيقي بيف الدوؿ األطراؼ في 1932الصادرة مف مجمس العصبة في أكتوبر سنة 

 (2)استعادة الممتمكات المنيوبة وتتمثؿ نصوص ىذه االتفاقية فيما يمي 
 

اتفقت اإلطراؼ العميا المتعاقدة عمى عدـ صحة المعامبلت والصفقات الواردة عمى : المادة األولى 

األشياء  المنقولة أو الثابتة ذات الصفة الفنية أو التاريخية أو العممية في حالة الجريمة التي تقع 

                                                 
 Visscher, p 64 مرجع سابؽ ، ( 1)
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بالمخالفة  لمنصوص التي اتفؽ عمييا األطراؼ طبقًا لتشريعاتيا التي تحظر التصرؼ في ىذه 

. األشياء وتصديرىا  لمخارج 

 اتفقت األطراؼ المتعاقدة عمى إجراء المساعي الحميدة ،الستعادة األشياء التي وردت  :المادة الثانية

بالمادة األولى ، في أقصر ميمة مع تتبع أية سرقة أو تصدير غير شرعي أو تجارة ليذه األمواؿ 

. عمى إقميميا 

 الحائز حسف النية لو الحؽ في التعويض الذي ال يمكف أف يتجاوز الثمف ومصروفات  :المادة الثالثة

. العقد الصحيحة المدفوعة بواسطتو 

حسف النية الحائز ال يتوافر إذا كاف الشيء موصوفًا مف قبؿ اكتسابو في إعبلف :  المادة الرابعة

رسمي  لممكتب الدولي لممتاحؼ المنتمي لعيد عصبة األمـ ، بمعنى أف الشيء األثري أو الثقافي 

. مسجؿ رسميا ، فكاف يجب عمى الحائز أف يتحرى ذلؾ 

يتولى المكتب الدولي لممتاحؼ النشر الدوري لقوائـ األشياء المختصة مما ورد : المادة الخامسة 

. تعريفو بالمادة األولى والتابعة لممعاىد والمؤسسات المعنية 

ال تقبؿ المطالبة باستعادة الشيء إال إذا كاف قد نشر اختفاؤه ، ويعرؼ مكانة مف : المادة السادسة 

  .(1)تاريخ خمس سنوات مف تاريخ النشر

والواقع أف مدة الخمس سنوات المقررة لبلسترداد تبدو غير كافية ويتعيف إطالتيا تمكينًا لممالؾ مف 

فرصة استرداد أموالو الثقافية المسموبة والتي غالبًا ما يكوف قد مضى عمى سمبيا سنوات عديدة ، 

. ويشيد بذلؾ تاريخ سرقة الممتمكات الثقافية 
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مشروع االتفاقية الدولية لتأكيد استعادة األشياء ذات األىمية التاريخية والفنية )وما يميز المشروع 

انو لـ يفرؽ بيف طوائؼ األشياء التي تنتمي إلى الدوميف العاـ وتمؾ   (والعممية المسروقة أو المفقودة 

الممموكة لؤلفراد ، تمؾ التفرقة التي سيطرت عمى التشريعات الوطنية في اغمب الدوؿ في ذلؾ الوقت ، 

كما كفمت النصوص حؽ الدولة المالكة في االسترداد مف تحت يد الحائز الفعمي لمشيء الذي توافرت 

. فيو الصفة التاريخية أو األىمية الثقافية أو الفنية ، مستبعدة قاعدة الحيازة في المنقوؿ سند الحائز 

 

 .المؤتمرات الدولية . 2

تتجمى أبرز صور التعاوف الدولي لحماية الممتمكات الثقافية في عقد المؤتمرات الدولية ، ولذلؾ فأف 

كثير مف التوصيات الدولية قد صدرت في سبيؿ دعـ وتأكيد ىذه الحماية وسوؼ نعرض ألىـ ىذه 

:- المؤتمرات عمى النحو التالي 

  .1937مؤتمر القاىرة سنة : أوال 

لقد عقد ىذا المؤتمر  في عيد عصبة األمـ وكاف ذلؾ بدعوة مف الحكومة المصرية، حيث وضع 

األسس والقواعد التي  (المجنة الدولية لممباني األثرية والتاريخية )المكتب الدولي لممتاحؼ تحت إشراؼ 

تنظـ حماية اآلثار والحفريات األثرية ، وقد وضع المؤتمر توصيات وافقت عمييا عصبة األمـ في 

   (1) : واىـ ىذه التوصيات 30/9/1937
 

  االتفاؽ عمى قواعد محددة لتعريؼ الشيء األثري وتحديد ممكية جوؼ األرض األثري ووضع نظاـ

 .لبلتجار باآلثار يوافؽ الصالح العاـ ، وتحديد مناطؽ تعد أثرية وتولي بعناية خاصة 

  وضع نظاـ خاص بالحفريات غير المرخص بيا وعقوباتيا. 

  تنظيـ الييئات اإلدارية المكمفة بالحفريات لضماف حسف سير العمؿ بيا. 
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  تنظيـ منح تصريحات الحفريات بما يتضمف الرقابة عمييا والخبرة البلزمة لمقياـ بيا والمدة التي

تتطمبيا أعماليا ، وقسمة اآلثار المكتشفة ٍ،ٍ ٍ ٍ  وحقوؽ المكتشؼ العممية ، وتحديد شروط 

 (1) التصريح بالحفريات واألبحاث األثرية متروؾ لتشريع كؿ دولة عضو 

  تنظيـ مكتب دولي لمتسجيؿ واالستعبلـ لصالح الحفريات ، وعمؿ قائمة بأسماء أعضاء البعثات

األثرية والخبراء في ىذه المادة حسب تخصصيـ ، وتنظيـ دراسات خاصة بفف الحفريات في 

 .معاىدة اآلثار

 

ويبلحظ مف خبلؿ ىذه التوصيات اىتماـ مؤتمر القاىرة بمسألة الممتمكات الثقافية ، وخاصة الحفريات 

 وكانت 1946األثرية ، وبالفعؿ اىتمت منظمة اليونسكو بيذه المسالة منذ اجتماعيا األوؿ سنة 

األراضي لفمسطينية في ذلؾ الوقت تخضع لقانوف حكومة االنتداب البريطاني وكاف القانوف المطبؽ 

.  ، والذي كاف يجيز الحفر والتنقيب عف االثار الفمسطينية 1929 لسنة 31آنذاؾ ىو القانوف رقـ 

  .1953مؤتمر نابمي وبومباي سنة : ثانيا 

 

أكد المؤتمر عمى الواجب الدولي الممقى عمى عاتؽ كؿ دولة في السماح لممنقبيف بالعمؿ عمى تقدـ 

العمـو ، والتزاـ المنقبيف بعدـ ترؾ أماكف الحفريات قبؿ انتياء العمؿ فييا ، وتعريؼ األشياء واجبة 

 . (2) الحماية، وتخصيص نتاج الحفريات لممتاحؼ عف طريؽ البيع أو الوديعة 

كما أكدت المجنة الدولية لممباني األثرية ومناطؽ الفف والتاريخ والحفريات األثرية والتي عقدت جمستيا 

في ىذا البمد خبلؿ فترة عمؿ المؤتمر عمى الموافقة عمى اعتبار مؤتمر القاىرة أساسًا صالحًا لمنظاـ 

. الدولي لمحفريات األثرية بشرط إدخاؿ تعديبلت عميو 
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  .1956مؤتمر دليي الجديدة سنة: ثالثا 

 ، عدة توصيات 1956أقرت منظمة التربية والعمـو والثقافة في دورتيا التاسعة في دليي الجديدة سنة 

 :-بالقواعد الدولية لمحفريات األثرية تتمثؿ في ما يمي 
 

وجوب امتناع الدوؿ المحتمة ألراضي دولة أخرى عف القياـ بحفريات أثرية في أراضي ىذه الدوؿ ، . 1

. وىو أمر لـ يتعرض لو مؤتمر القاىرة 
 

ثناء العمميات الحربية يجب عمى السمطات المحتمة اتخاذ . 2 في حاؿ العثور عمى آثار بطريؽ الصدفة وا 

اإلجراءات الممكنة لحماية ىذه اآلثار إلى حيف تسميميا بعد انتياء الحرب ىي وما يخصيا مف سجبلت 

 ، والشؾ في تأكيد ىذه (1)أو معمومات أو وثائؽ إلى السمطات المختصة في الدولة  السابؽ احتبلليا 

التوصية لحؽ الدولة المحتمة في حماية آثارىا وصونيا دوف أف يكوف لمحرب أثر في اغتصاب تمؾ 

.  في حالة النزاع المسمح 1954الممتمكات ، وىو ما أكدتو اتفاقية الىاي 
 

وقد انتيى ىذا المؤتمر إلى مجموعة مف المبادئ الخاصة بطرؽ حماية الثروة الثقافية حيث أوجب 

المؤتمر عمى كؿ دولة ضماف حماية ممتمكاتيا الثقافية وخاصة نتائج  حفرياتيا األثرية وأوجب عمى 

 . (2)الدوؿ في ىذا المقاـ مايمي 
 

  تحديد نظاـ جوؼ األرض األثري وبياف كونو مموكًا لمدولة. 

                                                 
بحث مقدـ لممؤتمر السنوي األوؿ , نحو تعزيز حماية البيئة األثرية المصرية في العبلقات الخاصة الدولية , أبو العبل عمى أبو العبل .  د( 1)

  .  110 ، ص 1997القاىره ، , دار النيضة العربية , الطبعة األولى , لمبيئة و الخدمات البيئية في الببلد العربية 
  . 83وليد محمد ابراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص . القاضي ( 2)
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  دراجيا ضمف مبانييا وضع نظاـ خاص بإجراءات تسجيؿ عناصر الثروة الثقافية واألثرية بو وا 

 .األثرية محؿ الحماية 

  إلزاـ كؿ مف اكتشؼ أثرًا بالتبميغ عنو في اقرب وقت ممكف. 

  التزاـ الدولة بالنص عمى مصادرة األشياء المكتشفة غير المبمغ عنيا وعقاب المكتشؼ. 

   وضع أعماؿ التنقيب والكشؼ التي تجري في أراضي الدولة تحت اإلشراؼ مع ضرورة

 .استصدار ترخيص سابؽ قبؿ إجرائيا 

  5 . 4 . 3معاقبة المخالفيف لمقواعد المنصوص عمييا في كؿ مف النقاط. 

 

كما اقر المؤتمر مبدأ إنشاء وتنظيـ عمؿ الييئات المكمفة بإدارة الحفريات األثرية واإلشراؼ عمييا ، 

والعمؿ عمى تكويف المجموعات األثرية المركزية واإلقميمية ، باإلضافة إلى نشر الثقافة األثرية بكؿ 

الوسائؿ المتاحة وبالتالي يجب عمى إسرائيؿ وىي دولة محتمة أف تمتـز بحماية الممتمكات الثقافية 

الفمسطينية في حاؿ العثور عمييا بطريؽ الصدفة وأثناء العمميات الحربية لحيف تسميميا إلى السمطات 

الفمسطينية كما انو يجب عمييا االمتناع عف القياـ بالحفريات االثرية في األراضي الفمسطينية المحتمة 

 .

 

 .1963المؤتمر الرابع لحماية آثار البالد العربية وترميميا و حفظيا سنة : رابعا 

 

وقد عقد ىذا المؤتمر في إطار جامعة الدوؿ العربية  وعني المؤتمر في توصياتو بضرورة المحافظة 

عمى آثار الدوؿ العربية واتخاذ التدابير البلزمة لحفظيا مف جانب كؿ دولة وكذلؾ متابعة أعماؿ 

.  (1)وطرؽ ترميـ اآلثار القديمة المعرضة لمتآكؿ والتصدع 
 

                                                 
 ،    1985 – 1982عاطؼ عبد الحميد ، آماؿ صفوت ،  تراثنا المشترؾ بيف التحدي و االستجابة منجزات مف سنة ,أحمد قدري . د ( 1)

  . 15مكتبة كمية االثار ، جامعة القاىرة ، ص , سمسمة الثقافة األثرية و التاريخية , نحو وعي حضاري معاصر 
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  .1966اإلعالن العالمي لمبادئ التعاون الثقافي الدولي سنة : خامسا 

 

وقد صدر ىذا اإلعبلف عف المؤتمر العاـ لميونسكو في دورة انعقاده الرابع عشر بباريس ، وقد ركز 

اىتمامو عمى ضوء التضامف الفكري والمعنوي لئلنسانية بيدؼ القضاء عمى الحروب ، وقد أورد ىذا 

 . (1)اإلعبلف في مادتو األولى المبادئ والقيـ المعنوية اآلتية 
 

  لكؿ ثقافة قيمتيا وكرامتيا المتاف تستوجباف احتراميا وحمايتيا. 

  لكؿ شعب الحؽ في تنمية ثقافتو ، كما أف عميو واجب تطويرىا. 

  تعتبر كافة أنواع الثقافة عمى اختبلفيا والتأثير المتبادؿ بيف أشكاليا ،جزًء مف التراث المشترؾ

لئلنسانية ، وىو ما يمكف أف يستنتج منو أف االعتداء عمييا يعد جريمة ضد اإلنسانية ومف ثـ 

 .جريمة دولية 

 

باستعراض المؤتمرات السابقة يتضح بجبلء الدور الخبلؽ الذي اضطمعت بو منظمة األمـ المتحدة 

لمتربية والعمـو والثقافة في سبيؿ حماية الممتمكات الثقافية حيث اىتمت بتطوير الحفريات األثرية 

وتحسيف شروطيا واالستفادة مف نتائجيا في العديد مف المجاالت ، والعمؿ عمى نشر الثقافة التي تنتج 

. عنيا 

                                                 
القاىرة ، , المجمد األوؿ , الجمعية المصرية لبلقتصاد السياسي و اإلحصاء التشريعي , جماؿ العطيفي ، موسوعة حقوؽ اإلنساف .  األستاذ( 1)

 .  5 ، ص1970
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وبالتالي يمكف االستفادة مف كؿ ىذه المؤتمرات واألخذ بالتوصيات الصادرة عنيا لتطبيقيا عمى 

األراضي الفمسطينية المحتمة وذلؾ حتى نستطيع حماية حفرياتنا االثرية والمحافظة عمى ىذه الممتمكات  

 

الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية وقت االحتالل الحربي  : المبحث الثاني 

 

يبلحظ أف الممتمكات الثقافية الفمسطينية ميددة بتدمير متزايد ال لؤلسباب التقميدية لبلندثار فحسب ، 

نما ايضًا باألحواؿ االجتماعية المتغيرة التي تزيد مف خطورة الموقؼ ويجب أف تكوف الحماية  وا 

لممتمكاتنا الثقافية كافية عمى المستوى الوطني  بالرغـ مف حجـ الموارد التي تتطمبيا ىذه الحماية ، 

وغالبًا ما نبلحظ النقص في الموارد العممية والتقنية في ببلدنا ، ورغـ كؿ ذلؾ يجب إنقاذ ىذه 

الممتمكات التي ال تعوض أو تقدر بثمف ، وبالتالي يجب حماية ىذه الممتمكات في القانوف الوطني 

. الداخمي لكؿ دولة مف خبلؿ التشريعات السميمة وتعديميا بشكؿ دائـ   بما يتبلءـ والظروؼ القائمة 

 

 القوانين الوطنية:  المطمب األول 

 

مف السيؿ أف نسف تشريعًا لحماية الممتمكات الثقافية وأف نضع عقوبات رادعة ضد الذيف يعبثوف بيذه 

الممتمكات أو ييدمونيا أو ينقموف حجارتيا أو يبيعونيا لمغرباء ، ولكف القانوف ال يكفي رادعًا ميما 

شددت العقوبات وميما زادت الغرامات ، واعتقد انو قبؿ سف القانوف يجب تحديد أمريف ىما األوؿ 

تحديد ماىية الممتمكات الثقافية التي يجب حمايتيا ، والثاني تصنيؼ ىذه الممتمكات الثقافية ،وىذا 

ينقمنا مف القانوف كرادع إلى اإلجراءات كأساس لحماية الممتمكات الثقافية  مع توضيح التعيدات 

.  الواجب اتخاذىا في أوقات السمـ لحماية الممتمكات الثقافية الفمسطينية 
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إف نقطة البداية في حماية الممتمكات الثقافية ىي تكويف مجمس أعمى فمسطيني لحماية ىذه الممتمكات 

يضـ المتخصصيف في التاريخ والثقافة والفنوف والعمارة حيث تكوف ميمة ىذا المجمس  دراسة كؿ 

ظاىرًا أو مطمور تحت التراب أو الماء ، وأف تحدد مناطؽ ىذه  الممتمكات الثقافية سواء ما كاف منيا

الممتمكات وأف يمنع البناء عمييا أو قربيا وأف نحافظ عمى مساحة كافية ال تقؿ عف ثبلثمائة متر عف 

األثر التاريخي حتى تسيؿ صيانتو ورؤيتو ، وىذا ال يقتصر عمى الممتمكات الثقافية غير المنقولة 

نما يتعداه إلى المنقوالت كالموحات الفنية والتماثيؿ واألواني الذىبية  كالقصور والمعابد والمدف األثرية وا 

 ) مف مسودة قانوف التراث الفمسطيني 79والفضية وغير ذلؾ ، وقد نصت الفقرة األولى مف المادة 

تعيف المناطؽ المحيطة بالتراث غير المنقوؿ وفقا ألىميتو ومتطمبات الحفاظ والحماية عمى أف ال 

 متر مف حدود التراث ، ولمييئة عند االقتضاء توسيع ىذه المنطقة أو تضييقيا أو تعديؿ 200تتجاوز 

 . (أحكاـ الحفاظ والحماية الخاصة بيا 
 

 وتكوف الميمة األولى ليذا المجمس ىو أف يتولى عبر لجانو الفرعية في المحافظات واألقاليـ 

ثـ تأتي الميمة الثانية وىي اتخاذ , الفمسطينية تحديد كؿ الممتمكات الثقافية وجردىا وتسجيميا 

اإلجراءات لحفظيا وصيانتيا وحمايتيا بعد استشارة وزارة السياحة واآلثار الفمسطينية والوزارات 

 :المختصة األخرى وذلؾ عمى النحو التالي 
 

 بياف األساس الذي اعتمده المجمس األعمى الفمسطيني في قرار التصنيؼ .

 تسجيؿ ىذا القرار لدى دائرة األراضي والمساحة لمنع بيع ىذا األثر .

  وخاصة المالكيف والراغبيف في الشراء , نشر القرار في الجريدة الرسمية إلعبلـ الكافة بالقرار

  . (1)لحماية الممتمؾ الثقافي 

 

                                                 
  . 129سميـ الصويص ، الحماية القانونية لآلثار ، منشور في الحماية القانونية لآلثار العربية ، مرجع سابؽ ، ص .  المحامي( 1)
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وفي ىذه الحالة نرى ضرورة إببلغ المالؾ بقرار , وأحيانًا يكوف الممتمؾ الثقافي في ممكية الفرد 

فإذا رفض المالؾ القرار أو أبدى تحفظا تقوـ  الجية المعنية بوضع كافة , التصنيؼ لمممتمؾ الثقافي 

الممتمكات الثقافية الممموكة لمفرد تحت الرقابة ويجري تصنيفيا ثانية بالتشاور مع الجيات المختصة 

وخاصة وزارة السياحة واآلثار ويصدر قرار مف مجمس الوزراء بيذا الشأف ليكوف لمقرار قوة اكبر  ثـ 

يعمف استمبلؾ ىذا الممتمؾ الثقافي ويخير المالؾ بيف قبوؿ التعويض أو المجوء إلى القضاء لمحصوؿ 

. عمى التعويض العادؿ 
 

أما في حالة أف يكوف الممتمؾ الثقافي منقواًل في حوزة األفراد كالتحؼ والمجوىرات والموحات الفنية 

وغيرىا ، فأنو يجب أف تؤخذ موافقة المالؾ عمى التصنيؼ ، وتوجو الوزارة قرار التصنيؼ  مع إنذار 

إلى المالؾ إلببلغو بأف الممتمؾ الثقافي المنقوؿ لدية وضع عمى قائمة التصنيؼ ، وانو ال يجوز 

التصرؼ بو أو بيعة إال بعد أخذ موافقة مف الجية المختصة ، وقد جرى العرؼ عمى أف ال تؤخذ 

الممتمكات المنقولة مف المالؾ طالما ظؿ حيًا ولكنيا ال تعتبر مف جممة أمواؿ التركة بعد  وفاتو ، 

. وتتولى  الجية المعينة حفظ ىذه الممتمكات 
 

وبعد أف يصنؼ الممتمؾ الثقافي غير المنقوؿ ال يجوز تدميره أو ترميمو ولو جزئيًا ، إال بعد موافقة 

الجية المختصة ، وكذلؾ ال يجوز بيعة أو ىبتو وبمجرد تصنيفو ال يجوز اكتسابو بالتقادـ أو االدعاء 

 وال تممؾ المدف والبمديات أف تفرض أية حقوؽ اتفاقية عمى الممتمؾ الثقافي ، ناتجة عف التنظيـ أو (1)

إنشاء األرصفة أو التصريؼ الصحي ، كما ويمنع البناء بجوار الممتمؾ الثقافي وفي حالة قياـ  بناء 

.  يجب توقيفو أو ىدمو حسب مقتضى الحاؿ 
 

                                                 
  . 30سميـ الصويص ، المرجع السابؽ ، ص .   المحامي ( 1)
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وعمى المقياس الجمالي أو الفني أو  (أي القدـ)إف تصنيؼ الممتمؾ الثقافي ال يعتمد عمى الزماف 

ف كاف الزمف و الجماؿ عنصريف أساسييف مف الممتمؾ الثقافي ، ولكف تظير أحيانا  المعماري  ، وا 

حاالت نتجاوز فييا مسألة الزمف والجماؿ مثؿ ذلؾ ممجأ العامرية  في العراؽ فيو ليس قديما حتى يعد 

أثر وال فف في بنائو المعماري حتى نحافظ عميو ولكف الجريمة التي ارتكبت ضد اآلمنيف في ىذا 

الممجأ الذيف محا سبلح الموت األمريكي كؿ اثر  ليـ يستحؽ أف يرقي إلى مستوى األثر التاريخي 

 ، ومثمو قبر الشييد القائد ياسر عرفات الذي يمثؿ تاريخ شعب (1) ليظؿ شاىد عياف عمى حجـ الجريمة

. وماضي أمة
 

إف الركوف إلى قوة الردع في القانوف لحماية الممتمكات الثقافية ومنع سرقتيا ليس بأقؿ أىمية مف 

توعية المواطف بأىمية الممتمكات الثقافية باعتبارىا تمثؿ روح األمة وتاريخيا وماضييا وحاضرىا 

ومستقبميا وأف لجوء اإلدارة إلى استخداـ صبلحياتيا بإحالة المواطف المخالؼ إلى القضاء لمعاقبتو أو 

فرض الغرامة المالية عميو ليس بأقؿ أىمية مف ضرورة حث المواطنيف عمى زيارة األماكف األثرية و 

الدينية و خاصة النشئ منيـ حتى ينشئوا وىـ يدركوف قيمة الممتمكات الثقافية وىكذا نستغني بالوعي و 

التنظيـ عف العقابات و الغرامات و بدوف ذلؾ ستظؿ الممتمكات الفمسطينية ىدايا لمغرباء و تجار 

اآلثار و الخاسر الوحيد ىو الشعب الفمسطيني 
  

 إلى أف التدابير التحضيرية التي تتعيد 1954وقد أشار البرتوكوؿ التكميمي الثاني التفاقية الىاي 

إعداد  ):الدوؿ بإنجازىا في وقت السمـ لصوف الممتمكات الثقافية حيث تشمؿ حسب االقتضاء مايمي

قوائـ حصر بالممتمكات الثقافية و التخطيط لتدابير الطوارئ لمحماية مف الحرائؽ أو مف انييار  

                                                 
  . 32سميـ الصويص ، المرجع سابؽ ، ص .   المحامي ( 1)
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المباني ، و االستعداد لنقؿ الممتمكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية لتمؾ الممتمكات في موقعيا و 

. (كذلؾ تعييف السمطات المختصة المسئولة عف صوف ىذه الممتمكات 

 

أف حماية الممتمكات الثقافية في أوقات السمـ تعتبر مف أىـ القضايا التي تتبناىا الدوؿ ذات األصوؿ 

الحضارية والثقافية وتحتؿ مكاف الصدارة مف اىتماماتيا وبرامجيا الثقافية ويرجع ذلؾ إلى األىمية 

. الفائقة التي تمثميا في نطاؽ عبلقات التعاوف الدولي والتبادؿ الثقافي 
 

والضروري ىنا ىو كيفية التعامؿ مع ىذه المسألة في مجاؿ القانوف الدولي العاـ وال سيما بعد ازدياد 

نسبة المخاطر التي تتعرض ليا الممتمكات الثقافية وذلؾ نتيجة الممارسات الخاطئة لوسائؿ الحماية 

وما يترتب عمييا مف مخاطر أخرى مبلزمة ليا كسيولة الدخوؿ عمى المواقع والمناطؽ األثرية ويكفي 

أف نذكر ىنا الحفريات السرية وعمميات النقؿ غير المشروع والسرقات والتخريب المتعمد  لذلؾ يجب 

 : (1) أف تراعى عدة مسائؿ ال يجوز إغفاليا في أوقات السمـ
 

 نبلحظ ضرورة إعداد 1954بالنظر إلى اتفاقية حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح  :أوال 

بيانات الجرد الوطنية ، وتسجيؿ  كافة الممتمكات الثقافية  الفمسطينية المنقولة تسجيبًل دقيقًا ، سواء 

أكانت موجودة داخؿ األراضي الفمسطينية أـ في ببلد أخرى ، ومف ثـ الحرص عمى تسجيؿ الممتمكات 

الثقافية الثابتة في السجؿ الدولي لمممتمكات الثقافية لكي تتمتع بالحصانة الموضوعة تحت نظاـ 

  .الحماية الخاصة 
 

األخذ بعيف االعتبار تعييف وتخطيط وحماية المواقع األثرية الفمسطينية  واألماكف ذات األىمية  :ثانيًا 

التاريخية والفنية ، والعمؿ عمى إنشاء األحزمة الطوقية لمحفاظ عمييا ووقايتيا مف طغياف المباني 
                                                 

 .  2 ، ص 1978باريس ، , الدورة العشريف , التقرير النيائي ,  اليونسكو ، وثائؽ المؤتمر العاـ ( 1)
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 ، وعمى الدولة أف تأخذ عمى عاتقيا قدر االمكاف منع (1)الحديثة نتيجة تطور الحركة العمرانية 

 .الحفريات غير المشروعة ووضع نظاـ صاـر لئلجراءات الضرورية لمكافحة أعماؿ السرقة والنيب 
 

 

أف تقوـ كؿ دولة وفقًا لمعاييرىا الدستورية بإعداد القواعد والنصوص التشريعية الكفيمة بتأميف  :ثالثًا 

الحماية الفعالة مف المخاطر واألضرار التي تمحؽ بممتمكاتيا الثقافية ومف ىنا يجب ضرورة اإلسراع 

 . في إصدار قانوف التراث الفمسطيني  
 

إنشاء وتطوير المكتبات والمتاحؼ واالرشيفات والمراكز األخرى وذلؾ لممحافظة عمى ىذه  :رابعًا 

الممتمكات مف المخاطر واألضرار التي تمحؽ بيا خاصة وأف ممتمكاتنا في أمس الحاجة لمثؿ ىذه 

. المتاحؼ 
 

اإلفادة مف اإلمكانيات التكنولوجية الحديثة والتقنيات المتطورة مف أجؿ صوف الممتمكات :خامسًا 

ف تطمب ذلؾ االلتحاؽ بالدورات المتخصصة في ىذا المجاؿ واف كانت (2)الثقافية وحمايتيا    ،  وا 

.   خارج فمسطيف 
 

 إعداد قوائـ بأسماء الذيف يعمموف عمى تيريب الممتمكات الثقافية أو تخريبيا وااليصاء بتبادؿ :سادسا 

 .القوائـ فيما بيف الدوؿ 
 

 المقصود غير الضرر إلى تتعرض التي األثرية القطع امف وىي ميمة لمسألة التنبيو يتـ أف :سابعا 

 بانعداـ يتعمؽ فيما وكذلؾ  الخاطئ والحفظ , مراعاتيا الواجب التخزيف مقتضيات انعداـ نتيجة

  .(3)الجوي والتموث ، والتيوية والرطوبة الحرارة ودرجات السمبية كاإلضاءة المبلئمة البيئية المقتضيات
 

                                                 
 . 78  ، ص 1996تونس ، ,العدد ثبلثوف , مراد الرماح ، التراث الحضاري في الببلد العربية واقعة وآفاقو ، المجمة العربية لمثقافة .  د( 1)
  .  19 ، ص 1987دمشؽ ، , الدورة السادسة , العقد العالي لمتنمية الثقافية /  األليكسو( 2)
 ، بغداد ، 38المؤسسة العامة لؤلثار والتاريخ ، المجمد , مجمة سومر ,  البيئة الجوية و االضاءة في المتاحؼ ,  عمي السيد النقشبندي ( 3)

  .271 ، ص 1982
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 كتعيدات واجبو في وقت 1954ويمكف تعريؼ تعيدات الدوؿ األطراؼ بموجب اتفاقية الىاي لعاـ 

إذ تفرض عمى الدوؿ , ويتمثؿ التعيد األساسي في زمف السمـ في المادة الثالثة مف االتفاقية , السمـ 

األعضاء التعيد باالستعداد لوقاية الممتمكات الثقافية الكائنة في أراضييا مف األضرار التي قد تنجـ 

. عف نزاع مسمح 
 

صراحة أف ىذا التعيد مفروض  ( 1954المادة الثالثة مف اتفاقية الىاي لعاـ  )وتطرح المادة السابقة 

عمى الدوؿ األطراؼ في زمف السمـ ولكنيا ال تطرح تفصيبًل مع األسؼ التدابير التي يتوجب عمى 

ولكف حرية االختيار . الدوؿ األطراؼ القياـ بيا وتترؾ ليذه الدوؿ اتخاذ التدابير التي تراىا مناسبة 

ىذه قد يساء استخداميا أو إغفاليا أو االستيانة بيا في الممارسات الفعمية وىو األمر األكثر ترجيحًا 

 .  (1)مف الناحية العممية  

 

 آثار االحتالل الحربي: المطمب  الثاني 

 

رغـ االختبلؼ في أساليب صياغة مفيوـ االحتبلؿ إال أف المعاىدات والفقو الدولييف لـ يختمفوا في 

تحديد معناه ، إذ المستفاد منيا جميعًا أف االحتبلؿ ىو السيطرة الفعمية لسمطة العدو عمى إقميـ ما مع 

 . (2)القدرة عمى تسييره بمقتضى سمطاتو وأجيزتو 

 

ومف المسمـ بو أف اآلثار القانونية المترتبة عمى االحتبلؿ عديدة ومتعددة لعؿ أىميا عدـ نقؿ سيادة 

االحتبلؿ نظرًا لكوف االحتبلؿ الحربي في ذاتو وضعًا مؤقتًا ، ومف ثـ فانو ال  الدولة المحتمة إلى دولة

                                                 
 .  208 ، ص 2000القاىره ، , دار المستقبؿ العربي , دراسات في القانوف الدولي  اإلنساني ، الطبعة األولى  , مفيد شياب .  د( 1)

 
 . 27 ، ص 1969المجمة المصرية لمقانوف الدولي ، , المركز القانوني لبلحتبلؿ الحربي , عز الديف فوده . د( 2)
   



 74 

 ، ومف ناحية أخرى (1)يصمح لنقؿ السيادة لدولة االحتبلؿ فوؽ األراضي التي تديرىا أو تشرؼ عمييا 

 ،  وال نبالغ عندما (2)فإف االحتبلؿ ال يجيز ضـ األراضي المحتمة ، إذا ال يعتبر االحتبلؿ سببًا لمضـ 

نؤكد وجود قاعدة دولية تمنع الدولة المحتمة مف ضـ أراضي وممتمكات الدولة المحتمة وىذه قاعدة 

ممزمة لجميع الدوؿ ، لكف إسرائيؿ لـ تمتـز بيذه القاعدة منذ احتبلليا لؤلراضي الفمسطينية ، وبالتالي 

. فإف أي تغييرات إقميمية يحدثيا المحتؿ لف تمؽ اعترافًا مف بقية أعضاء المجتمع الدولي 
 

  ونشير إلى أف سمطات االحتبلؿ ال تستطيع أف تفرض عمى السكاف واجب الطاعة المطمقة ألوامرىا 

جراءاتيا التي تصدرىا أو تمارسيا في األراضي المحتمة ، إنما تكمف ىذه الطاعة في إطار   وا 

 (3)مراعاة ىذه السمطات لمحياة االجتماعية والمدنية واالقتصادية والثقافية لمسكاف في األراضي المحتمة 

، ولكف إسرائيؿ أصدرت األوامر العسكرية التي أجازت ليا التصرؼ في الممتمكات الثقافية الفمسطينية 

. بالنقؿ و الحفر والمصادرة 
 

كما درج الفقو الدولي عمى تفسير األحكاـ الدولية وقواعدىا بما يتفؽ وتنظيـ أوضاع االحتبلؿ لمسايرة 

الواقع فقط ، فتفرض االلتزامات عمى دولة االحتبلؿ بموجب المحافظة عمى األنفس واألمبلؾ ، وتنظيـ 

 . (4) جميع أنواع الخدمات ، االجتماعية واإلنسانية لممدنيف

 

ومف المبلحظ امتداد نطاؽ الحماية لمممتمكات الثقافية لفترات االحتبلؿ سواء أكاف االحتبلؿ كميًا أو 

ف لـ تواجو قوات االحتبلؿ بأعماؿ المقاومة ، ويرجع امتداد نطاؽ الحماية لفترات  جزئيًا ، حتى وا 

                                                 
(1) Fauchille, P, Traite de droit international public , Tome II , Librairie Arthur Rousseau , 1921 ,  p 215 .  
(2)

 Jennings , the Acquisition of territory in international law , Oceana publications , U.S.A , 1961 , p 20 . 
  . 227 ، ص1972القاىره ، ,عالـ الكتب , حقوؽ المدنييف  تحت االحتبلؿ الحربي , محيي الديف عمى العشماوي .  د( 3)
.  22  ، ص 1969القاىره ،  , 25مجمد , المجمة المصرية  لمقانوف الدولي , الحرب في نطاؽ القانوف الدولي , حامد سمطاف .  د( 4)
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النزاع المسمح إلى ما شيدتو البشرية مف قياـ قوات االحتبلؿ في العديد مف مناطؽ العالـ بنيب وتدمير 

. الممتمكات الثقافية واالستيبلء عمييا 

ويتطمب إسباغ وصؼ االحتبلؿ الحربي عمى حالة ما ، وجوب توافر عناصر معينو تتمثؿ في قياـ 

حالة حرب أو نزاع مسمح بيف قوات دولتيف تتمكف فييما إحداىا مف غزو أراضي الدولة األخرى 

واحتبلليا كميا أو بعضيا ، وقياـ حالة فعمية مؤقتة تحتؿ فييا قوات مسمحة أجنبية أراضي لدولة أخرى 

وتضعيا تحت سيطرتيا ، عبلوة عمى ما سبؽ يجب أف يكوف االحتبلؿ فعااًل حيث ال يبدأ إال إذا 

كانت قوات االحتبلؿ قد استطاعت السيطرة عمى كؿ األراضي التي غزتيا وأوقفت المقاومة المسمحة 

فييا ، وتمكنت مف حفظ النظاـ واألمف ، وأخضعتيا لمسمطة العسكرية التي تقـو بتأسيسيا فور توقؼ 

 . (1)القتاؿ 
 

وقد عالجت قواعد قانوف الحرب منذ أواخر القرف التاسع عشر وحتى اآلف، مسالة تنظيـ سمطات 

االحتبلؿ عمى األراضي المحتمة ، ومف بينيا منع دولة االحتبلؿ مف تغيير القوانيف السائدة أو مخالفة 

القواعد الدستورية والموائح الداخمية لئلقميـ المحتؿ ، واالعتداء عمى حقوؽ األىالي أو ممتمكاتيـ بما في 

 . (2)ذلؾ الممتمكات الثقافية 

 

فإذا كانت حماية الممتمكات الثقافية واجبة في الظروؼ العادية ، فيي أوجب ما تكوف في زمف الحرب 

، ذلؾ الزمف الذي تسكت فيو العقوؿ ، وتممع األسمحة التي يكوف الحسـ ليا ، وال يكوف لدى المقاتؿ 

                                                 
المجمة المصرية , الحؽ في التعميـ و الثقافة الوطنية في األراضي المحتمة  في ظؿ القانوف الدولي المعاصر , صبلح الديف عامر .  د( 1)

  . 115 ، ص 1978  ، القاىره ، 34العدد , لمقانوف الدولي 
(2  (

MC coubrey , H, . and white , N  , international law and Armed conflict , 1992 , p 279. 
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أو في مقدوره في كثير مف األحياف أف يحمي قيمًا أو يحافظ عمى التراث ، ولذلؾ وجدت قواعد عرفية 

. توجب عمى األطراؼ المتقاتمة أف تحتـر الممتمكات الثقافية 

 

 :الممتمكات الثقافية وقت االحتالل الحربي: المطمب الثالث 

 

غالبا ما تتعرض الممتمكات الثقافية داخؿ األراضي المحتمة لكثير مف المخاطر واإلضرار مف قبؿ 

. قوات االحتبلؿ سواء كاف ذلؾ مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عف عمد أو إىماؿ 
 

إف أوؿ إشارة إلى مسألة حماية الممتمكات الثقافية في وقت الحرب وردت في توصيات مؤتمر فينا عاـ 

 ، ويؤكد المؤتمر في إحدى  توصياتو ، بأف المصنفات الفنية ألي بمد  يجب أف تحتـر عمى 1815

. الدواـ كونيا ممتمكات ثقافية ال يمكف فصميا عف البمد الذي تنتمي إليو
 

 الخاصة بقوانيف وعادات الحرب البرية نصت في المادة 1907وفي معاىدة الىاي الرابعة لعاـ 

أمبلؾ البمديات والمنشات المخصصة لممارسة العبادة وألعماؿ البر  )السادسة والخمسيف منيا عمى أف

والتعميـ والفنوف حتى تمؾ التي تكوف ممموكة لمدولة يجب عدىا كالممتمكات الخاصة  وأف كؿ حجز أو 

.  (1)إضرار متعمد ليذه المنشات واآلثار التاريخية والفنية والعممية ىو أمر ممنوع وتتعيف مبلحقتو 

 

 ولـ يقتصر األمر عمى المؤتمرات الدولية بؿ نجد أحكاما ميمة تضمنتيا العديد مف المعاىدات ومف 

 التي أبرمت في أعقاب الحرب العالمية األولى حيث ألزمت ىذه 1919ذلؾ معاىدة فرساي عاـ 

                                                 
  . 44 ص1984 ، المجمة المصرية لمقانوف الدولي ، المجمد األربعوف ، القاىرة ، 1954رشاد عارؼ السيد ، دراسة التفاقية الىاي سنة .  د( 1)
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المعاىدة الحكومة األلمانية أف تعيد إلى ممؾ الحجاز المصحؼ األصمي لمخميفة عثماف بف عفاف الذي 

 (1)مف المدينة المنورة وأىدتو لئلمبراطور السابؽ غميـو الثاني  (العثمانية)انتزعتو السمطات التركية 
 

كما ورد في اتفاقية جنيؼ في شأف حماية األشخاص المدنيف في القسـ الخاص باالحتبلؿ الحربي 

محظور عمى دولة االحتبلؿ أف تدمر أي متعمقات ثابتة أو منقولة خاصة   )بالمادة الثالثة والخمسيف 

لؤلفراد أو الجماعات أو لمحكومة أو غيرىا مف السمطات العامة أو لمنظمات اجتماعية أو تعاونية إال 

 . (2) (إذا كانت العمميات الحربية تقتضي حتمًا ضرورة ىذا التخريب 
 

ذا كانت اتفاقات جنيؼ قد أجازت استخداـ القوة ضد أماكف العبادة في حالة الضرورة عمى النحو  وا 

 في شأف حماية الممتمكات الثقافية قد وردت نصوصيا 1954 فإف اتفاقية الىاي (3)السالؼ انتقاده 

تتعيد "عمى نحو مماثؿ حيث حظرت بصفة خاصة في المادة الرابعة المساس بحرمة ىذه الممتمكات   

اإلطراؼ السامية باحتراـ الممتمكات الثقافية سواء في أراضييا أو في أراضي األطراؼ السامية 

المتعاقدة األخرى ، وتطالب باالمتناع عف استعماؿ ىذه الممتمكات أو الوسائؿ المخصصة لحمايتيا أو 

إال أنيا كذلؾ أجازت ضرب ىذه " األماكف المجاورة ليا مباشرة ألغراض قد تعرضيا لمتدمير أو التمؼ

. األماكف حاؿ الضرورة وىكذا تتضح ىشاشة النصوص السابقة في حماية ىذه الممتمكات 

 

أف تعرض سمطات االحتبلؿ ألماكف العبادة يشكؿ جريمة دولية ، إذ " نورمبرج " وقد اعتبرت محكمة 

شيد مساعد المدعي العاـ الفرنسي أماـ بعض المتيميف الذيف ارتكبوا جرائـ دولية حيث قاموا بإغبلؽ 

                                                 
  .124 ص 1994الحصار عمى الثقافة القومية وعمى تنمية اإلنساف في العراؽ ،  الدورة التاسعة ، دراسات بيروت ، /  األليكسو ( 1)
دراسة تطبيقية لبلنتياكات اإلسرائيمية باألماكف المقدسة في , مصطفى أحمد فؤاد ، األماكف الدينية المقدسة في منظور القانوف الدولي .  د( 2)

  . 115 ، ص 2004القاىره ، ,دار الكتب القانونية , فمسطيف 
  . 2001 ، المجنة الدولية لمصميب األحمر ، 1949آب -  أغسطس12 انظر إلى اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في ( 3)



 78 

 ، كما أدانت المحكمة قادة الجيش األلماني (1)األديرة وسمب أمواؿ الكنائس والمعابد وانتياؾ حرمتيا  

وبالتالي يجب  (2)في روسيا لقياميـ بتدمير أماكف العبادة والكنائس في بعض المدف الروسية المحتمة 

.  إدانة قادة الجيش اإلسرائيمي عمى ارتكابيـ جرائـ ضد الممتمكات الفمسطينية 
 

كما استقر الفقو الدولي عمى إدانة انتياؾ حرمة دور العبادة ، أو التعرض ليا بالتدمير أو السمب أو 

زاء استقرار المعاىدات  النيب أو اإلغبلؽ أو أي تصرؼ يضر بيذه األماكف خبلؿ فترة االحتبلؿ ، وا 

والفقو والمحاكـ عمى حماية الممتمكات الثقافية كاف الغريب أف تتخذ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي 

إجراءات تستيدؼ تغيير وضع األراضي الفمسطينية ، وتعود تمؾ الغرابة إلى مخالفة تمؾ اإلجراءات 

 . (3)لممواثيؽ واألحكاـ والكتابات الدولية المستقرة والتي شكمت بالتالي مبدأ يسمو فوؽ القواعد العامة 
 

 لـ تنص مف قريب أو مف بعيد صراحة عمى إضفاء حماية 1954وبالرغـ مف أف اتفاقية الىاي 

خاصة عمى دور العبادة ، إال أف نطاؽ الحماية امتد إلى ىذه الدور تبعا لقيمتيا الفنية والتاريخية 

. والثقافية 

وقد قامت إسرائيؿ كسمطة محتمة بعدد مف اإلجراءات واالعتداءات عمى األماكف الدينية ، منتيكة بذلؾ 

قانوف االحتبلؿ الحربي وحرمة األماكف المقدسة فقد وقعت اعتداءات عمى الحـر القدسي الشريؼ مف 

خبلؿ الحفريات الكثيرة وكذلؾ تدبير حادثة حريقو والسماح لمييود بدخوؿ ساحة الحـر بألبستيـ 

الفاضحة ، كما تـ االعتداء عنوة عمى الحـر اإلبراىيمي في مدينة الخميؿ وما زالت االنتياكات مستمرة 

حتى اآلف حيث شممت الكنائس المسيحية ومنيا كنيسة القيامة في القدس وكنيسة الميد في بيت لحـ ، 

                                                 
(1)

 Egbert ,L  , Trials of major war criminal befor the international Military  tribunal, Vol II Nuremberg , 1947 

, p 46  
  . 116مصطفى أحمد فؤاد ، األماكف الدينية المقدسة في منظور القانوف الدولي ، مرجع سابؽ ص .  د( 2)

  .117مصطفى أحمد فؤاد ، األماكف الدينية المقدسة في منظور القانوف الدولي ، مرجع سابؽ ص .  د( 3)
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وكنائس أخرى ومواقع مقدسة عند المسيحييف والمسمميف بحجة إعادة التنظيـ العمراني مف جية و 

 . (1) البحث عف اآلثار مف جية أخرى
 

 مجموعة مف التدابير تستيدؼ منع التذرع بأي سبب لمنيؿ مف 1954وقد وضعت اتفاقية الىاي لسنة 

األعياف الثقافية ودور العبادة ، بعضيا مفروض عمى الدولة التي توجد فييا مثؿ ضرورة أبعادىا عف 

األىداؼ العسكرية بمسافة كافية لمنع اليجوـ عمييا مثؿ المطارات ومخازف األسمحة وثكنات الجيش 

 وكذلؾ منع استخداـ ىذه األعياف أو المراكز التي تحفظ فييا اإلغراض العسكرية 

أما البعض اآلخر فيو مفروض عمى العدو فيمتنع عمية عدـ توجيو أي عمؿ عدائي ضدىا مف شأنو 

تدمير أو إلحاؽ إي ضرر بيا ، كما يمتنع عميو نقميا أو نيبيا أو أف يوجو إلييا أية أعماؿ    انتقامية 

. ، والمشاىد عمى األرض الفمسطينية ىو عكس ذلؾ تمامًا   (2)
 

 المضافيف إلى اتفاقيات جنيؼ 1977جنيؼ  (بروتوكولي  )كما تأكدت ىذه االلتزامات في لحقي 

تحظر "   ،  فقد نصت المادة الثالثة والخمسيف مف الممحؽ األوؿ عمى أف 1949المبرمة عاـ 

األعماؿ التالية وذلؾ دوف اإلخبلؿ بأحكاـ اتفاقية الىاي المتعمقة بحماية األعياف الثقافية في حالة 

. وأحكاـ المواثيؽ الدولية األخرى الخاصة بالموضوع , 1954النزاع المسمح 

, ارتكاب أي مف األعماؿ العدائية  الموجية ضد اآلثار التاريخية أو األعماؿ الفنية وأماكف العبادة.1"

.  التي تشكؿ التراث الثقافي أو الروحي لمشعوب

. استخداـ ىذه األعياف في دعـ المجيود الحربي .2

                                                 
سمسمة العمـو , سالـ الكسواني ، الوضع القانوني لؤلماكف المقدسة في مدينة القدس في ضوء أحكاـ القانوف الدولي ، مجمة أبحاث اليرموؾ   ( 1)

  .  222 ، ص 1991المجمد السابع ، العدد الثالث ، األردف ،  , اإلنسانية واالجتماعية 
الطبعة , مع دراسة تطبيقية حوؿ محاوالت تدويؿ القدس - النظرية العامة لمتدويؿ في القانوف الدولي المعاصر , خميؿ سامي ميدي .  د( 2)

 .  500 ، ص1997األولى، 
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 . (1)" اتخاذ مثؿ ىذه األعياف محبل ليجمات الردع.3

ويجب منع , وتبيف مف ذلؾ أف األماكف الدينية تتوافر ليا الحماية القانونية الدولية في وقت الحرب

االعتداء عمييا سواء مف قبؿ الدولة الموجودة فييا ىذه األماكف أـ  الدولة التي تكوف في حالة حرب 

أو الدولة التي تقع تحت يدىا نتيجة االحتبلؿ الحربي وبالتالي يجب عمى إسرائيؿ أف تحافظ , معيا 

عمى الممتمكات الفمسطينية الواقعة تحت سيطرتيا واف تكؼ مف اعتداءاتيا عمى الممتمكات الواقعة في 

.  أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية وذلؾ التزامًا منيا باالتفاقيات الموقعة 
 

قد أثبتت أف اإلطراؼ المتحاربة ال تتورع , وال شؾ  في أف تجارب الحربيف العالميتيف األولى والثانية 

 1907 و         1899في استغبلؿ الثغرات في النصوص الواردة في اتفاقيات الىاي لعامي 

لكي تتيرب مف تطبيقيا وىذا ما تقـو بو إسرائيؿ فعبل وفي ضوء , والمتعمقة بحماية المممكات الثقافية

. ذلؾ قامت الدوؿ بمحاوالت جديدة لتكممة النقص في النصوص المذكورة 
 

 تحمي الممتمكات الثقافية انطبلقا مف خصائص الحرب في حيف أف 1954والواقع أف اتفاقية الىاي  

حصر العمميات  )اتفاقيات الىاي السابقة كانت تؤمف الممتمكات الثقافية عف طريؽ تبنييا لمبدأ 

بيد أف المبلحظ خاصة بعد الحرب العالمية الثانية أصبح مف غير المألوؼ حصر  (الحربية محميا

تحديد األماكف التي )العمميات الحربية محميا مما اقتضى نبذ ذلؾ المبدأ وتبني مبدأ آخر جديد وىو 

 .1954وىذا الذي تأخذ بو اتفاقية الىاي لعاـ  (تتواجد فييا الممتمكات والمؤسسات الثقافية 
 

 . 1954الحماية المقررة بموجب اتفاقية الىاي . 1

                                                 
, دار الكتاب المبناني , دراسات في  القانوف الدولي و الشريعة اإلسبلمية - القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف , جعفر عبد السبلـ عمي .  د( 1)

  .376  ، ص 2000بيروت ، 
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نصت  الفقرة األولى مف المادة الخامسة مف ىذه االتفاقية عمى التزاـ الدوؿ األطراؼ التي تقـو 

بتعضيد جيود , بشكؿ كمي أو جزئي " باحتبلؿ إقميـ ما تابع لدولة أخرى طرؼ في االتفاقية سواء

السمطات الوطنية المختصة في المناطؽ الواقعة تحت االحتبلؿ بقدر استطاعتيا لتمكينيا مف وقاية 

 ، وعمى أرض الواقع يقـو االحتبلؿ اإلسرائيمي بإعاقة عمؿ (1)ممتمكاتيا الثقافية والمحافظة عمييا 

السمطات الوطنية الفمسطينية لحماية ىذه الممتمكات وفي ىذا مخالفة قانونية واضحة لبنود ىذه 

االتفاقية مف قبؿ إسرائيؿ وىنا يجب عمى الدوؿ الموقعة عمى االتفاقية إلزاـ إسرائيؿ بتنفيذ بنودىا 

. بوصفيا دولة موقعة عمييا 
 

كما نصت ذات المادة في فقرتيا الثانية عمى التزاـ الدولة المحتمة بأف تتخذ بقدر المستطاع اإلجراءات 

الوقائية العاجمة بالتعاوف الوثيؽ مع السمطات الوطنية المختصة إذا ما اقتضت الظروؼ ذلؾ لممحافظة 

عمى ىذه الممتمكات الموجودة عمى األراضي المحتمة حاؿ إصابتيا بأضرار نتيجة العمميات العسكرية 

. وتعذر عمى السمطات الوطنية اتخاذ مثؿ ىذه التدابير
 

وقد تـ تفسير نص المادة الخامسة تفسيرا ضيقا بما يفيد انطباقيا عمى اإلجراءات الوقائية لممحافظة 

عمى الممتمكات الثقافية التي تتخذىا سمطات االحتبلؿ في فترات النزاع المسمح فحسب دوف أف يمتد 

ذلؾ االلتزاـ إلى جميع مراحؿ االحتبلؿ وعميو فإف الحفائر التي تقوـ بيا سمطات االحتبلؿ بعد انتياء 

 . (2)العمميات العسكرية ال تدخؿ تحت نطاؽ تطبيؽ االتفاقية 

 1954وتتضح ىنا صعوبة تبني ىذا الرأي ، فاألخذ بو يتنافى والروح العامة التفاقية الىاي 

مف اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات  (31)كما انو يخالؼ ما قررتو المادة . وبروتوكولييا اإلضافييف 

                                                 
  .1954 الفقرة األولى مف المادة الخامسة مف اتفاقية الىاي  لحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح  ، ( (1

(2)
 Nafziger , J ,UNESCO – Centered Management of international conflict over cultural property, The 

Hastings law journal 
27

 ,1975 , p 155 . 
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 التي تنص عمى وجوب النظر لبلتفاقية عند تفسيرىا كوحدة واحدة وعميو ال يجوز  النظر إلى 1969

 . (1)نص المادة الخامسة مف االتفاقية منفردا وبمعزؿ عف باقي نصوص االتفاقية 
 

وقد نصت المادة الثامنة عشر مف ذات االتفاقية صراحة عمى انطباؽ أحكاـ االتفاقية عمى جميع 

حاالت االحتبلؿ الكمي أو الجزئي ألراضي احد أطراؼ االتفاقية وأف لـ يصادؼ ىذا االحتبلؿ أية 

مقاومة مسمحة وبناًء عمى ذلؾ نرى وجوب امتناع قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي عف إجراء الحفائر في 

إال إذا كاف ذلؾ لغرض حماية . األراضي الفمسطينية وذلؾ  في أية مرحمة مف مراحؿ االحتبلؿ 

وذلؾ بالتعاوف الوثيؽ مع السمطات الوطنية المختصة . الممتمكات الثقافية الفمسطينية الميددة بالخطر 

. إذا ما تعذر عمى ىذه السمطات الفمسطينية اتخاذ ىذه التدابير وحدىا 
 

تضعؼ بشكؿ ممحوظ الحماية المبتغاة لمممتمكات الثقافية في  (بقدر المستطاع  )  إف إدراج عبارة 

فترات االحتبلؿ ، حيث يفتح ىذا النص لقوات االحتبلؿ الباب لبلنفراد باتخاذ بعض القرارات طبقا 

  .(2)لتقديرىا ما إذا كاف التعاوف مع السمطات الوطنية المعنية بشأف حالة ما ممكنا مف عدمو 

 

:  1954الحماية المقررة بموجب البروتوكول األول . 2

ألزمت الفقرة األولى مف المادة األولى قوات االحتبلؿ التابعة لمدوؿ اإلطراؼ باالمتناع عف تصدير 

كما ألزمت ىذه القوات باتخاذ اإلجراءات البلزمة نحو , الممتمكات الثقافية الموجودة عمى ىذا اإلقميـ 

بؿ ألزمتيا , منع تصدير الممتمكات الثقافية مف األراضي المحتمة سواء بطريؽ مباشر أو غير مباشر 

بوضع ىذه الممتمكات تحت الحراسة تمقائيا أو بناء عمى  طمب السمطات المختصة في األراضي 
                                                 

  . 77محمد سامح عمر ، مرجع سابؽ ص .  د( 1)
(2)

 Toman , J La Protection des Bien culturels  en Cas de coflit Arme Non International ; I m Dienstan der 

Gemeinschaft , 1989 , p 84 . 
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 وبالتالي يجب (1)وىذا ما ىو موضح  في الفقرة الثانية مف المادة األولى في ىذا البروتوكوؿ, المحتمة 

عمى إسرائيؿ التوقؼ عف سرقة وتصدير الممتمكات الفمسطينية بوصفيا دولة محتمة ينطبؽ عمييا قانوف 

. االحتبلؿ الحربي 
 

أما في الفقرة الثالثة مف المادة األولى فقد الـز البروتوكوؿ  سمطات االحتبلؿ بأف تسمـ عند انتياء 

العمميات العسكرية الممتمكات الثقافية الموجودة عمى أراضييا إلى السمطات المختصة لمدولة التي  

ويحؽ لمسمطات ,  وال ينقضي بالتقادـ "  وعميو يظؿ االلتزاـ بالتسميـ قائما(2) كانت تحت االحتبلؿ 

المختصة في األراضي التي كانت واقعة تحت االحتبلؿ بالمطالبة باسترداد الممتمكات الثقافية التي 

في أي وقت مف األوقات وبغض النظر عف أية مدة . صادرتيا القوات المحتمة أباف فترات االحتبلؿ 

عمى  )زمنية تكوف قد انقضت وقد نصت المادة الثالثة مف مسودة قانوف التراث الفمسطيني بأنو 

السمطة الوطنية العمؿ عمى إعادة واسترجاع جميع التراث الذي أخرج أو سمب أو ىرب إلى خارج 

. فمسطيف باستخداـ جميع السبؿ والوسائؿ السياسية والدبموماسية والقانونية وليا حؽ المطالبة بالتعويض

 

كما قرر البروتوكوؿ في الفقرة الثالثة  مف المادة األولى عدـ  جواز الحجز عمى الممتمكات الثقافية 

 وذلؾ بغية توفير الحماية المنشودة لمممتمكات الثقافية التي (3)بأي حاؿ مف األحواؿ كتعويضات حرب 

لذلؾ قرر , يتـ تصديرىا مف أراضي الدولة المحتمة إذا  ما انتقمت  ممكيتيا إلى أي شخص حسف النية 

ىذا البروتوكوؿ في المادة الرابعة منو إلزاـ دولة االحتبلؿ بتعويض أي حائز حسف النية لمممتمكات 

.  (4)الثقافية في حالة إخبلليا بيذا االلتزاـ 
 

                                                 
  .1954 الفقرة الثانية مف المادة األولى لمبروتوكوؿ األوؿ عاـ ( 1)

  .1954 الفقرة الثالثة  مف المادة األولى لمبروتوكوؿ األوؿ عاـ ( 2)

  .1954 الفقرة الثالثة  مف المادة األولى لمبروتوكوؿ األوؿ عاـ ( 3)

  . 1954 المادة الرابعة مف البروتوكوؿ االوؿ لعاـ ( 4)
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 التزاـ الدوؿ األطراؼ المودع لدييـ ممتمكات ثقافية مف جانب أي 1954وأخيرا قرر البروتوكوؿ األوؿ 

إلى  , برد ىذه الممتمكات وتسميميا عند انتياء العمميات العسكرية , دولة أخرى طرؼ بغية حمايتيا 

. السمطات المختصة  في األراضي التي وردت منيا 
 

نتيجة رفض السمطات ,  وجاء تبني ىذا النص نتيجة النزاع  الذي نشأ بيف السمطات البولندية والكندية 

أثر اجتياح , الكندية تسميـ السمطات البولندية الممتمكات الثقافية التي أودعتيا األخيرة لدى األولى 

.   (1) 1939القوات األلمانية لؤلراضي البولندية عاـ
 

 وليس ببروتوكوليا 1954ونرى انو كاف مف األفضؿ  تضميف ىذا النص في صمب اتفاقية الىاي 

األوؿ ، وذلؾ لضماف امتداد حكـ ىذا النص إلى كؿ الدوؿ األطراؼ في االتفاقية وليس فقط عمى 

. الدوؿ األطراؼ في بروتوكوليا األوؿ 

 

عماال لمقواعد المتقدمة تضمف قرار مجمس األمف رقـ   إلزاـ  دولة 1991/ 666ومف الناحية العممية وا 

بما في ذلؾ الممتمكات الثقافية , العراؽ برد جميع الممتمكات التي تـ االستيبلء عمييا مف دولة الكويت 

حيث تـ تسميـ عدد كبير مف الممتمكات الثقافية الكويتية التي صادرتيا العراؽ إلى ممثمي دولة الكويت 

 . (2) في أعقاب حرب التحرير تحت إشراؼ وحدة استرداد الممتمكات التابعة لؤلمـ المتحدة

. 1999قواعد الحماية المقررة بالبروتوكول الثاني . 3 

                                                 
(1)

 Nahlick, S , Le cas des collections pdonaises au Canada : condseradtion  juridiques , 1959-2960 , German 

year book of international law .Vol 
23

, 1983 , p 255.     
(2)

 Prott , L , The  Protocol to the convention for the Protection of cultural property in the Event of Armed 

Conflict (the Hague   convention) , German Red Cross  Vol 
4  ,

 1954 , German Red Cross 
, p 192 ,  1993 .  
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 اإلشارة إلى حماية الممتمكات الثقافية الواقعة عمى األراضي المحتمة  1999تضمف البروتوكوؿ الثاني  

وبيذا الخصوص نصت . وذلؾ تأكيدا عمى أىمية  حماية الممتمكات الثقافية  في فترات االحتبلؿ , 

المادة التاسعة عمى عدـ إخبلؿ أحكاميا بقواعد الحماية المقررة بموجب المادتيف الرابعة والخامسة مف 

 . 1954اتفاقية الىاي 
 

حيث جاءت المادة التاسعة بأحكاـ تكميمية بما يضمف كفالة  الحماية المناسبة ليذه الممتمكات خبلؿ 

فترات االحتبلؿ ، فقد ألزمت الفقرة األولى مف المادة التاسعة الدوؿ األطراؼ في حالة احتبلليا لدوؿ 

بعدـ القياـ بأي عمؿ مف أعماؿ التصدير أو النقؿ غير المشروع لمممتمكات الثقافية إلى  (أخرى أطراؼ

. خارج األراضي المحتمة أو نقؿ ممكيتيا
 

كما حظرت المادة التاسعة أعماؿ التنقيب عف اآلثار باستثناء الحاالت التي يحتـ فييا ذلؾ صوف 

عبلوة عمى ذلؾ يحظر عمى الدوؿ األطراؼ في ىذا , الممتمكات الثقافية و تسجيميا أو الحفاظ عمييا 

السياؽ إجراء أي تغيير في الممتمكات الثقافية أو في أوجو استخداميا عمى نحو يقصد بو إخفاء أو 

تدمير أي شواىد ثقافية أو تاريخية أو عمميو ، وما تقـو بو إسرائيؿ في األراضي الفمسطينية ىو تدمير 

.  تدريجي ليذه الممتمكات واألماكف مخالفة بذلؾ كؿ القوانيف واألعراؼ الدولية 
 

وقد قيدت المادة التاسعة سمطات دولو االحتبلؿ التي تستند إلى الحاالت االستثنائية إذا ما قامت 

أو إدخاؿ التغيرات عمييا أو عمى أوجو استخداميا لصالح الحفاظ عمى ىذه , بأعماؿ التنقيب 

بأف يكوف اتخاذ ىذه األعماؿ بالتعاوف الوثيؽ مع السمطات الوطنية المختصة لؤلراضي , الممتمكات 

. المحتمة ما لـ تحؿ الظروؼ دوف ذلؾ 
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وعدـ تضميف المادة التاسعة أية معايير أو  (ما لـ تحؿ الظروؼ دوف ذلؾ )وال شؾ أف استخداـ عبارة 

قد يخوؿ سمطات االحتبلؿ االنفراد بإجراء عمميات التنقيب , شروط موضوعيو  لتحديد ىذه الظروؼ 

لمممتمكات الثقافية أو إدخاؿ تغيرات عمييا أو عمى أوجو استخداميا دوف التعاوف مع السمطات الوطنية 

 ، حيث تحاوؿ الدوؿ المحتمة استغبلؿ (1)متذرعة في ذلؾ بعدـ سماح الظروؼ  , لؤلراضي المحتمة 

.  ىذه الثغرات القانونية لصالحيا 
 

 و بحؽ خطوة األماـ في سبيؿ حماية الممتمكات الثقافية في فترات 1999ويعد البروتوكوؿ الثاني 

 إلى الحد الذي انتيى 1954االحتبلؿ وقد كاف مف الصعوبة تضميف نصوصو في اتفاقية الىاي 

وصياغة , بالدوؿ المشاركة في صياغة االتفاقية إلى تقرير حذؼ ىذه النصوص مف مشروع االتفاقية 

. حيث تـ تضمينو ليذه األحكاـ و القواعد ( 1954البروتوكوؿ األوؿ  )بروتوكوؿ خاص 

 نحو ضماف الحماية المنشودة لمممتمكات الثقافية 1954ويعتبر ىذا مف أوجو ضعؼ اتفاقية الىاي 

حيث أف قبوؿ االتفاقية مف الدوؿ ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ قبوؿ , خبلؿ فترات االحتبلؿ 

حيث بمغ عدد الدوؿ األعضاء في .البروتوكوؿ األوؿ باعتباره وثيقة مستقمة و منفصمة عف االتفاقية 

 مائو و ثبلث دوؿ بينما بمغ عدد الدوؿ األطراؼ لبروتوكوليا األوؿ خمسة و 1954اتفاقية الىاي 

 . (2)ثمانيف دولو 
 

 وبروتوكولييا اإلضافياف وضعا ليحمياف الممتمكات الثقافية في حالة 1954يتبيف لنا أف اتفاقية الىاي 

االحتبلؿ الحربي ، وبما أف فمسطيف ىي دولة محتمة مف قبؿ إسرائيؿ فقواعد االحتبلؿ الحربي ىي 

الواجبة التطبيؽ عمى األراضي الفمسطينية وبالتالي عمى إسرائيؿ الدولة المحتمة المحافظة عمى 

                                                 
  . 82محمد سامح عمرو ، مرجع سابؽ  ص .  د( 1)

  .83محمد سامح عمرو ، مرجع سابؽ  ص .  د ( 2)
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الممتمكات الثقافية واالمتناع عف نقميا وتصديرىا إلى خارج األراضي الفمسطينية والمحافظة عمييا 

وتسميميا إلى السمطات الفمسطينية المختصة في حاؿ العثور عمييا وااللتزاـ باألحكاـ القانونية الدولية 

.   التي وضعت لتحمي ىذه الممتمكات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث 

االنتياكات اإلسرائيمية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية  

. والمسئولية القانونية والدولية المترتبة عمى إسرائيل 
 

عمدت السمطات اإلسرائيمية منذ احتبلليا لؤلراضي الفمسطينية إلى إتباع سياسة ممنيجة لمقضاء عمى 

كؿ ما لو صمة بالفمسطينييف وكؿ ما يربطيـ بتراثيـ الحضاري ، حيث قامت ىذه السمطات بارتكاب 
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جرائـ وانتياكات بحؽ الفمسطينييف وممتمكاتيـ وقد تنوعت صور وأشكاؿ ىذه االنتياكات وبالتالي 

تتحمؿ إسرائيؿ مسؤولية دولية وقانونية عف ىذه األفعاؿ المخالفة لقواعد القانوف الدولي ويترتب عمييا 

مسؤوليات عديدة ، وقد أصدرت المنظمات الدولية المختصة وغير المختصة كمجمس األمف والجمعية 

العامة لؤلمـ المتحدة والمجمس التنفيذي لمنظمة اليونسكو العديد مف القرارات التي تديف إسرائيؿ لقياميا 

. بتدمير التراث الفمسطيني وعدـ المحافظة عميو
  

لذلؾ سنقـو بدراسة صور ىذه االنتياكات في مبحث أوؿ ، ثـ نبيف موقؼ القانوف الدولي مف ىذه 

االنتياكات في مبحث ثاني ، ثـ ندرس المسؤولية الدولية الناجمة عف ىذه االنتياكات في مبحث 

ثالث، وندرس في المبحث الرابع مسؤولية إسرائيؿ عف إعادة الممتمكات المسروقة والتعويض عف 

األضرار التي ألحقتيا  بيا ، وأخيرا ندرس المسؤولية الجنائية الدولية المترتبة عمى إسرائيؿ في مبحث 

:   خامس  و ذلؾ عمى النحو التالي

 

 

 

.  صور االنتياكات اإلسرائيمية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية :  المبحث األول 

 

إسرائيؿ التي عرؼ عنيا سرقة الممتمكات الثقافية الفمسطينية وطمس اليوية و تفريغ المدف التاريخية 

حيث يفقد الفمسطينيوف ,مف سكانيا تحاوؿ اليـو تدمير التراث واقتبلعو مف األراضي الفمسطينية 

مبانييـ و ممتمكاتيـ الثقافية ، إف إسرائيؿ حولت األماكف الدينية الفمسطينية إلى مساجد ببل مآذف فيي 

تقوـ بحرب شرسة ضد التراث الفمسطيني ألنيا تريد أف تكسب بالثقافة و التراث ما لـ تستطع الحصوؿ 

. عميو بالسياسة 
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ومف ىنا وصؿ الجنوف اإلسرائيمي إلى األماكف الدينية اإلسبلمية و المسيحية فالمسجد األقصى 

, وكنيسة الميد تدبر ليما المؤامرات لمتدمير واإلحراؽ ألنيما رمز المقدسات في األراضي الفمسطينية 

, باإلضافة إلى تدمير جزء كبير مف التراث الفمسطيني في مدينة نابمس و كؿ المدف الفمسطينية 

وما تقـو , فالتراث الفمسطيني أغمى ما يممكو ىذا الشعب ضد إسرائيؿ التي ليس ليا ىوية و ال تاريخ 

بو مف حفريات جديدة في باب المغاربة في القدس دوف وجود مبرر قانوني ىو اكبر دليؿ عمى نواياىا 

السيئة لتدمير كؿ ممتمؾ اثري فمسطيني وعدـ التزاميا بكؿ االتفاقيات والقرارات الدولية  فيي تسعى 

. لمذبحة أثرية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية
 

نما لكؿ ممتمؾ وجود حي شاخص يمثؿ وثائؽ , فالممتمكات الثقافية الفمسطينية ليست حجار صماء وا 

ويعكس صور حياة اإلنساف الفمسطيني وأسراره و العبلقات المختمفة في عصر الحضارة , وقيما وعقائد 

 . التي أنتجتو ومف ثـ يجب عدـ اإلخبلؿ بالطابع األثري و العبؽ التاريخي ليذه الممتمكات

 

يجب عمى السمطة الوطنية الفمسطينية المحافظة عمى ىذه الممتمكات ألف ذلؾ حفاظا عمى الشعب 

الفمسطيني ذاتو وبالتالي فاف المحافظة عمييا مف أي خطر ييددىا فرض عيف عمى كؿ فمسطيني فيذه 

الممتمكات أمانة في عنؽ كؿ فمسطيني وىو الحارس ليا ويجب عميو أف يحافظ عمييا ليسمميا إلى 

. األجياؿ المقبمة مصانة و محفوظة فالتاريخ ال يرحـ أي جيؿ يتياوف في تاريخو
 

 بانسحاب قوات االحتبلؿ البريطاني عف المنطقة التي خمقت فييا إسرائيؿ 1948وما أف جاءت سنة 

 حتى أنشئت دائرة اآلثار اإلسرائيمية ومعيا الكثير مف المعاىد 1967ضمف الحدود التي سبقت عدواف 
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 (1)الجامعية والجمعيات التاريخية و األثرية التي أخذت عمى عاتقيا القياـ بالنشاط األثري بشكؿ واسع 

 .
 

إف جميع األعياف الثقافية والمباني األثرية في فمسطيف أخذت تحمؿ أسماء عبرية إلبعاد الصبغة 

الفمسطينية العربية عنيا وأصبح كؿ موقع تقريبا يمثؿ بطوالت  وأمجاد لمييود مف اجؿ تقوية الروح 

العنصرية وغدا أسموب البحث األثري يتضمف بوضوح النيات العدوانية إلسرائيؿ وتبرير سياسة التوسع 

الصييوني في بعض المناطؽ بحجة إنقاذ اآلثار الييودية التي ال يستطيع احد تحديد المنطقة التي 

. توجد فييا
 

 ألحقت السمطات اإلسرائيمية المقدسات 1948وبعد احتبلؿ ىذا الجزء األوؿ مف فمسطيف عاـ 

اإلسبلمية في مدف فمسطيف المحتمة إلى وزارة األدياف اإلسرائيمية التي عممت جاىده عمى منع صيانة 

 .   (2)وترميـ ىذه اآلثار كما حصؿ في مسجد الرممة وغيره  

 

أما المعالـ األثرية والتاريخية فقد حاولت وزارة السياحة اإلسرائيمية طمسيا وحرمانيا مف أي نوع مف 

أنواع الصيانة بيدؼ اندثارىا ولـ تكتؼ السمطات اإلسرائيمية بذلؾ بؿ ىدمت حارة المغاربة في القدس 

 21/8/1969وأنشأت عمارات جديدة لمييود في حي شرؼ وحرقت المسجد األقصى المبارؾ بتاريخ 

وصادرت عددا مف األبنية التاريخية كالزاوية الفخرية واعتدت عمى مبنى قبة الصخرة المشرفة بالسبلح 

.   وحاولت بشتى الطرؽ تدمير كؿ ممتمؾ ثقافي فمسطيني 
 

 

                                                 
  . 14 ، ص 1990بيروت ، , المجمد الثاني ، الدراسات التاريخية ، الطبعة األولى ,  الموسوعة الفمسطينية ,  معاوية إبراىيـ ( 1)
دار الكرمؿ لمنشر والتوزيع ، األردف  , 85العدد  ,حماية اآلثار و المقدسات اإلسبلمية في فمسطيف  ، مجمة صامد االقتصادي ,  رائؼ نجـ ( 2)
 .   100  ، ص 1991، 
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ومف الواضح أف ىجوما إسرائيميا منيجيا يستيدؼ ممتمكاتنا الثقافية فالحرب الشاممة التي يتعرض ليا 

أرض ببل شعب لشعب ببل   )الشعب الفمسطيني تريد اقتبلعو مف جذوره بناًء عمى مقولة الصياينة 

وىذا بالفعؿ يتطمب جيدا مضنيا مف أجؿ صد ىذه اليجمة الشرسة بما يضمف تأكيد أحقيو (أرض 

. الشعب الفمسطيني عمى أرضو و الحفاظ عمى تاريخو و تراثو السميب عبر العصور 
 

 وأبناء فمسطيف يبذلوف  جيودىـ لتحرير مقدساتيـ وحماية ممتمكاتيـ الثقافية وعبر 1948و منذ عاـ 

 لتحرير األوقاؼ اإلسبلمية وتسميميا 7/9/1985عف تمؾ الجيود المؤتمر الذي عقد في القاىرة بتاريخ 

إلى أصحابيا الشرعييف حيث بحثوا موضوع مصادرة األوقاؼ اإلسبلمية في فمسطيف المحتمة عاـ 

 مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية ووضعيا تحت أشراؼ لجنة رسمية معتبريف أف أمبلؾ الوقؼ 1948

.  يسرى عمييا قانوف أمبلؾ الغائبيف وبدؤوا بمصادرتيا واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة
 

فمقاـ عبلء الديف في يافا حولتو السمطات اإلسرائيمية إلى مقيى ومقبرة الجماسيف الواقعة شماؿ تؿ 

أبيب تـ تحويميا إلى حي سكني ييودي وتقسيـ مقبرة الشيخ مؤنس بيف جامعة تؿ أبيب وعدد مف 

المصانع اإلسرائيمية وتحويؿ مقبرة مأمف اهلل في القدس الغربية إلى شوارع ودورات مياه ومشروع صرؼ 

صحي ، باإلضافة إلى منع المسمميف مف صيانة وترميـ مسجد حسف بؾ في يافا مما أدى إلى سقوط 

  .(1)مئذنتو 

 

فمقبرة مأمف اهلل أو ماميبل كبرى المقابر اإلسبلمية في القدس فقد تعرضت لسمسمة أخرى مف 

االنتياكات حيث تقع ىذه المقبرة في وسط المدينة المقدسة وتضـ بيف جدرانيا قبور كبار الصحابة 

المسمميف وأولياء اهلل الصالحيف باإلضافة إلى شيداء المسمميف الذيف ذبحوا عندما دخؿ الصميبيوف إلى 

                                                 
  . 95 رائؼ نجـ ، مرجع سابؽ ، ص ( 1)
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القدس وتجمت ابرز االنتياكات عمى أيدي بمدية القدس التي استعممت اآلليات والجرافات في ىدـ 

ونبش القبور ومف ثـ نقؿ العظاـ واستخداـ جزء مف ىذه المقبرة كموقؼ لمسيارات وكمنتزىات وجزء 

 . (1)أخر وحدة مراحيض عامة 
 

والمقابر المسيحية لـ تسمـ مف االعتداءات الييودية فقد تـ االعتداء عمى مقبرة الرـو األرثوذكس القريبة 

مف كنيسة القديس المنقذ األرمينية وتحطيـ قبورىا وقاـ الجنود الصياينة باستعماؿ جزء منيا كمميى 

 . (2) (مميى ليمي)ليمي بعدما وضعوا عمى مدخميا الفتة كتب عمييا بالمغتيف العبرية واإلنجميزية عبارة 
 

و بالنسبة إلى احد المقامات في مقبرة الشيخ مراد في يافا أصبح وكرا لمدعارة والتحشيش بعد أف كاف 

يستعممو ولعدة سنوات أحد الييود المجاوريف لممقبرة إسطببل لمبغؿ الخاص بو ، وشرعت السمطات 

 بحجة التفتيش عف آثار الييكؿ ورغـ 1968اإلسرائيمية في الحفريات حوؿ الحـر الشريؼ منذ عاـ 

أنيـ لـ يكتشفوا شيئا يدؿ عمى أف الييكؿ كاف في ذلؾ الموقع في يـو مف األياـ إال أنيـ استمروا في 

ىذه الحفريات عمى مدى ثبلثوف سنة مضت مما تسبب في ىدـ أو تشقؽ بعض األبنية التاريخية 

. اإلسبلمية مثؿ رباط كرد والمدرسة المنجيكية
 

وىناؾ العديد مف االنتياكات اإلسرائيمية المرتكبة ضد المساجد الفمسطينية فعدد كبير منيا قد تـ ىدمو 

 1948 كـ شرؽ عكا حيث احتمت ىذه القرية سنة 15، مثؿ مسجد قرية الكويكات التي تقع عمى بعد

كذلؾ مسجد قرية البروة التي تقع "  بيت ىاعميؽ"ودمرت بما فييا المسجد وانشأ بدال منيا مستوطنة 

 كـ شرقي عكا حيث ىدمت ىذه القرية في نفس العاـ ونسؼ مسجدىا وأقيـ عمى أرضيا 9عمى بعد 

                                                 
المؤتمر الخامس ، مطبعة واو فست الحكيـ                الناصرة ، , مؤتمر التراث العربي لممسيحييف و المسمميف في األراضي المقدسة  (1)

  . 42 ، ص1987
 ، العدد األوؿ ، كانوف الثاني 22 نزار حميد ، األوقاؼ المسيحية في فمسطيف واالعتداءات اإلسرائيمية عمييا ، مجمة األرض ، السنة ( 2)

  . 23 ، ص1995
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 - 1948 وتشير اإلحصائيات اف عدد المساجد التي ىدمت بيف عاـ 1950عاـ  (احييود )مستعمرة 

 . (1) مقبرة 400 مسجدا والمقابر الميدومة بحوالي 480 قد بمغ حوالي 1967
 

وبعض المساجد تـ تحويميا إلى خدمة إغراض أخرى ومثاؿ ذلؾ مسجد قرية واد حنيف التي تقع عمى 

 كـ إلى الغرب مف الرممة حيث دمرت اغمب معالميا األثرية وتـ تحوؿ مسجدىا إلى كنيس 7بعد 

لمستعمرة كفا اىاروف ومساجد أخرى حولت إلى متاحؼ كمسجد بيساف الذي يعود تاريخ بناؤه إلى فترة 

. عمر بف الخطاب 
 

كما أف ىناؾ مساجد حولت إلى مقاىي ونوادي كجامع السكؾ في يافا ، وأخرى حولت إلى أماكف 

 ،  فقد تعرضت ىذه الممتمكات لكافة أشكاؿ (2) سياحية كمسجد الفنار المطؿ عمى ميناء يافا الميجور

االعتداء مف قبؿ إسرائيؿ ، فقامت بنيب وسمب وحرؽ وتدمير العديد مف المساجد واألماكف المقدسة 

 ،  ومف ىنا يتضح (3)الخ ... كما قامت بتحويؿ أجزاء منيا إلى فنادؽ وخمارات ودور لميو والقمار 

أف إىماؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي المتعمد لمكثير مف المواقع األثرية أسيـ في ضياع العديد مف ىذه 

المواقع ، حيث تمتنع سمطات االحتبلؿ عف ترميـ مواقع أثرية ىامو تشمؿ مواقع ومساجد تاريخية ، 

في حيف تقـو بالتنقيب في مواقع فمسطينية , وتتركيا عرضو لمدمار واالنييار كما حدث في حيفا ويافا

.  بشكؿ يخالؼ كؿ المواثيؽ الدولية المختصة في ىذا المجاؿ 
 

 إف الممتمكات الثقافية الفمسطينية تجابو تحد صييوني متعسؼ وعمى العالـ العربي واإلسبلمي أف 

ولقد انطمقت , يجابو ىذا التحدي بتحد مقابؿ لتفويت الفرصة عمى النظاـ الصييوني بتحقيؽ مأربو 

                                                 
  . 39 مؤتمر التراث العربي لممسيحييف و المسمميف في األراضي المقدسة  ، مرجع سابؽ ص ( 1)

  .40 مؤتمر التراث العربي لممسيحييف و المسمميف في األراضي المقدسة  ، مرجع سابؽ  ص ( 2)

   . 219حساـ أحمد ىنداوي ، الوضع القانوني لمدينة القدس ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، بدوف تاريخ ، ص .  د( 3)
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أصوات كثيرة مف بعض الدوؿ معمنة أنيا ستساىـ في صيانة المقدسات الدينية واألماكف التاريخية 

. ولكف تمؾ األصوات لـ تترجـ إلى أدنى قدر مف العمؿ الفعمي , الفمسطينية 
 

 قياـ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي بإدخاؿ 1967أما أىـ االنتياكات التي بدأت مباشرة بعد عاـ 

أمر " 1350" مجموعة ىائمة مف التعديبلت القانونية بموجب أوامر عسكرية زاد عددىا حتى األف عف

حيث سعت جميعيا إلى منح إسرائيؿ . في قطاع غزة " 1100" عسكريا  في الضفة الغربية ، وعف

السيطرة الكاممة عمى األراضي الفمسطينية ، وفيما يتعمؽ بالممتمكات الثقافية فقد صدرت مجموعة مف 

األوامر العسكرية اإلسرائيمية التي عدلت أو ألغت بعض البنود الواردة في القانوف الذي كاف مطبؽ قبؿ 

.  االحتبلؿ 
 

  1967 / 9 / 19 وصدر في  119وكاف مف أخطر ىذه األوامر العسكرية األمر الذي يحمؿ الرقـ 

حيث أدخؿ شمومو الىاط قائد قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي آنذاؾ تعريفا جديدا لكممة مسئوؿ حيث عرفة 

 ،  وىكذا يتبيف أف ىذا األمر (1)" ىو مف يعييف مف قبمي ليكوف مسئوال لمقتضى ىذا األمر" بأنو 

وأناط كافة الصبلحيات . العسكري الغي قانوف اآلثار القديمة الذي كاف مطبقًا آنذاؾ برمتو 

وىي صبلحيات أوسع مف صبلحيات المندوب , والمسؤوليات بشخص قائد المنطقة أو مف يعنيو 

.  مندوب حكومة االحتبلؿ البريطاني , السامي 
 

 أمرا عسكريا يحمؿ الرقـ 1968 / 4 / 21ثـ أصدر رفائيؿ فاردي قائد منطقة الضفة الغربية في 

عرؼ فيو مراقب اآلثار القديمة بأنو مف  , (2)" أمر يشأف مراقبي اآلثار القديمة "  وسمي باسـ 246

وأعطاه صبلحيات بأف يكوف لمراقب اآلثار القديمة , عينو المسئوؿ ليكوف مراقب اآلثار القديمة 
                                                 

 . 302 ، ص 1968الجزء األوؿ ،    , الطبعة األولى  ,  األوامر  العسكرية اإلسرائيمية , عبد الجواد صالح .  د( 1)
 

  . 303عبد الجواد صالح ، مرجع سابؽ ، ص . د( 2)
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الصبلحيات المخولة لمجندي بموجب األمر بشأف تعميمات األمف في كؿ ما يتعمؽ بجـر خبلفا  لمقانوف 

، أي أف ىذا المراقب أصبح الحاكـ بأمره يتصرؼ وفؽ صبلحيات خولت لمجندي فيطمؽ النار عمى 

. ويعتقؿ ويضرب ويمارس شتى أساليب البطش والتنكيؿ والتدمير, مف يشعر بأنو ييدد حياتو 
 

ف كاف , وتعكس ىذه األوامر العسكرية مدى خطورة التعديبلت التي أجرتيا سمطات االحتبلؿ  وا 

أخطرىا تمؾ التي نفذت بحؽ المباني والمواقع األثرية في القدس عقب ضميا غير القانوني إلسرائيؿ 

وأماكف , وتمؾ األعماؿ التخريبية التي نفذت في الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ  , 1967في حزيراف عاـ 

. وتاريخية في مدننا الفمسطينية , دينية 

  

وجيا مف وجوه السياسة التي ,  فقد أصبح ىدـ األماكف األثرية والمقدسة وتدنيسيا واالعتداء عمييا 

ومنذ إنشاء الكياف الصييوني وحتى  . (1)تنتيجيا سمطات االحتبلؿ الصييوني لتيويد األماكف المقدسة 

اآلف ىدمت عشرات المساجد والكنائس وصودرت مساحات كبيرة مف أراضي األوقاؼ بما عمييا مف 

منشات ، ولجأت إسرائيؿ إلى نيب المواقع األثرية والدينية  وذلؾ حتى يتـ ليا إزالة أي وجود ثقافي 

. وديني وقومي غير ييودي في فمسطيف 
 

وجاء في تقرير لميونسكو بأف إسرائيؿ لجأت في اآلونة األخيرة إلى إحبلؿ أسماء عبرية محؿ األسماء 

 . (2)العربية لبعض المدف والقرى الفمسطينية ، وقد آثار ذلؾ شعورا بالمرارة  لدى السكاف العرب 

                                                 
 ، ص 1985الطبعة األولى ، , ، مف ممفات اإلرىاب الصييوني في فمسطيف  ( 1983 – 1936 ) غازي السعدي ، مجازر و ممارسات  ( 1)

209 .   
, المؤسسة العربية لمدراسات و النشر ,  حقوؽ اإلنساف و حدود المنطؽ الصييوني ،  الطبعة األولى  - فمسطيف , حسيف غباش .  د( 2)

  . 102 ، ص 1987بيروت ، 
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 كما أقامت السمطات اإلسرائيمية حفريات في أماكف متعددة مف داخؿ األحياء العربية المصادرة داخؿ 

السور والمناطؽ المبلصقة لمحائطيف الجنوبي والغربي مف الحـر الشريؼ بحجة الكشؼ عف التاريخ 

الييودي وكاف اليدؼ مف ىذه  الحفريات تصديع ما فوقيا مف أبنية تجارية وسكنية ودينية وحضارية 

(1) . 

 

وقد احتجت المنظمات الدولية المختصة خاصة منظمة اليونسكو عمى األعماؿ اإلسرائيمية و قررت 

كعقوبة ليا إيقاؼ جميع المساعدات المالية و الثقافية و الفنية ، غير أف الحكومة اإلسرائيمية أصدرت 

.   (2)تصريحات متبلحقة تعمف عف تصميميا عف االستمرار في الحفريات 
 

إف ىذا التعدي اتخذ وال يزاؿ يتخذ أبعادا ليا خطورتيا عمى ىذه األماكف الدينية ، وقد أدانت الجمعية 

الذي صدر بناء عمى تقرير المجنة الخاصة المعينة  - 38/79العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا رقـ 

عمميات - بالتحقيؽ في الممارسات اإلسرائيمية التي تمس حقوؽ اإلنساف لسكاف األراضي المحتمة 

. الحفر و تغيير معالـ األراضي الطبيعية و األماكف التاريخية و الثقافية و الدينية خاصة في القدس 
 

في عبارات  ,1981  والصادر في ديسمبر عاـ 36/15 كما أعمنت الجمعية العامة في قرارىا  رقـ  

واضحة أف أعماؿ الحفر و التغيير في المنظر العاـ وفي المواقع التاريخية و الدينية لمقدس تشكؿ 

انتياكا صارخا لمبادىء القانوف الدولي و األحكاـ المتصمة بالموضوع مف اتفاقية جنيؼ المتعمقة 

بحماية المدنييف وقت الحرب ، كما ودعت إسرائيؿ إلى أف تكؼ فورا عف جميع أنواع الحفر وتغيير 

. المعالـ في المواقع التاريخية و الثقافية و الدينية لمقدس و خاصة تحت و حوؿ الحـر الشريؼ 
                                                 

السنة الرابعة ، العدد الرابع , المستقبؿ العربي  مقالة في مجمة القدس بيف التيويد و األمـ المتحدة و مشاريع السبلـ ،,  أحمد سعيد نوفؿ ( 1)
  . 33  ، ص 1985والسبعوف ، 

كانوف الثاني  , 42 – 41عدد , مجمة شؤوف فمسطينية  "  1975 - 1965 روحي الخطيب ، اإلجراءات اإلسرائيمية لتيويد القدس بيف ( 2)
 .102  ، ص 1975
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ولـ تقتصر االنتياكات اإلسرائيمية عمى الحرية الدينية و حرية العبادة  ومنع إقامة الشعائر الدينية 

بؿ , واالعتداء عمى األماكف األثرية و المواقع الدينية باليدـ و النيب و االستيبلء و السرقة و التدمير 

طاؿ األمر إلى السماح لمييود المتطرفيف بالصبلة في المساجد اإلسبلمية رغـ النص الصريح الوارد 

 ، و ىذا ما حدث و (1)بحظر تدنيس األماكف المقدسة   ( 27)في اتفاقية جنيؼ الرابعة في المادة 

, يحدث اآلف في الحـر اإلبراىيمي في مدينة الخميؿ و في مقاـ النبي يوسؼ عمى مشارؼ نابمس 

. ومقاـ النبي موسى بيف القدس و أريحا 
 

وعمى ضوء ىذه االنتياكات التي ترتكبيا إسرائيؿ بحؽ األماكف التاريخية و الثقافية لمشعب الفمسطيني 

فقد أصدرت المنظمات الدولية العديد مف القرارات بشأف اعتداءات إسرائيؿ عمى األماكف التاريخية , 

ديسمبر /16 بتاريخ 36/147 ، وقد أكدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في القرار رقـ (2)والثقافية 

، أف حاالت الخرؽ الخطير مف قبؿ إسرائيؿ ألحكاـ اتفاقية جنيؼ ىي جرائـ حرب  (ج) فقرة 1981

ىانة لئلنسانية ، وتديف بقوة السياسات والممارسات اإلسرائيمية ومنيا عمميات الحفر وتغيير معالـ  وا 

. األراضي الطبيعية واألماكف التاريخية والثقافية والدينية 
 

إف ىذه االعتداءات واالنتياكات عمى الممتمكات الثقافية الفمسطينية ما ىي إال نماذج ألمثمة عديدة في 

ف دلت عمى شيء  فإنيا تدؿ عمى أف ىناؾ أبعاد وأىداؼ كثيرة يمكف تمخيصيا في  أنحاء فمسطيف ، وا 

األولى ىي طمس اليوية العربية اإلسبلمية لفمسطيف مف خبلؿ إزالة أي معمـ حضاري يمكف : نقطتيف

أف يدؿ عمى الوجود الفمسطيني العربي أو اإلسبلمي ، والثانية ىي القضاء عمى الجذور التاريخية 

. والتراثية لمشعب الفمسطيني 

                                                 
  .40  مؤتمر التراث العربي لممسيحييف و المسمميف في األراضي المقدسة  ، مرجع سابؽ  ص ( 1)

  .192صبلح الديف عامر ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 2)
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تحت مسمى قانوف 1967لسنة  (10)والمثير لممشاعر واألحاسيس أف تصدر إسرائيؿ القانوف رقـ 

المحافظة عمى األماكف المقدسة حيث ورد فيو أف مف حؽ كؿ شخص مف أبناء الطوائؼ أف يصؿ 

 ، وفي أوؿ (1)إلى األماكف المقدسة بالنسبة إليو دوف المساس بأحاسيسو ومشاعره بالنسبة لتمؾ األماكف

 قدمت في المسجد األقصى مشروبات ومآكؿ بمناسبة حفؿ ختاف أقيـ في المسجد ألبف 1984أكتوبر 

 .  (2)أحد ضباط الجيش اإلسرائيمي وحضر الحفؿ عدد كبير مف كبار الضباط العسكرييف اإلسرائيمييف 
 

ولـ يكف نصيب األماكف المسيحية المقدسة مف االعتداءات اإلسرائيمية بأقؿ مف نصيب نظيرتيا 

اإلسبلمية فمقد تعددت وتنوعت ىذه االعتداءات تنوعا كبيرا فقد تعرضت كنيسة القيامة لسرقة تاج 

 24 عمى أيدي اإلسرائيمييف ، كما قاـ أحد الييود األمريكاف في 1967 أغسطس 12السيدة العذراء في 

 1973 ابريؿ 13 بتحطيـ قناديؿ الزيت والشموع الموجودة في مدخؿ الكنيسة ، وفي 1971مارس 

  (3)جرت محاولة لسرقة إكميؿ مرصع بالماس قرب صميب الجمجمة مف قبؿ ثبلثة إسرائيمييف 
 

واستحمت إسرائيؿ حرمة المقدسات المسيحية بصورة أفضع عندما اعترفت بسرقة تاج العذراء مف 

 أف تاجا أثريا 3/8/1967كنيسة القيامة وتفكيكو ، وكانت وكالة األسوشبت برس قد نشرت في تاريخ 

مف الذىب الخالص يجمؿ رأس تمثاؿ السيدة العذراء قد سرؽ ، وذكرت الوكالة أف التاج المسروؽ 

مرصع باألحجار الكريمة ، وقد فقد في وقت لـ يكف فيو مف رىباف الكنيسة إال عدد ضئيؿ منيـ ، إذ 

 . (4)عمدت السمطات اإلسرائيمية إلى  إبعادىـ عف الكنيسة 
 

                                                 
  . 181 مصطفى احمد فؤاد ، األماكف الدينية المقدسة ، مرجع سايؽ ، ص ( 1)

  .64  ، ص 1984الدورة األربعيف ، ديسمبر , الوثائؽ الرسمية لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  (2)
 . 68 ، ص 1976، القدس واألقصى ، المطبعة العصرية ، الكويت ، " فتح"حركة التحرير الوطني الفمسطيني  (3)

(4  (
Cattan ,  H , Palestine and International law , OP .cit , ( N.D ) , p 190 . 
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وقد تعرضت الممتمكات الثقافية لمكثير مف االعتداءات اإلسرائيمية األمر الذي أفقدىا الكثير مف 

أراضييا التي استخدمت في إنشاء العديد مف األحياء الجديدة إلسكاف الييود النازحيف إلى المدينة 

المقدسة وذلؾ بالبناء فوؽ األماكف االثرية بؿ تعرضت المساجد والكنائس ذاتيا لعمميات الحرؽ واليدـ 

ليس فقط عمى أيدي المتطرفيف الييود ولكف أيضا بواسطة السمطات اإلسرائيمية ومف ذلؾ نشير إلى 

 بإحراؽ المركز الدولي لمكتاب المقدس عمى جبؿ الزيتوف ، 1973 فبراير 6قياـ الييود المتطرفيف في 

 1992 يوليو 23 ففي (1) 1974 فبراير 11كما وتـ إحراؽ أربعة مراكز مسيحية أخرى في القدس في 

قامت السمطات اإلسرائيمية بيدـ كنيسة لمرـو األرثوذكس عمى جبؿ الزيتوف بالقدس بدعوى أنيا شيدت 

 .  (2)بدوف ترخيص 
 

وقد استولى الكياف الصييوني عمى الممتمكات الثقافية الفمسطينية إذ لـ يكتؼ بنقميا بؿ أخذ بالعمؿ 

زالتيا و تخريبيا بيدؼ تغيير معالـ فمسطيف التاريخية   ، وقد بمغت ذروة (3)عمى تغيير معالميا وا 

االنتياكات اإلسرائيمية تدخميا في شؤوف الحج المسيحي و تقييد حرية زيارة المسيحييف ألماكنيـ 

وىكذا بات مف الجدي و الضروري إبراـ معاىدة دولية يكوف موضوعيا حماية األماكف , المقدسة 

حيث إتضح قصور المعاىدات المتعمقة بحماية الممتمكات الثقافية  في إضفاء حماية , الدينية المقدسة 

بؿ عمى العكس كاف لمثغرات الكامنة في تمؾ المعاىدات الضوء , تميؽ بمكانة األماكف الدينية المقدسة 

.  الذي تمسكت بأىدابو السمطات اإلسرائيمية النتياؾ حرمة ىذه المقدسات 
 

                                                 
 . 70، مرجع سابؽ ،ص " فتح" حركة التحرير الوطني الفمسطيني (1)

  . 25  نزار حميد ، مرجع سابؽ ، ص(2)
 .  234 ، ص 1979لبناف ، , دار األندلس , تاريخ مدينة القدس ,  معيف احمد محمود ( 3)
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و يتضح مف اتفاقية الىاي و تحديدا الفقرة الثالثة مف المادة الرابعة و الفقرة األولى مف المادة الخامسة 

و منيا األراضي , أف سمطات االحتبلؿ تمتـز بحماية الممتمكات الثقافية في أراضي أي دولة أخرى , 

ويقع ىذا االلتزاـ عمى عاتؽ السمطات اإلسرائيمية المحتمة لؤلراضي الفمسطينية  , المحتمة 

 

 كميات 16/6/1967أثناء معركة القدس في - وقد خالفت إسرائيؿ أحكاـ ىذه االتفاقية عندما نقمت 

مف متحؼ فمسطيف إلى األراضي , كبيرة مف المخطوطات الثمينة المعروفة بمخطوطات البحر الميت 

كما انتيكت إسرائيؿ نصوص ىذه االتفاقية أيضا , المحتمة و ادعت بأنيا تحتفظ بيا بصفة مؤقتة

.   (1)عندما قامت بأعماؿ الحفريات األثرية في األراضي الفمسطينية 
 

, كما عمدت السمطات اإلسرائيمية إلى االستيبلء عمى الحـر اإلبراىيمي و تحويمو إلى ثكنة عسكرية 

كما قامت بتغيير الطابع التاريخي الديني والحضاري , يسمح لمفمسطينييف في فترات محددة لمصبلة فيو 

لمدينة الخميؿ ىذا وباإلضافة إلى انتياكات عديدة لمممتمكات الثقافية مف سرقة و نيب وتدمير و تغيير 

معالـ حضارية و تاريخية أو نقؿ العديد مف االكتشافات األثرية مف أراضي الضفة الغربية و قطاع 

. غزة إلى داخؿ إسرائيؿ  
 

 فاعتداءاتو متكررة عمى األراضي 1954فالكياف الصييوني لـ يراع األحكاـ الواردة في اتفاقية الىاي 

فالوكبلء العاموف الذيف تـ ذكرىـ في الفقرة الخامسة مف المادة السادسة في اتفاقية الىاي , الفمسطينية 

 أبمغوا أكثر مف مرة عف انتياكات و خروقات الكياف الصييوني التفاقية الىاي ولتوصيات 1954

. اليونسكو بشأف الممتمكات الثقافية و الدينية لمدينة القدس التاريخية 
 

                                                 
  . 194مرجع سابؽ ، ص , حسيف عمر حمادة .  د( 1)
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و دعا ذلؾ  إلى تبني المسألة مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة و أصدرت بيذا الصدد قرارا عاـ 

دراسة إجراءات لحماية مدينة القدس و  ) تطمب فيو مف مجمس الوصاية 185 و ىو القرار رقـ 1948

 يشجب فيو اغتصاب الكياف 1968 في عاـ 251و أصدر مجمس األمف أيضا القرار  (سكانيا 

الصييوني لمساحات كبيرة مف أراضي المدينة المقدسة إلقامة عرض عسكري وكما أصدر مجمس 

 يدعو فيو إلى إلغاء اإلجراءات جميعا لتغيير معالـ المدينة المقدسة 1968 لعاـ 252األمف القرار رقـ 

(1) . 
  

لـ , الجمي باألمر أف مجمس األمف في كافة قراراتو ,  ورغـ كؿ االنتياكات اإلسرائيمية المتكررة 

رغـ الوضع المتردي الذي ألـ بالممتمكات , يستخدـ نصوص ميثاؽ األمـ المتحدة في فصمو السابع

. الثقافة الفمسطينية فكؿ ما تمخض عف قراراتو ىو الشجب واإلدانة واالنزعاج
 

أف دراسة بعض القرارات الدولية الصادرة عف المؤتمر العاـ والمجمس التنفيذي لمنظمة األمـ المتحدة 

, إزاء بعض االنتياكات اإلسرائيمية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية  (اليونسكو  )لمتربية والعمـو والثقافة 

تكشؼ عف مدى خطورة وتفاقـ تمؾ االنتياكات خبلؿ فترة االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع 

. والتي مازالت مستمرة حتى اآلف, غزة
 

 1965 مف توصيات نيودليي بشأف منع الحفريات في األراضي المحتمة لعاـ 33إذ أوصت المادة 

يجب عمى الدولة العضو التي , في حالة النزاع المسمح : أباف المؤتمر العاـ السادس لميونسكو بمايمي 

فالقرار رقـ  , أف تمتنع مباشرة عف الحفريات األثرية في األراضي المحتمة , تحتؿ أراضي دولة أخرى 

دعا إسرائيؿ إلى  , 1968 (أكتوبر نوفمبر  )تشريف الثاني –  الصادر في تشريف األوؿ 3.343/ـ15

                                                 
  . 245حساـ أحمد محمد ىنداوي ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)
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و إلى االمتناع عف إجراء أية حفريات , المحافظة عمى الممتمكات الثقافية خاصة في القدس القديمة 

. أو أية عممية لنقؿ ىذه الممتمكات أو تغيير معالميا أو خصائصيا الثقافية والتاريخية 

 

 إسرائيؿ و بصورة 1972 (نوفمبر  ) الصادر في تشريف الثاني 3.422/ ـ17و دعا القرار رقـ 

وشجب استمرار إسرائيؿ في , وعف الحفريات األثرية , مستعجمة إلى الكؼ عف تغيير معالـ القدس 

. إجراء عمميات التنقيب عف اآلثار في مدينة القدس 
 

الذي أداف إسرائيؿ  , 1974 (نوفمبر  ) بتاريخ تشريف الثاني 3.427/ـ 18ثـ تبل ذلؾ القرار رقـ 

حيث أف إجراء , لموقفيا المناىض ألىداؼ اليونسكو بشأف حماية الممتمكات الثقافية في مدينة القدس 

وذلؾ عقب احتبلليا غير الشرعي ليذه المدينة ، أما القرار , ىذه الحفريات تشكؿ خطرا عمى آثارىا 

 ، فقد طالب إسرائيؿ بالمحافظة عمى األمبلؾ الثقافية ، وأعرب 1969 لعاـ 4.4.2/  ـ ت 82رقـ 

 عف قمقو الشديد النتياكات إسرائيؿ لمميثاؽ المتعمؽ 1970 في العاـ 4 . 3 .1/  ـ ت 83القرار رقـ 

. بالمحافظة عمى الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح 
 

 أسفو الستمرار 1972عاـ  (يونيو ) الصادر في حزيراف4 . 4 . 1/  ـ ت 89وأبدى القرار رقـ 

الحفريات األثرية اإلسرائيمية في القدس ، ودعا إسرائيؿ إلى الكؼ عف الحفريات األثرية ، وعف تحويؿ 

ىذه الممتمكات أو إحداث أي تغيير في مظاىرىا أو خصائصيا الثقافية والتاريخية خصوصًا فيما 

 الصادر في عاـ 4 . 3 . 1/ ـ ت 880يتعمؽ بالمواقع اإلسبلمية والمسيحية ، ودعا القرار رقـ 

 إسرائيؿ إلى المحافظة عمى الممتمكات الثقافية خصوصًا األماكف الدينية اإلسبلمية والمسيحية 1971

 فقد طالب إسرائيؿ أف 1973 الصادر عاـ 4 . 5 . 1/  ـ ت 92في القدس القديمة ، أما القرار رقـ 

. تحتـر بدقة معالـ القدس التاريخية 
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مثبل وضع قائمة بخمسة وخمسيف كتاب يمنع تدريسيا في المدارس منعا  (107)فاألمر العسكري رقـ 

 أصبح التعميـ كمو تحت السمطة المباشرة لمحاكـ العسكري 51باتا وبموجب األمر العسكري رقـ 

وسيطرتو وعمدت السمطات اإلسرائيمية إلى إغبلؽ المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية عقابا عمى 

 . (1)النشاطات السياسية أو تحسبا لمتظاىرات 
 

 إلجراء تغيرات 1967استغمت إسرائيؿ سيطرتيا عمى سكاف األقاليـ العربية المحتمة بعد حرب حزيراف 

أسياسية في مناىج التعميـ والثقافة ففي مدينة القدس وضواحييا ألغت تدريس المناىج التعميمية السابقة  

 . (2) عمى االحتبلؿ إلغاء تاما مف المدارس الحكومية
 

وبالمقابؿ فرضت عمى ىذه المدارس تدريس المنيج التعميمي اإلسرائيمي الذي كانت تطبقو عمى السكاف 

 وكاف ىذا المنيج ييدؼ 1948الفمسطينييف الذيف بقوا في فمسطيف بعد إقامة الدولة اإلسرائيمية عاـ 

. إلضعاؼ الصبلت الدينية و القومية و التاريخية بيف المواطنيف
 

 أف سمطات االحتبلؿ 1968 وجاء في تقرير المفوض العاـ لوكالة غوث البلجئيف الفمسطينييف سنة 

حذرت استعماؿ سبعيف كتابا مف الكتب التسعة و السبعيف المستعممة في التدريس في قطاع غزة كما 

أثارت سمطات االحتبلؿ اعتراضات عمى الكتب التي يجري تدريسيا في وكالة الغوث في قطاع غزة 

 . (3) ومنعت استعماؿ معظـ الكتب المقررة آنذاؾ
 

                                                 
  .  95 ، ص1982لبناف، , دار الكممة لمنشر , ترجمة وديع خوري , جونا ثاف كتاب ، الضفة الغربية و حكـ القانوف ,  رجا شحاده (1)
  . 189تيسير النابمسي ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 2)

 A/7213 –supp 13. p43 1968.  تقرير المفوض العاـ لوكالة غوث البلجئييف الفمسطينييف في وثائؽ األمـ المتحدة ( 3)
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كما عمدت إسرائيؿ إلى استبداؿ كممة فمسطيف بكممة إسرائيؿ في كؿ الكتب والخرائط ،  ففي غزة 

مف مدارس وكالة الغوث وقدرت الخسائر بما قيمتيا % 90وحدىا نيبت القوات اإلسرائيمية أو دمرت 

   .(1) ألؼ دوالر220

لذلؾ , فالعدو الصييوني يحاوؿ بشتى الوسائؿ قتؿ كؿ  ما لو صمة بالفمسطينييف و ارتباطيـ بأرضيـ 

قاـ العدو باستيداؼ المناطؽ األثرية التي تشكؿ ارتباط وثيقا بالفمسطينييف وتدؿ عمى امتبلكيـ 

ألرضيـ فيذه حرب شرسة يشنيا االحتبلؿ اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني وىو ما اعتبره البعض 

خفاء لمعالميا  مما دفع جيات فمسطينية بالمطالبة بوضع , محاولة لطمس اليوية الثقافية الفمسطينية وا 

. حد النتياكات الصييونية المخالفة لبلتفاقات الدولية 
 

كما أف مؤسسات أىمية و رسمية فمسطينية قامت بتوثيؽ حاالت مختمفة الستيداؼ اآلثار كالتدمير أو 

السرقة أو التجريؼ أو المصادرة أو إقامة المستوطنات عمييا أو شراء اآلثار مف الفمسطينييف أو 

فالحفاظ عمى التراث الثقافي نابع مف  حاجة , اإلببلغ عف مكاف وجود األثر مقابؿ مبمغ مف الماؿ 

. إثبات اليوية الفمسطينية لتمؾ األراضي المحتمة 
 

كما تـ , في الضفة و القطاع  (توثيؽ تصويري  )وجرى حتى اآلف توثيؽ خمسيف ألؼ مبنى تراثي 

القياـ بالحفاظ عمى عدد ال بأس بو مف تمؾ المباني التراثية وىناؾ أعماؿ لمحفاظ عمى المعالـ التراثية 

 ،  ومف العوائؽ التي يواجييا الفمسطينيوف مف أجؿ المحافظة (2)و المعمارية في مدف فمسطينية عدة 

وقوع كثير مف المناطؽ األثرية في قرى تخضع لمسيطرة الصييونية التامة , عمى ممتمكاتيـ الثقافية

. إضافة إلى مصادرة أراضي تحتوي عمى مواقع أثرية ىامة ,
 

                                                 
 . 785محيي الديف عمي العشماوي ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)

 . 193جماؿ عمياف ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 2)
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وفي بياف لدائرة اآلثار الفمسطينية جاء فيو أف قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي تستيدؼ بالدرجة األولى 

وقد دمرت السمطات المحتمة عددا كبيرا مف المواقع األثرية في مختمؼ المدف و , مواقع التراث الثقافي 

و يشير البياف إلى أف اإلجراءات الصييونية المفروضة عمى دائرة اآلثار تسببت في انتعاش , القرى 

ظاىرة سرقة الممتمكات الثقافية و بيعيا ألسباب اقتصادية بيدؼ الحصوؿ عمى لقمة العيش خاصة 

بسبب الحصار المفروض عمى , وأف الوضع االقتصادي في غاية الصعوبة في ظؿ انتفاضة األقصى 

. الشعب  
 

و كانت وزارة السياحة واآلثار الفمسطينية أعمنت أف دائرة اآلثار الصييونية قامت بسرقة قطع أثرية مف 

وىذه ليست المرة األولى التي يقـو فييا االحتبلؿ الصييوني بسرقة , مواقع أثرية مختمفة في فمسطيف 

وىنا يظير جميا أف القوات المحتمة اإلسرائيمية ضربت عرض الحائط بكافة المواثيؽ .اآلثار الفمسطينية 

 . (1)الدولية الخاصة بالحفاظ عمى الممتمكات الثقافية الفمسطينية 
 

وىناؾ العديد مف االكتشافات األثرية في المدف الفمسطينية منيا عمى سبيؿ الحصر الكشؼ عف مدينة 

أو كنقش احد المموؾ الفمسطينييف القدماء الذي عثر عميو في خربة , في حيفا (كاسترا)بيزنطية كاممة 

 ، باإلضافة إلى التنقيبات في المدف الفمسطينية كبيساف و سدود   1966عاـ (عقروف)المقنع 

و   (مجدو  )وتؿ المتسمـ , وعسقبلف و يافا وحيفا و في المدف القديمة كتؿ الصافي و خربة البرج 

 ، حيث نفتقد كميا إلى معمومات حوؿ نتائج ىذه التنقيبات اإلسرائيمية التي ما زالت مستمرة (2)غيرىا 

وال تتعدى معرفتنا كفمسطينييف بيذه االكتشافات غير ما توزعو . في بعض ىذه المواقع حتى اليـو 

. وكاالت األنباء عمى الصحؼ المحمية 
 

                                                 
 . 12 ، ص17/5/2006  أسماء الغوؿ ، مقالة بعنواف جريمة تحدث في الخفاء ، جريدة األياـ الفمسطينية ، ( (1

  . 25 ، ص 2000راـ اهلل ،  , 62قراءات في اآلثار الفمسطينية ، مجمة الكرمؿ الثقافية ، العدد ,  خالد الناشؼ (2 )
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حيث مف الميـ أف تكوف محؿ , وحاجتنا إلى ىذه المعمومات تتمثؿ في إعداد المادة العممية لمنشر 

األشياء قد رسمت أو صورت تصويرًا دقيقا وأف تكوف ىذه األشياء قد درست دراسة دقيقة الستنباط 

مكانية ربطيا مع الواقع الفمسطيني واثبات ىويتيا (1)أكبر قدر ممكف مف المعمومات منيا   ، وا 

. الفمسطينية  
 

وال بد مف اإلشارة إلى أف عشرات البيوت األثرية التي تعود لعصور العثمانييف و المماليؾ ال تزاؿ 

إضافة إلى استمرار محاوالت الصياينة في ىدـ أجزاء كبيرة مف البمدات و القرى , ميدده باليدـ 

وىكذا يكوف االحتبلؿ اإلسرائيمي يعمؿ مف كافة الجوانب عمى إنياء ىذا الشعب .األثرية الفمسطينية 

. العظيـ ومعالمو األثرية و ممتمكاتو الثقافية و بقدر المستطاع 
 

إذ عمدت إلى , وقد درجت إسرائيؿ عمى إتباع سياسة تستيدؼ مف ورائيا تجييؿ الشعب الفمسطيني 

غبلؽ المدارس , أسموب إغبلؽ الجامعات الفمسطينية وعدـ السماح لمطمبة باالنتقاؿ إلى جامعاتيـ  وا 

 ، ومف ىذه االنتياكات أيضا (2)واعتقاؿ المدرسيف وأساتذة الجامعات و تدمير المكتبات العامة 

طبلؽ الرصاص الحي , االقتحامات المتكررة لمجامعات و المدارس و إغبلقيا تحت أي حجج واىية  وا 

ونيب كؿ اآلثار والممتمكات التي , و المطاطي و الدمدـ المحـر دوليا عمى الطبلب دوف أسباب تذكر 

تـ العثور عمييا في المناطؽ الفمسطينية مع محاولة تزييؼ تاريخ ىذه األماكف ونسبتيا إلى التاريخ 

. الييودي 

 

 

                                                 
     ص 1988دار األسوار ، , الطبعة الثانية , محمد عبد القادر . زكي اسكندر  و  د. ترجمة د, آثار فمسطيف , وليـ ؼ أولبرايت .   د(1)

24 .  
رسالة دكتوراة ,  و تطبيقاتيا في األراضي الفمسطينية المحتمة 1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ , عبد الرحمف أبو النصر  (2)

  . 430 ، ص 2000مقدمة إلى كمية الحقوؽ ، جامعة القاىرة ، 
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:  يدمر الممتمكات الثقافية الفمسطينيةيجدار الفصل العنصر -

 

عمدت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي إلى سموؾ منيج متكامؿ يمس باألعياف المدنية عمى األراضي 

وما يترتب عميو مف آثار وانعكاسات , وقد كانت إحدى ىذه الوسائؿ جدار الفصؿ العنصري , المحتمة 

وتدمير لمممتمكات  الثقافية الفمسطينية  . سمبية عمى األماكف التاريخية و األثرية و الثقافية و الدينية 

(1) . 
 

فجدار الفصؿ العنصري أدى إلى تدمير وعزؿ المواقع التاريخية و األثرية و ابتبلع الكثير منيا وقمؿ 

باإلضافة إلى وقوع العديد مف المناطؽ األثرية  داخؿ نطاؽ , مف أىمية المقاصد و المدف السياحية 

. مما يسمح لفرؽ تابعة لسمطات االحتبلؿ بأجراء تنقيبات عاجمة في ىذه المواقع , الجدار الفاصؿ 
 

والتدمير المتعمد لمتراث الثقافي ىو الفعؿ الذي ييدؼ إلى تدمير التراث الثقافي كمو أو بعضو بحيث 

وما , عمى نحو يشكؿ انتياكا لمقانوف الدولي و إخبلال ال مبرر لو بمبادئ اإلنسانية , يناؿ مف سبلمتو 

و انتياؾ إسرائيؿ ليذه الممتمكات بإقامة جدار الفصؿ العنصري ىو تدمير , يمميو الضمير العاـ 

. متعمد ليذه الممتمكات  الثقافية الفمسطينية 
 

و التنقيب عف اآلثار ىو القياـ بأعماؿ الحفر و التحري التي تستيدؼ العثور عمى اآلثار المنقولة أو 

 ، وما تقـو بو (2)وال يعتبر اكتشاؼ اآلثار عف طريؽ الصدفة مف عمميات التنقيب, غير المنقولة 

                                                 
  . 191مصطفى احمد فؤاد وآخروف ، القانوف الدولي اإلنساني ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)

  .  67 ، ص 2001نعيـ الطاىر وآخروف ، التشريعات السياحية ، الطبعة األولى ، دار اليازوري العممية  لمنشر والتوزيع ، عماف، .  د( 2)



 108 

وىذا مخالؼ لقواعد و قانوف , إسرائيؿ  ىو التنقيب عف اآلثار داخؿ المناطؽ الواقعة داخؿ الجدار 

. االحتبلؿ الحربي 
 

و تظير النتيجة المباشرة لبناء جدار الفصؿ العنصري  في تدمير العديد مف المواقع و المعالـ األثرية 

و المثاؿ البارز عمى ذلؾ ما حصؿ في منطقة السواحرة الشرقية في القدس عندما تـ , و التقميدية 

الكشؼ عف دير بيزنطي تـ التعامؿ معو بشكؿ سريع بفؾ األرضيات الفسيفسائية و نقميا 

 . (1) إلى مستودعات دائرة اآلثار اإلسرائيمية
 

الذي نظمتو المنظمة اإلسبلمية لمتربية , ويشير التقرير النيائي لمؤتمر الحماية القانونية لآلثار العربية 

أتو منذ . و االتحاد العالمي لعمماء اآلثار العرب خبلؿ العاـ الجاري  (االيسيسكو)و الثقافة و العمـو 

موضحا أنو بعد االنتياء ,  موقعا و معمما أثريا 924 استولت مخططات االستيطاف عمى 1967العاـ 

مف بناء الجدار الفاصؿ يصؿ عدد المواقع و المعالـ األثرية في الضفة بما فييا القدس الشرقية الواقعة 

.  (2)  موقعا ومعمما أثريا4264خمؼ الجدار إلى 
 

دارة المواقع في الضفة و القطاع في وزارة اآلثار الفمسطينية أف ىناؾ  وذكر أكـر العجمو مدير الترميـ وا 

 موقع أثري في محافظات الضفة الغربية تتعرض 4500أكثر مف ستة مواقع أثرية في قطاع غزة و 

يوميا إلى االنتياكات مف قبؿ قوات االحتبلؿ عبر تجريؼ التبلؿ الرممية التي تضـ كثيرا مف الكنوز 

. األثرية 
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 12وىذا يؤدي إلى ضياعيا بالسرقات أو التدمير حيث دمر الجدار الفاصؿ حتى اآلف بشكؿ كمي 

وقد تـ تقديـ شكوى لمنظمة اليونسكو بيذا الخصوص  ، وقد نقؿ , موقعا أثريا في طولكـر و القدس 

كانت , الييود خبلؿ الثمانينيات مف القرف الماضي أرضية فسيفساء أثرية كاممة إلى داخؿ إسرائيؿ 

 تابوتا فرعونيا بقيادة موشيو 72إضافة إلى سرقة , عبارة عف كنيسة بيزنطية وادعوا أنيا كنيس ييودي 

 . (1) دياف ووضعوىا داخؿ متحؼ روكفمر في القدس
 

وجود العديد مف المواقع األثرية مثؿ تؿ القطيؼ , وتبيف بعد االنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع غزة 

مدمرة بالكامؿ بواسطة الجرافات أو بتفريغيا مف محتواىا التاريخي مثؿ تؿ أـ عامر الذي كاف عبارة 

.  دونـ 100عف مدينة أثرية كاممة المعالـ تصؿ مساحتيا إلى 
 

فعمى فمسطيف و الدوؿ العربية ضرورة العمؿ عمى تنبيو المجتمع الدولي إلى خطورة ما تقـو بو إسرائيؿ 

جراء بناء جدار الفصؿ العنصري في األراضي الفمسطينية والذي يدمر مساره جانبا كبيرا وميما مف 

ويفصؿ المدف و القرى الفمسطينية التي يمر , الممتمكات الثقافية وباألخص التراث الثقافي و الطبيعي 

. فييا 
 

ويجب التأكيد عمى اليونسكو أف اإلطار القانوني المنظـ لعمؿ بعثاتيا ىو أف القدس و باقي المدف 

وأف الممتمكات  الثقافية واآلثار والتراث المعرض , الفمسطينية ىي أراضي محتمة حسب القانوف الدولي 

. لمنيب و التدمير ىي فمسطينية اليوية بغض النظر عف الطابع الديني ليا 

                                                 
  . 12  أسماء الغوؿ ، المرجع سابؽ ، ص ( 1)
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فعمى المجتمع العربي عقد المؤتمرات الدولية و الدورية لخبراء ومختصيف حوؿ اآلثار والتراث 

باإلضافة لما  يشكمو االحتبلؿ اإلسرائيمي مف , الفمسطيني وذلؾ حتى ال يمتيميا ىذا الجدار العنصري 

. خطورة عمى ممتمكاتنا الثقافية 
 

واتيموا إسرائيؿ , وقد أداف خبراء التراث و اآلثار العرب إسرائيؿ لتدميرىا اآلثار والتراث الفمسطيني 

وطالبوا بترميـ المواقع , بقياميا بتدمير منيجي و متعمد لمتراث الفمسطيني إلى جانب نيبو و تصديره 

و تشكيؿ لجنة مراقبة دائمة مف اليونسكو في فمسطيف لمحفاظ عمى , األثرية التي تعرضت لمتدمير 

. ممتمكاتيا  الثقافية و تحديدا مف جدار الفصؿ العنصري 
 

:  إقامة المستوطنات وشق الطرق االلتفافية -

االحتبلؿ يدمر الممتمكات الثقافية الفمسطينية مف خبلؿ إقامة المستوطنات وشؽ الطرؽ االلتفافية حيث 

قامة بؤر استيطانية جديدة , تخطط قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي  لتنفيذ شوارع التفافية  وتعمدت إلى , وا 

إخفاء وتدمير الممتمكات الثقافية الموجودة في األماكف التي يخطط  االحتبلؿ لتنفيذ مخططاتو 

 البديؿ عف 60فقد تـ تدمير و إخفاء عدة مواقع أثرية أثناء شؽ الشارع االلتفافي , االستيطانية فييا 

. الخميؿ – شارع القدس 
 

 و الممتدة مف مدخؿ مستوطنة 1983 عاـ 60وأثناء تنفيذ سمطات االحتبلؿ المرحمة األولى مف شارع 

اليعاز حتى مفترؽ طريؽ برؾ سميماف األثرية الواقعة في منطقة الخضر التابعة لمحافظة بيت لحـ ، 

 60عمى الشارع الرئيسي لمطمر و التجريؼ بحجة مرور شارع " فاغور" تعرضت اآلثار مقابؿ مدخؿ 

. مف فوقيا 
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وقد قاـ طاقـ إسرائيمي بالتنقيب عف اآلثار في ىذه المواقع حيث تـ العثور عمى مجموعات كبيرة مف 

وأوعية فخارية مف عدة عصور وما زاؿ بعض تمؾ اآلثار عمى يميف المسافر إلى , النقود القديمة 

وفي محافظة راـ اهلل تـ طمر عدة آبار أثرية في منطقة , محافظة الخميؿ مقابؿ القرية المدمرة فاغور 

 . (1)الصوانو قرب مدخؿ البيرة 
 

 و الممتد مف مفترؽ برؾ سميماف األثرية إلى ما 1995وأثناء تنفيذ المرحمة الثانية في نفس الشارع عاـ 

وقد وجد في إحداىا تابوت أثري , وجدت مغاور و بيوت محفورة في الصخور , بعد أراضي بيت جاال 

حيث قامت طواقـ دائرة اآلثار لسمطات االحتبلؿ , فيو جثة محنطة وقد توقؼ عمؿ جرافات االحتبلؿ 

ثـ عادت الجرافات إلى عمميا لمواصمة , بالتنقيب في المكاف حيث وجدوا مجموعة مف اآلثار القيمة 

.  (2)إزالة اآلثار الموجودة في مسار الشارع و بقايا تمؾ اآلثار ما زالت ظاىرة لمعياف 
 

تـ ,  و شرقي مستوطنة أفرات 60 حاليا الواصؿ بيف شارع 365وأثناء شؽ  الشارع االلتفافي رقـ 

تدمير العديد مف آثار خربة عميا في الصوانة حيث كانت بيوت قديمة ميدمة تدؿ عمى عشرات اآلبار 

و يوجد فييا بقايا عدة قصور كما يوجد في أرضية بعضيا قطع ببلط صغيرة جدا  , األثرية 

وفي مناطؽ أخرى ال داعي لذكرىا تطايرت فييا الصخور والمواقع األثرية إلى مسافات بعيدة نتيجة 

وىذا ىو حاؿ الممتمكات الثقافية الفمسطينية التي يحاوؿ العدو القضاء عمييا بكؿ الطرؽ , التفجيرات 

 . (3) وبأسرع الوسائؿ المتاحة أمامو 

                                                 
فمسطيف  , 50العدد ,االحتبلؿ يدمر الممتمكات مف خبلؿ إقامة المستوطنات و شؽ الطرؽ االلتفافية ، مجمة نضاؿ الشعب , طمحة درويش  (1)
 . 48 ، ص 2000، 
  .49 طمحة درويش المرجع السابؽ ، ص( (2

 .  48 طمحة درويش ، المرجع السابؽ، ص( 3)
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و , فما أسيؿ أف تدمر و تزاؿ معالـ التراث الفمسطيني بالكامؿ إلقامة مستوطنة أو شؽ شارع التفافي 

نبلحظ أف قوات االحتبلؿ  تعمؿ جاىدة لتنفيذ العديد مف الخطط االستيطانية فوؽ المعالـ األثرية 

حيث يعمؿ االحتبلؿ عمى تدمير األماكف الدينية و المواقع األثرية و الطبيعية الخبلبة مف , الفمسطينية 

. خبلؿ طمرىا بالصخور و األتربة أو تغيير تضاريسيا بالتفجيرات و شؽ الطرؽ االستيطانية 
 

فيذا , كما أف زيادة مساحة المستوطنات تشكؿ عائقا كبيرا أماـ أعماؿ التنقيب التي ينفذىا المختصوف 

أي المناطؽ الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيمية  (C)يترتب عميو زيادة مساحة ما تسمى بالمناطؽ 

الكاممة  حيث أصبح مف الصعب وصوؿ المختصيف الفمسطينييف إلييا ألنو ألف في ذلؾ مخاطرة كبيرة 

فإنيا ,، كما أف السمطات اإلسرائيمية عندما تنقب في أراضي المستوطنات المقامة عمى أرضنا المحتمة 

ال تستأذف مف احد وليس باإلمكاف مراقبتيا أو مبلحظتيا و الوضع السياسي الحالي ال يسمح لكوادر 

اآلثار الفمسطينية باإلطبلع عمى نتائج التنقيب أو دراسة ما تـ الوصوؿ إليو  بما يتسنى مف خبللو 

. تفنيد ما يدعيو ىذا االحتبلؿ 
 

 . 6/2/2007حفريات باب المغاربة  -

في جريمة جديدة تضاؼ إلى سجؿ جرائـ االحتبلؿ اإلسرائيمي لمحاولة ىدـ المسجد األقصى ، قامت 

 بيدـ سور خشبي وغرفتيف قرب حائط البراؽ بالمسجد 2007 شباط 6قوات االحتبلؿ في صباح يـو 

األقصى حيث كانتا تشكبلف تبًل يقع قرب باب المغاربة مف الناحية الغربية مف المسجد األقصى 

، والمعروؼ أف طريؽ باب المغاربة المؤدي إلى  (1)المبارؾ لشؽ طريؽ خاص لممستوطنيف الييود 

                                                 
(1)

 www.palmedia.ps/ Arabic/ action .  

http://www.palmedia.ps/
http://www.palmedia.ps/
http://www.palmedia.ps/
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المسجد األقصى المبارؾ وقؼ إسبلمي وجزء ال يتجزأ مف المسجد األقصى وىذا الطريؽ يتضمف معالـ 

 . (1)حضارية تاريخية إسبلمية عربية منذ عيد األموييف واأليوبييف والمماليؾ والدولة العثمانية 
 

إف ما تقوـ بو إسرائيؿ مف حفريات في باب المغاربة المؤدي إلى الحـر القدسي الشريؼ يعد مخالفًا 

لممواثيؽ والقرارات الدولية لذا دعت اليونسكو إسرائيؿ إلى الوقؼ الفوري لحفرياتيا حوؿ المسجد 

األقصى وطالبت إسرائيؿ بالكشؼ عف أعماؿ الترميـ التي تقوـ بيا في الجسر المؤدي لممسجد 

األقصى والتي يجب أف يكوف اليدؼ النيائي منيا إعادة ترميـ باب المغاربة بدوف أي تغيير رئيسي 

.  (2)في بنائو وشكمو والمحافظة عمى القيـ التراثية لممنطقة 
 

إلى -2007شباط –وقد دعا رؤساء ىيئات اآلثار في الدوؿ العربية خبلؿ اجتماعيـ األخير في القاىرة 

اجتماع استثنائي لممجمس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لبحث االنتياكات اإلسرائيمية لمتراث الثقافي في 

مدينة القدس والمخالؼ لمقوانيف واالتفاقيات وحمموا إسرائيؿ بصفتيا دولة محتمة كافة النتائج المترتبة 

عمى استمرار أعماليا في باحة المسجد األقصى وتحديدًا في باب المغاربة ، ويتضح أف ىدؼ 

اإلسرائيمييف مف ىذه الحفريات معروؼ وىو إزالة التاريخ اإلسبلمي مف أجؿ توسيع ساحة البراؽ 

والبحث عف مداخؿ ومخارج أخرى أسفؿ الجدار الجنوبي الغربي لممسجد األقصى في محاولة واضحة 

.  لبلعتداء عمى ىذا  المكاف المقدس 
 

وىكذا خالفت الحفريات اإلسرائيمية وعمميات التنقيب و التدمير التي نفذتيا سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي 

 نصت 1907فاتفاقية الىاي ,   كؿ أحكاـ القانوف الدولي 1967في األراضي الفمسطينية منذ العاـ 

 القوات 1949و منعت اتفاقية جنيؼ الرابعة , عمى بنود تحمي الممتمكات الثقافية الخاصة و العامة 

                                                 
(1)

 www.alaqsa-online.com/news.   
(2) 

www.aljazeera.net.  

http://www.alaqsa-online.com/news
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المحتمة مف مصادرة أو تدمير أي مف الممتمكات الثقافية العامة أو الممموكة ألشخاص أو مؤسسات 

واتفاقية  , 1956 وتوصيات اليونسكو لعاـ 1954كما انتيكت اتفاقية الىاي , في األراضي المحتمة 

. وكميا تضمنت بنودا تخص ىذا الموضوع , آداب المينة الصادرة عف المجمس الدولي لممتاحؼ 

 

موقف القانون الدولي من االنتياكات اإلسرائيمية  :  المبحث الثاني 

 

 لسنة 5727قانوف المحافظة عمى األماكف المقدسة  ) أقر الكنيست اإلسرائيمي 1967 يونيو 28في 

الذي بموجب مادتو األولى تعيدت إسرائيؿ بالمحافظة عمى األماكف المقدسة وضماف حرية  ( 1967

وصوؿ أبناء األدياف المختمفة إلى األماكف التي يقدسونيا ، وبمنع كؿ ما مف شأنو المساس بمشاعرىـ 

 . (1)تجاه تمؾ األماكف
 

والواقع أف ىذا االدعاء كاف يمكف أف يكوف مقبواًل لو كاف إلسرائيؿ سيادة قانونية عمى القدس الشرقية 

فعندىا لف يكوف ليا أف " دولة محتمة " ، أما أف يكوف وضعيا بالنسبة ليذه المدينة مجرد وضع 

نما يكوف ليا مجرد ممارسة السمطات  تنصب نفسيا الحارسة عمى األماكف المقدسة في تمؾ المدينة ، وا 

التي يمنحيا إياىا وضعيا كدولة احتبلؿ ، وبشرط التقيد بااللتزامات التي تفرضيا عمييا أنظمة الىاي 

 في ىذا الشأف ، وعمى الرغـ مف منطقية ىذا القوؿ فاف 1949 واتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1907

. الممارسة العممية إلسرائيؿ تنبأ عف أنيا لـ تؼ في يـو مف األياـ بااللتزامات الواردة في ىذه القوانيف 

 

يديف القانوف الدولي جرائـ التدمير و التخريب التي ترتكبيا إسرائيؿ ضد الممتمكات الثقافية الفمسطينية 

ويعتبرىا جرائـ حرب بالمعنى الدقيؽ نظرا ألنيا ترتكب ضد أىداؼ مدنية دوف ضرورة عسكرية تبرر , 

                                                 
  . 218حساـ أحمد ىنداوي ، مرجع سابؽ ، ص .   د( 1)
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ذلؾ ، كما أنيا تخالؼ القاعدة العامة المعترؼ بيا في معظـ نصوص القانوف الدولي والقوانيف 

والتي تقرر أف شرور الحرب تقتصر عمى المحاربيف , اإلنسانية والمبادىء المستقرة لمدوؿ المتمدينة 

.  فبل يجوز أف تتعداىـ إلى غيرىـ مف المدنييف أو األىداؼ المدنية دوف العسكرية 
 

وتعد الممارسات اإلسرائيمية و المتمثمة في االعتداءات عمى األماكف الدينية والمواقع األثرية وتدمير و 

مخالفا لبلتفاقيات , إتبلؼ الممتمكات الثقافية والتغيير في الطابع التاريخي و الديني و الحضاري 

 والتي صدرت بمبادرة مف منظمة اليونسكو ووقعت عمييا 1954الدولية خصوصا اتفاقية الىاي 

وتوصيات المؤتمر الدولي حوؿ التنقيب عف اآلثار في  , 1949واتفاقيو جنيؼ الرابعة لعاـ , إسرائيؿ 

واالتفاقيات  , 1972واالتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي و الطبيعي لعاـ  , 1965نيودليي عاـ 

. الدولية األخرى ذات العبلقة بيذا الموضوع 
 

تدمير المنشآت المدنية ذات الطبيعة الخاصة مثؿ المنشآت  (56)فقد حرمت لوائح الىاي في المادة 

كما قررت أف ارتكاب أعماؿ التخريب ليذه , الدينية و الخيرية و التعميمية و األثرية و الفنية و العممية 

.  (1)المنشآت  يستوجب المسؤولية القانونية
 

مف  (53)كما حرمت اتفاقية المدنييف عمى دولة االحتبلؿ ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ فقد نصت المادة 

ىذه االتفاقية عمى أنو محظور عمى دولة االحتبلؿ أف تدمر أي متعمقات ثابتة أو منقولة خاصة 

باألفراد أو الجماعات أو الحكومة أو غيرىا مف السمطات العامة أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية 

إال إذا كانت العمميات الحربية تقتضي ضرورة ىذا التخريب وليس ىناؾ أي ضرورة عسكرية توجب 

. عمى إسرائيؿ القياـ بيذه األعماؿ التخريبية 

                                                 
(1) Scott , J , The Hague  , Conventions and Declarations  of 1899 and 1907 , New York , 1993 , p 127 .  
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 مف ىذه االتفاقية عمى عدـ جواز تعريض المستشفيات المدنية لميجـو بأي حاؿ 18كما نصت المادة 

مف األحواؿ ، وواضح مما سبؽ عرضة مف وقائع ، أف إسرائيؿ قد انتيكت أحكاـ لوائح الىاي واتفاقية 

. المدنيف بارتكابيا جميع األفعاؿ التي حرمتيا مواد ىذه االتفاقيات 
 

وطبقًا لميثاؽ محكمة نورمبرج وتحديدًا المادة السادسة والفقرة الثانية يعتبر التدمير العمد لممدف والقرى 

، والتخريب غير المبرر بالضرورات الحربية جرائـ حرب ، واعتبروا أف األفعاؿ التالية تشكؿ جرائـ 

حرب ، وىي ىدـ المتاحؼ والمدارس والمستشفيات دوف دافع قانوني وكذلؾ ىدـ اآلثار أو المباني 

.   (1)الخ ، دوف سبب شرعي .. الدينية أو الخيرية أو التاريخية 
 

إف تدمير أماكف العبادة مف مساجد أو كنائس يتعارض مع القيـ الدينية والرساالت السماوية ، كما أف 

منع مواطني األراضي المحتمة مف ممارسة شعائرىـ الدينية يتعارض مع اإلعبلف العالمي لحقوؽ 

قامة  اإلنساف  حيث نصت المادة الثامنة عشرة مف ىذا اإلعبلف عمى حؽ كؿ شخص في ممارسة وا 

.  (2)شعائره الدينية 

 

إف اإلطار العاـ الذي يفترض بموجبة تنظيـ العبلقة بيف أية سمطو إحتبللية والخاضعيف ليا ىو اتفاقية 

 ، إضافة إلى االتفاقيات 1907 باإلضافة إلى اتفاقية الىاي 1949جنيؼ الرابعة لحماية المدنيف 

الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي ، وكذلؾ الصكوؾ القانونية وحقوؽ اإلنساف التي 

. يتضمنيا القانوف الدولي والقانوف الدولي اإلنساني 
 

                                                 
  . 807محيي الديف عمي عشماوي ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)

القاىره        , 25المجمد , المجمة المصرية لمقانوف الدولي , العدواف اإلسرائيمي عمى مطار بيروت الدولي , عبد العزيز محمد سرحاف . د (2 )
.  197 ، ص 1969
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ولكف إسرائيؿ لـ تمتـز بصفتيا سمطة محتمة بقانوف اآلثار الذي كاف ساريًا في الضفة الغربية عشية 

 بؿ أدخمت تعديبلت عديدة ترتب عمييا نتائج خطيرة لمغاية مف سرقة ونيب 1967االحتبلؿ في العاـ 

لمممتمكات الثقافية الفمسطينية ، رغـ أف كؿ ىذه التعديبلت باطمة وغير قانونية وليس إلسرائيؿ الحؽ 

. بإصدار ىذه التعديبلت كونيا دولة محتمة 
 

وقد أفرزت جيود أجيزة المنظمات الدولية العديد مف القرارات والتوصيات والتي غمب عمييا نمط 

المناداة والشجب واإلدانة ، والتي قابميا تصاعد حدة التعنت اإلسرائيمي ، وكؿ األماني معقودة عمى 

ىذه القرارات التي يمكف أف يكوف ليا ابمغ األثر في دفع المجتمع الدولي نحو الحماية الفعمية لممتمكاتنا 

. الثقافية 

 

 

. المسؤولية القانونية و الدولية الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية : المبحث الثالث 
 

أي دولة تقوـ عمدًا بالتدمير أو تمتنع عمدًا عف اتخاذ التدابير المبلئمة لحظر ومنع ووقؼ ومعاقبة إي 

تدمير عمدي لمممتمكات الثقافية سواء أكاف ذلؾ الممتمؾ مدرجًا بقائمة تحتفظ بيا اليونسكو أو إي 

منظمة دولية أخرى ، أـ لـ يكف ، تتحمؿ الدولة المسؤولية عف ذلؾ التدمير ، ضمف الحدود التي يقرىا 

. القانوف الدولي 

 

لقد ارتضت الدوؿ كأعضاء في المجتمع الدولي احتراـ بعض المبادئ والقواعد التي تحكـ سموكيا 

وتنظـ العبلقات فيما بينيا ، وىي في سبيؿ ذلؾ قد وافقت ضمنيًا عمى تحمؿ بعض االلتزامات تحقيقًا 
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 ، وتتحمؿ المسؤولية في حالة خرقيا ألحد ىذه االلتزامات أو عدـ تنفيذىا (1)ألىداؼ الجماعة الدولية 

ليا بطريقة تؤدي الى األضرار بدولة أو بدوؿ أخرى وىي في ىذه الحالة تمتـز بتعويض الضرر 

 .  (2)الناشئ عف ذلؾ
 

وعمى ذلؾ فالنظاـ القانوني الدولي شانو شأف األنظمة القانونية األخرى يفرض التزامات عمى أشخاصو 

، وىذه االلتزامات واجبو النفاذ سواء أكاف مصدرىا حكمًا اتفاقيًا ، أـ مثبتًا في  معاىدة ، أـ حكما 

عرفيا ، أـ حكما قررتو المبادئ العامة في النظـ  القانونية المختمفة ، فإذا تخمؼ الشخص القانوني 

عف القياـ بالتزاماتو ترتب عمى تخمفو وبحكـ الضرورة تحمؿ تبعة المسؤولية الدولية المتناعو عف 

.  (3)الوفاء بو 
 

وعمية يصبح األقرب إلى الصواب القوؿ بأف المسؤولية الدولية ىي الجزاء القانوني الذي يرتبو القانوف 

 ، وتستند المسؤولية (4)الدولي العاـ عمى عدـ احتراـ احد أشخاص ىذا القانوف اللتزاماتو الدولية 

الدولية إلى نفس القاعدة التي تستند إلييا المسؤولية في القانوف الخاص ، ومؤداىا أف كؿ فعؿ غير 

 .  (5)مشروع يتسبب عنو ضرر لمغير يوجب التزاـ فاعمو بإصبلح ىذا الضرر

 

وعمى ذلؾ فمقياـ المسؤولية الدولية ال بد أف يقع فعؿ يصمح في نظر القانوف الدولي أساسًا لممسؤولية ، 

وأف تصح نسبة ىذا الفعؿ لدولة مف الدوؿ أو لمنظمة دولية أي لشخص مف أشخاص القانوف الدولي ،  

                                                 
جامعة عيف شمس،                     العدد , عدـ مشروعية تجارب األسمحة الذرية  ، مجمة العمـو القانونية واالقتصادية , حافظ غانـ . د (1)

  .    6 ، ص 1962الثاني ، 
عالـ الكتب             القاىرة، , لمسؤولية الدولية عف األضرار الناتجة عف استخداـ الطاقة النووية وقت السمـ ا , سمير محمد فاضؿ.  د( 2)

 .  43 ، ص 1976
  .    299 ، ص 1968القاىره ، , دار النيضة العربية , القانوف الدولي العاـ  , حامد سمطاف .  د( 3)
 .  385 ، ص 1991القاىره ،  , دار النيضة العربية , القانوف الدولي العاـ , عبد العزيز محمد سرحاف .  د( 4)
  .  256اإلسكندرية ، بدوف تاريخ ، ص , منشأة المعارؼ , الطبعة الحادية عشرة , القانوف الدولي العاـ , عمى صادؽ أبو ىيؼ .  د( 5)
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وأف يترتب عميو أضرار بشخص مف أشخاص القانوف الدولي العاـ ، وىكذا  يتضح أف القانوف الدولي 

 . (1)العاـ المعاصر يضع أساسًا لقياـ المسؤولية الدولية
 

أف القانوف الدولي ال يقر إسرائيؿ عمى ما تقـو بو مف انتياكات في سائر األراضي الفمسطينية المحتمة 

، وال يمكف أف نكوف بصدد قواعد قانونية ليا فاعميتيا إال إذا كاف ىناؾ نظاـ مف المسؤولية يكفؿ 

وضع جزاءات عمى عدـ تنفيذ قواعد القانوف ، ودوف الدخوؿ في تفصيبلت ، فإف الفاعمية في النظاـ 

الدولي ألسباب عدة في مقدمتيا عدـ وجود سمطة تنفيذية قوية وقادرة عمى تنفيذ أحكاـ القانوف الدولي 

، وكذلؾ عدـ وجود قدر مف تركز القوى الدولية في إطار نظاـ لبلستقطاب ال يسمح لمجمس األمف 

. وىو السمطة التنفيذية لؤلمـ المتحدة ، بأف يكفؿ قوى دولية كبيرة ضد مف يخرؽ النظاـ الدولي 
 

:- وبتطبيؽ المخالفات واالنتياكات اإلسرائيمية عمى ضوء قواعد المسؤولية الدولية نبلحظ ما يمي 
 

خالفت إسرائيؿ أحكاـ القانوف الدولي مف نواحي عديدة منيا  :- األفعال المخالفة لمقانون الدولي.1

أحكاـ القانوف الدولي الخاصة بحماية حقوؽ اإلنساف في األراضي المحتمة ، ومخالفة الطبيعة المؤقتة  

قامة المستوطنات عمى أنقاض األماكف الدينية و األثرية و  لبلحتبلؿ الحربي بضـ األراضي األثرية وا 

مخالفة بذلؾ كؿ األحكاـ و , وتدمير أماكف العبادة و نيب كؿ الممتمكات الثقافية , مصادرتيا 

. االتفاقيات و القرارات و المواثيؽ الدولية الصادرة عف األمـ المتحدة ووكاالتيا المتخصصة 
  

يجب أف يترتب عمى الفعؿ غير المشروع األضرار بشخص  :-  األضرار بشخص قانون دولي.2

ويعترؼ القانوف الدولي بشخصية , واألشخاص القانونية ىي الدوؿ والمنظمات الدولية ,  قانوف دولي

                                                 
  .  364 ، ص 1977الجزء االوؿ ، بيروت ، , أصوؿ القانوف الدولي العاـ , محمد سامي عبد الحميد .  د( 1)
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كما أف لؤلشخاص  العادييف حقوقا و عمييـ , قانونية لمنظمات التحرير الوطني بشروط معينة 

 . و إال ترتبت عمييـ المسؤولية , التزامات يجب الوفاء بيا في التعامؿ الدولي 

 

ولكف الرد عمى ذلؾ أف فمسطيف حجبت , وليست شخصا دوليا , وقد يقاؿ أف فمسطيف ليست دولة 

عنيا سيادتيا التي كاف مف المفروض أف تتحقؽ ليا بعد الحرب العالمية الثانية كبقية أقاليـ الدولة 

ولكف ىذا الحجب كاف مؤقتا بدليؿ وضع األقاليـ تحت نظاـ االنتداب , مثؿ سوريا و لبناف , العثمانية  

 . (1)وقرار األمـ المتحدة بعد ذلؾ بإنشاء دولتيف فييا أحداىما دولة فمسطيف العربية , 
 

ترتب مسؤولية إسرائيؿ  (الضفة و غزة  )فالمخالفات و االنتياكات المتكررة المتصمة باإلقميـ المحتؿ 

أو بإدخاؿ تعديبلت عف طريؽ األوامر , سواء تمؾ المتعمقة بانتياؾ حقوؽ اإلنساف الفمسطيني 

. العسكرية عمى وضع األماكف الدينية أو المواقع األثرية والتاريخية 
 

, تشمؿ أضرار مادية أىميا اليدـ والتغيير والسرقة والتدمير, وجدير بالذكر أف اإلضرار ىنا عديدة 

ضرار معنوية مثؿ االعتداء عمى المقدسات وتدنيسيا وتشويييا  وىذا ما ال يدع لدينا مجاال لمشؾ , وا 

. في تحقيؽ ركف الضرر في األفعاؿ اإلسرائيمية 

بؿ , إف القانوف الدولي ال يكتفي بحدوث مخالفة أو بحدوث ضرر:- انتساب الفعل إلى الدولة.3

. مثؿ سمطاتو التشريعية أو القضائية أو التنفيذية , يشترط أف ترتكبو إحدى سمطات الدوؿ 

وتسأؿ كذلؾ عف تصرفات األفراد العادييف إذا قصرت في اتخاذ التدابير الكفيمة لعدـ حدوث الفعؿ 

. الضار المخالؼ لمقانوف مف قبميـ
 

                                                 
  . 405القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ، مرجع سابؽ ، ص , جعفر عبد السبلـ عمي . د( 1)
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وتثبت مسؤولية إسرائيؿ عف تصرفات سمطتيا التشريعية بإصدار القانوف األساس وبإدخاؿ تعديبلت 

تشريعية عمى القوانيف التي كانت مطبقة في اإلقميـ الفمسطيني المحتؿ فيما يخص األماكف األثرية 

والمقدسات الدينية اإلسبلمية والمسيحية باإلضافة إلى ضميا مدينة القدس وجعميا العاصمة األبدية 

 .  (1)إلسرائيؿ
 

وتثبت مسؤولية إسرائيؿ عف تصرفات سمطتيا التنفيذية وذلؾ بممارستيـ إغبلؽ الطرؽ المؤدية إلى 

, سواء اإلسبلمية أو المسيحية , األماكف الدينية ومنع السكاف مف ممارسة طقوسيـ وشعائرىـ الدينية 

طبلؽ النار اتجاىيـ  غبلؽ المدارس والجامعات والمعاىد والتنكيؿ بالمدرسيف والمثقفيف واعتقاليـ وا  , وا 

وعزؿ المناطؽ األثرية والتراثية بحجة أنيا مناطؽ عسكرية يمنع االقتراب منيا ثـ قياـ الييئات المعنية 

كذلؾ قياـ قيادة جيش االحتبلؿ بإصدار األوامر العسكرية التي . بعد ذلؾ بالتنقيب عف اآلثار فييا 

فيذه األعماؿ كميا يقـو , تمنع تدريس الكتب الفمسطينية أو العربية في األراضي الفمسطينية المحتمة 

. بيا أفراد  تابعوف لمسمطة التنفيذية لدولة االحتبلؿ اإلسرائيمي 
 

فيتضح مف األحكاـ المخالفة لمقانوف التي تصدرىا , أما مسؤولية إسرائيؿ عف أعماؿ سمطتيا القضائية 

فعدـ التزاـ إسرائيؿ , المحاكـ اإلسرائيمية ضاربة عرض الحائط بالقوانيف التي كانت مطبقة مف قبؿ 

مع التزاميا في , وتطبيؽ قانوف آخر, بالقوانيف التي كانت سائدة قبؿ احتبلليا لمضفة الغربية وغزة 

يثبت مسؤولية إسرائيؿ عف أفعاؿ , األحكاـ الصادرة عف قضائيا وفرضيا عمى المواطنيف الفمسطينييف 

 .  (2) سمطتيا القضائية
 

                                                 
  . 406القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ، مرجع سابؽ ، ص , جعفر عبد السبلـ عمي .  د( 1)

  . 406جعفر عبد السبلـ عمي ، المرجع السابؽ ، ص . د( 2)
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وتثبت مسؤولية إسرائيؿ عف تصرفات أفرادىا  عندما تترؾ مواطنيف تابعيف ليا يعتدوف عمى المقدسات 

الدينية اإلسبلمية والمسيحية ، كالمسجد األقصى وعمى المصميف داخؿ المساجد والكنائس باإلضافة 

قامة حفبلت الختاف وتقديـ المأكوالت  قامة شعائرىـ الييودية فييا وا  إلى دخوليـ ىذه المقدسات وا 

والمشروبات وترؾ النفايات وبقايا الطعاـ في داخؿ ىذه المقدسات باإلضافة إلى التدخيف داخؿ 

الكنائس واصطحاب الييود لكبلبيـ عند الدخوؿ إلييا واالعتداء بالشتـ والضرب والبصؽ عمى رجاؿ 

 .  (1)الديف فييا 
 

 ، والعبث في (2)كما أف قياميا بالحفريات تحت المسجد األقصى لمبحث عف ىيكؿ سميماف المزعـو 

خفائيا , المقتنيات األثرية اإلسبلمية الموجودة داخؿ حرمات ىذه األماكف  والعمؿ عمى سرقتيا وا 

وتتحمؿ , وتدميرىا مف قبؿ ىؤالء األفراد يحمميا المسؤولية عف كؿ ىذه التصرفات الخاصة بأفرادىا 

. المسؤولية القانونية المترتبة عمى ذلؾ 
 

وقد وجيت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لوما شديدا إلسرائيؿ إلصدارىا ىذا القانوف األساسي وأعمنت 

كما أعمنت أف كافة اإلجراءات  , عدـ تأثيره عمى انطباؽ اتفاقية جنيؼ عمى األراضي الفمسطينية 

. التشريعية واإلدارية التي اتخذتيا إسرائيؿ لتغيير طابع مدينة القدس باطمة أصبل ويتعيف إلغاؤىا فورا 

وظمت األمـ المتحدة ومجمس األمف يعمناف بشكؿ مستمر بطبلف ىذه التدابير التي اتخذتيا إسرائيؿ 

.  (3)لتغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس 
 

                                                 
  . 23 نزار حميد ، مرجع سابؽ ، ص ( 1)

  . 25حساـ أحمد ىنداوي  ، مرجع  سابؽ ، ص . د( 2)

  . 456خميؿ سامي ميدي  ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 3)
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وتمارس إسرائيؿ , وواضح أف أفعاؿ إسرائيؿ تمثؿ جرائـ دولية فيي تخالؼ قانوف االحتبلؿ الحربي 

فماذا نتوقع أف يكوف حاؿ ممتمكاتنا الثقافية في , اآلف ضد الفمسطينييف نوعا مف إبادة الجنس البشري 

ظؿ وضع ىمجي وحشي كيذا ، وقد أدى كؿ ما سبؽ إلى أف تكيؼ الجمعية العامة األفعاؿ التي 

. ترتكبيا إسرائيؿ بأنيا جرائـ دولية 

 

مسؤولية إسرائيل عن إعادة الممتمكات الثقافية الفمسطينية والتعويض عن األضرار : المبحث الرابع 

. التي لحقت بيا 
 

. مسؤولية إسرائيل عن إعادة الممتمكات الثقافية الفمسطينية . 1
 

إف انتياؾ إسرائيؿ لمقانوف الدولي العاـ والمواثيؽ الدولية واالتفاقيات واألعراؼ الدولية مف خبلؿ 

يحمميا مسؤولية قانونية مادية جنائية وسياسية , عدوانيا المستمر عمى الممتمكات الثقافية الفمسطينية 

وذلؾ عف الفعؿ غير المشروع المتمثؿ بعدوانيا عمى فمسطيف وبانتياكيا ميثاؽ األمـ المتحدة وخاصة 

. مسألة عدـ االلتزاـ بأحكامو 
 

إف قياـ إسرائيؿ ومف خبلؿ عدوانيا المستمر عمى فمسطيف بتدمير ونيب الممتمكات الثقافية الفمسطينية 

يجب أف يداف إقميميا ودوليا ويشجب دائما وبكؿ مناسبة دولية ، مف ىنا واستنادا لمقانوف الدولي العاـ 

 عمى إسرائيؿ الدولة المحتمة والمعتدية عمى فمسطيف أف تتحمؿ المسؤولية 1954والتفاقية الىاي 

القانونية والدولية عف أعماليا الموجية ضد الممتمكات الثقافية الفمسطينية وعمييا أف تعيد إلى فمسطيف 

. ممتمكاتيا الثقافية التي تـ نيبيا وسرقتيا وأف تتوقؼ عف االستمرار في اعتدائيا عمى ىذه الممتمكات 
 



 124 

كما يتوجب عمييا التعويض , لذلؾ يجب عمى  إسرائيؿ إعادة جميع المسروقات مف ىذه الممتمكات 

عف األضرار التي لحقت بالممتمكات الثقافية والطبيعية جراء عدوانيا أو جراء الحفائر غير الشرعية 

ويجب عمييا االلتزاـ باألحكاـ القانونية الواردة في اتفاقية , التي أقامتيا وتقيميا  في مناطؽ احتبلليا 

.   بوصفيا دولة موقعة عمييا 1954الىاي  
 

وعمى فمسطيف وباألخص المديرية العامة لآلثار والتراث الفمسطيني تجييز ممؼ حوؿ القطع 

وذلؾ , والممتمكات الثقافية الفمسطينية المسروقة أو التي أتمفت ودمرت خبلؿ ىذا العدواف اإلسرائيمي 

مف أجؿ تقديمو إلى اليونسكو أو إلى المحاكـ الدولية التي تحكـ بالنسبة الى بعض الممتمكات الثقافية 

. الفمسطينية التي بيعت عمى يد إسرائيمييف أو في إسرائيؿ لجية ثالثة 
 

, إف إعادة الممتمكات الثقافية الفمسطينية المسروقة عمى يد  المحتؿ اإلسرائيمي إلى موطنيا األصمي 

يعد انتصارا لمشعب الفمسطيني , والتعويض عف األضرار التي لحقت بالمواقع والقيـ الثقافية األخرى 

عمى أساس أف ىذه الممتمكات تعد إرثا وطنيا و إنسانيا و حضاريا و شاىد تاريخي عمى إنجازات و 

كما أف إعادة ىذه الممتمكات إلى أصحابيا الفمسطينييف يعد , تطور البشرية في كؿ مرحمة مف مراحميا 

, انتصارا لمقانوف الدولي العاـ ولمبدأ تنفيذ االتفاقيات الدولية التي تعد مف أىـ مصادر القانوف الدولي 

 .كما انو يعتبر أمبًل لمدولة المنيوبة وآثارىا وقيميا الثقافية بإعادتيا لموطنيا األصمي 

 

ويقصد بإعادة أو رد الممتمكات الثقافية إعادة األوضاع  التي تأثرت مف وقوع العمؿ غير المشروع إلى 

ويعتبر التعويض العيني ىو األسموب األمثؿ في حاؿ ثبوت المسؤولية الدولية ، وقد , ما كانت عميو 
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استقر القضاء والعمؿ الدولييف عمى ضرورة رد الممتمكات الثقافية التي يتـ االستيبلء عمييا في فترات 

 . (1) االحتبلؿ الحربي منذ أوائؿ القرف التاسع عشر
 

إف أساس حؽ االسترداد ىو المخالفة الدولية المتمثمة في نزع الممتمكات واستنزاؼ الثروات والموارد 

بالقوة أو اإلكراه و إذا توقفنا أماـ عبارة بالقوة أو اإلكراه فإننا سنجد , الطبيعية في األقاليـ المحتمة 

العالـ أجمع شاىدا عمى أف ما وصمت إليو الممارسات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة قد 

فاؽ كؿ األساليب النازية و الفاشية فيما يتعمؽ باعتدائيا عمى الممتمكات الثقافية و تحديدًا المواقع 

.  األثرية و األماكف الدينية فبل وجو لممنازعة في توفر ىذا الشرط في حالتنا ىذه 

وىكذا يتضح أف حؽ االسترداد في القانوف الدولي يقصد بو حؽ الدولة المحتمة في أف تستعيد مف دولة 

 االحتبلؿ أو الدوؿ المحايدة الممتمكات الثقافية التي نزعت مف أقاليميا أثناء االحتبلؿ بالقوة أو باإلكراه

(2) . 
 

فعمى فمسطيف أف تسترجع جميع ممتمكاتيا الثقافية مف قطع أثرية و فنية و مخطوطات ألنيا تمثؿ 

ىوية شعبنا الثقافية و الروحية ويجب أف تجري االستعدادات البلزمة لممطالبة بممتمكاتنا في الخارج 

. سواء عف طريؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أو عف طريؽ االتفاقيات الثنائية 

 

                                                 
(1)

 Nafziger , J , The new international legal frame work for the Return , Restitution of forfeiture of cultural 

property , New York university journal of international law and politics 
15

,  1983 , p 789 . 

 
دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية و القانوف الدولي و تطبيؽ مبادئو بيف الدوؿ العربية و - حؽ االسترداد , صبلح عبد البديع شمبي .  د(2)

  . 452 ، ص 1983الطبعة األولى، , إسرائيؿ 



 126 

فمف العيب أف تزخر متاحؼ الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا و فرنسا و ألمانيا وتركيا و إسرائيؿ 

بآثار أجنبية  عنيا و بعيدة عف أوطانيا األصمية وتتفاخر بيا وتعتمدىا مصادر لمدخؿ ليا ولمسياحة 

. (1)دوف وجو حؽ وىي تعمـ أنيا ميربو و مسروقة مف أماكنيا األصمية 
 

بحيث ال يستسيغ ممارسات الدوؿ التي سرقت , أف الضمير العالمي أضحى مف الوعي و التفيـ 

الممتمكات الثقافية لمشعوب ميما قدمتو مف مبررات رخيصة مف أجؿ التغطية عمى ممارسات غير 

وسوؼ يأتي اليـو الذي تجبر فيو تمؾ , مشروعة يدينيا التاريخ و الضمير الحي لمشعوب المتحضرة 

وتعيدىا إلى أوطانيا األصمية سواء رضت أـ , الدوؿ التي استحوذت عمى ممتمكات الشعوب الثقافية 

.  أبت 
 

وبدأت تحاور الدوؿ المستعمرة في , لقد بدأت الدوؿ التفكير جديا بطمب استعادة  ممتمكاتيا الثقافية 

وىنا برزت الحجج االستعمارية في عدـ إعادة تمؾ الممتمكات , إعادة ممتمكاتيا األثرية  المسروقة 

 : (2)الثقافية ومف أبرزىا
 

حيث أصدرت الدوؿ التي تحتفظ بالممتمكات الثقافية المسروقة قوانيف ال تجيز :-  الحجة القانونية  .1

.  وحددت فترة زمنية القتنائيا , إعادة  تمؾ الممتمكات إلى أوطانيا ألنيا أصبحت جزًء مف تراثيا 

إف الدوؿ المحتفظة باآلثار المسروقة قد أبدت مبررات عدـ :- حجو عدـ توافر متاحؼ جديدة .2

ال تممؾ متاحؼ جيدة لمحفاظ عمييا  , مدعية بأف الدوؿ طالبة  استرداد ممتمكاتيا الثقافية , االستجابة 

لذلؾ  قررت بقاء ىذه , بسبب النقص لدييا في وسائؿ الصيانة أو النقص في الموظفيف المؤىميف  

. الممتمكات في متاحفيا 
 

                                                 
   64عبد الصاحب الير ، الحماية القانونية لآلثار والتراث ، منشور في الحماية القانونية لآلثار العربية ، مرجع سابؽ ، ص  . المحامي ( 1)

  60عبد الصاحب الير ، الحماية القانونية لآلثار والتراث ، منشور في الحماية القانونية لآلثار العربية ، مرجع سابؽ ، ص .المحامي  ( 2)
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بعيدة عف المراكز , وىذه الحجة تقوؿ أف الدوؿ التي تطالب بإعادة ممتمكاتيا إلى أوطانيا األصمية .3

فمف األفضؿ أف تبقى ىذه الممتمكات في متاحؼ الدوؿ التي نيبتيا حيث تعرض بشكؿ , الحضارية 

. أوسع وىذا يكسبيا شيرة عالمية 
 

لضماف إعادة أو استرداد ىذه الممتمكات إلى بمدانيا األصمية فانو مف :  أما الحجة الرابعة.4

المستحسف إجراء مفاوضات مباشرة مع تمؾ الدوؿ ، ونبلحظ أف تنوع المبررات يعطي فكرة عف 

. العقبات القانونية والفنية التي تقؼ في طريؽ إعادة ممتمكاتنا إلى وطننا الحبيب فمسطيف 
 

 

وقد تضمنت معاىدات الصمح منذ منتصؼ القرف السابع عشر نصوصًا تيدؼ إلى رد الممتمكات 

 (وستفاليا)الثقافية التي تـ االستيبلء عمييا خبلؿ الحروب وعمى سبيؿ المثاؿ تضمنت معاىدة صمح 

 . (1) نصوصًا تقضي بإعادة المكتبات و األرشيؼ التي تـ نقميا إلى أماكنيا األصمية 1648عاـ 
 

وقد أثيرت مسألة رد الممتمكات الثقافية المنيوبة إثناء المفاوضات التي بدأت أثر انتياء الحروب 

 ، إلى أف توصمت األطراؼ المعنية 1815النابميونية والتي تمخض عنيا إبراـ اتفاقية باريس سنة  

 . (2)الحقًا إلى اتفاؽ يمـز فرنسا بإعادة الممتمكات الثقافية المصادرة والمنيوبة إلى دوليا األصمية 
 

وقد حاولت بعض اتفاقيات السبلـ المبرمة في أعقاب الحرب العالمية األولى إصبلح بعض الخسائر 

التي أصابت الممتمكات الثقافية وال سيما ما تـ نيبو واالستيبلء عمية ، وقد تضمنت معاىدة فرساي 

 ، التزاـ ألمانيا برد جميع الممتمكات ذات القيمة التاريخية والتي تـ نيبيا مف جانب قواتيا أثناء 1919

. الحرب إلى أصحابيا الشرعييف 
 

                                                 
(1  (

Jote  , K , International Legal protection of cultural Heritage , 1994, p 264 .  
(2)

 Note ,  The protection of Art in Transnational law , Vanderbilt journal of Transnational law
 7
 , 1983 , p 689 
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وىناؾ قرار محكمة أمريكية  يتضمف إعادة قطع أثرية تعود الى كنيسة قبرصية ، حيث يعد ىذا القرار 

 ، أما معاىدات الصمح  المبرمة (1)سابقة في مجاؿ إعادة اآلثار مف محاكـ تطبؽ السوابؽ القضائية

بعد الحرب العالمية الثانية فقد تضمنت نصوصًا مماثمة تقضي بإعادة ورد الممتمكات الثقافية التي تـ 

نيبيا واالستيبلء عمييا خبلؿ الحروب مثاؿ ذلؾ اتفاقيات الصمح بيف بمغاريا والمجر وايطاليا ورومانيا 

 . (2)وفنمندا ويوغسبلفيا
 

ثيوبيا لعاـ   نصًا يمـز ايطاليا ، برد جميع الممتمكات 1947كما تضمنت االتفاقية المبرمة بيف ايطاليا وا 

 استرد المكسيؾ مف والية ساف 1987الثقافية التي قامت  ايطاليا بنقميا إلى خارج  إثيوبيا ، وفي عاـ 

فرانسيسكو األمريكية مجموعة مف القطع الفنية والتاريخية  ، وقد تمكف العراؽ ايضًا بمساعدة المجنة 

الدولية الحكومية مف استرداد مجموعة كبيرة مف ممتمكاتو الثقافية الموجودة في انجمترا وفرنسا وأمريكا 

(3) . 
 

فيناؾ الكثير والعديد مف األمثمة والتطبيقات العممية السترداد الممتمكات الثقافية ، فقد أعادت انجمترا 

 ، كما وأعادت لميمف ايضًا 1980إلى غانا ممتمكات ثقافية قيمة وذلؾ حسب تقرير لميونسكو عاـ 

مجموعة أثرية قيمة ، وأعادت فرنسا إلى الجزائر مجموعات أثرية ولوحات فنية كانت قد أخذت مف 

.  (4)المتحؼ الوطني الجزائري ، وأعادت بمجيكا إلى زئير قيـ فنية عديدة 
 

                                                 
 الدكتور عبد الكريـ ذيب الجبوري ، الحماية القانونية لآلثار وطنيا ودوليا ، منشور في الحماية القانونية لآلثار العربية ، مرجع سابؽ ، ص (1)

72 . 

  . 150محمد سامح عمرو  ، مرجع سابؽ ، ص .  د(2 )

  . 115عمي خميؿ الحديثي  ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 3)

  . 152مصطفى احمد فؤاد وأخروف ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 4)
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وبالتالي يمكف اعتبار جميع ىذه التطبيقات العممية السابقة إلعادة الممتمكات الثقافية نموذجًا يحتذى بو 

، وبالتالي يجب عمى إسرائيؿ أف تتوقؼ عف سرقة ممتمكاتنا وعمييا أف تعيد ما سرقتو وأخفتو في 

. الماضي إلى أصحابو الشرعييف 
 

أخيرًا نؤكد وبحؽ أف رد الممتمكات الثقافية التي يتـ نقميا مف دولة إلى دولة أخرى يجب أف يتـ فور 

انتياء العمميات العسكرية ، كما يجب أف تشمؿ عممية الرد لجميع الوثائؽ التاريخية والعممية المتعمقة 

بيذه الممتمكات  ، وذلؾ حتى يتسنى لمدولة أف تعمف وفائيا بالتزاماتيا برد الممتمكات الثقافية ومف ثـ 

 . (1)براءة ذمتيا 
 

. التعويض عن الممتمكات الثقافية الفمسطينية .2
 

تتمتع الممتمكات الثقافية الفمسطينية بخاصية فريدة وىي أنيا جزء ال يتجزأ مف اليوية الذاتية لؤلمة 

العربية ولمشعب الفمسطيني تحديدًا ، وأف مسألة اقتنائيا مف جانب االحتبلؿ اإلسرائيمي نتيجة الغزو 

العسكري أو االستيبلء غير المشروع عمييا سوؼ يشكؿ إخبلال بالتزاـ دولي ، وبالتالي تتحمؿ إسرائيؿ 

وىي الدولة المعتدية نتيجة مسؤوليتيا الدولية بسبب عمميا غير المشروع ، ومف ثـ تكوف ممزمة 

بالتعويض عف الضرر الذي تسببت في وقوعو ، مما يؤدي إلى إصبلح ما لحؽ بالممتمكات 

. الفمسطينية مف أضرار 
 

وقد يكوف التعويض عيني وىنا يتمثؿ اإلصبلح بإعادة الحاؿ إلى ما كانت عمية قبؿ وقوع الضرر ، 

وىو أفضؿ أنواع التعويض ، أو قد يكوف بتقديـ مبمغ مالي معقوؿ عندما تكوف اإلعادة  العينية غير 

                                                 
(

1
)  Prott , L, Principles for the Resolution of Disputes concerning cultural Heritage Displaces During the 

second world war in Simpson , The spoils of war , world war II and its Aftermath: The loss , Reappearance 

and  Recovery of cultural property , 1997 , p 228 .                                                                                            
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ممكنة ، ولمدولة المتضررة حرية كبيرة في اختيار نوع التعويض الذي تراه مناسبا ومعاداًل لما أصابيا 

. مف ضرر 
 

ويميز الفقو الدولي بيف األضرار والخسائر التي تصيب الممتمكات الثقافية وبيف تمؾ التي تصيب شتى 

الممتمكات األخرى ، فاألضرار والخسائر التي تمحؽ بالممتمكات غير الثقافية ، تقدر طبقًا لقيمتيا 

االقتصادية ، أـ األضرار والخسائر في الممتمكات الثقافية  فإنيا تقدر بحسب قيمتيا الذاتية وبحسب 

  أما في حاؿ عدـ وجود قواعد دولية راسخة في ىذا  ،(1)صمتيا  بمفيـو كياف األمة وتراثيا الحضاري 

المجاؿ ، فيكوف مف الضروري المجوء إلى مبادئ القانوف العامة التي تنظـ التعويض عف األضرار 

.   والمعترؼ بيا مف قبؿ جميع البمداف المتمدنة في أنحاء العالـ 
 

 وينبغي التنويو ايضًا ، أف لمبدأ التعويض عف الممتمكات الثقافية أساسو القانوني المتمثؿ في قاعدة 

الذي يكوف بموجبة مف حؽ الدولة المتضررة ، أف تطالب بتعويض مف الدولة  (المعاممة بالمثؿ )

المسئولة عف إصبلح الضرر ، وذلؾ بتقديـ شيء مف ممتمكاتيا الثقافية ، وىو ما يسمى بالتعويض 

 . (2)المماثؿ 

 

إال أف نظرية التعويض ال تعني التخمي عف مبدأ إعادة الممتمكات الثقافية بؿ عمى العكس مف ذلؾ ، 

فيي تقـو أساسا عمى االختيار الحر ، فاإلعادة تعني إعادة حؽ مغتصب إلى أصحابو ، وذلؾ بإعادة 

                                                 
باريس ، ,    الدورة األولى , بحث مقدـ مف دولة بيرو إلى المجنة الدولية الحكومية , التعويض عف  الممتمكات الثقافية ,  أوغستو فيريرو ( 1)

  .5ص 
 . 120عمي خميؿ الحديثي ، مرجع سابؽ ، ص.  د( 2)
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ينبغي أف يشمؿ  )الممتمكات ذاتيا ، أو التعويض عنيا بممتمكات أخرى ، وكما يشير روسو بقولو 

  .(1) (إصبلح الضرر الخسارة كميا ويعوض عنيا تمامًا 
 

وىكذا يكوف ىذا النوع مف التعويض موازيًا لمنوع األوؿ والمتمثؿ برد الممتمكات ذاتيا ، وبناًء عمى ذلؾ 

يكوف التعويض عف الممتمكات الثقافية عبارة عف التزاـ يفرضو القانوف الدولي ، كأثر لتحقيؽ 

المسؤولية الدولية ، وبموجبة تمتـز الدولة المسئولة بإصبلح الضرر وفؽ ما يتفؽ ومصالح الدولة 

. المتضررة الخاصة 
 

بذلؾ يظير التعويض المماثؿ ضمف نظاـ إصبلح الضرر كونو حبًل بديبًل ومف ثـ فيو ال يشكؿ في 

أي حاؿ مف األحواؿ ، تنازاًل عف الرد أو مخرجًا قانونيًا إماـ الببلد التي تحتفظ بالممتمكات الثقافية 

 ، وقد شيدت الممارسة العممية (2)المسموبة ، بؿ ىو اختيار حر يتـ باالتفاؽ ما بيف الدوؿ األطراؼ 

عددًا مف األمثمة ليذا النوع مف الوفاء بالتزاـ الدوؿ بتعويض الضرر الذي يمكف أف تمحقو بالدوؿ 

 األخرى والمترتبة عمى تدمير أو نيب الممتمكات الثقافية في فترات النزاع المسمح 

 

 عمى تأسيس محكمة التحكيـ لمنظر في تعويضات 1919فعمى سبيؿ المثاؿ نصت اتفاقية فرساي لعاـ 

المدنيف عف مصادرة ممتمكاتيـ أثناء الحرب بواسطة  القوات األلمانية ، كما تضمنت اتفاقية برليف 

  نصًا مماثبًل وبناًء عمية تـ تأسيس لجنة مختمطة لمنظر في حجـ التعويضات الواجب أدائيا 1921

.  (3)نتيجة تدمير ونيب عدد مف الممتمكات الثقافية 
 

                                                 
(1)

 Rousseou ,  Droit international Public  , les Rapports Connflictuels , Paris , 1993 , p 211. 

 
  . 2مرجع سابؽ ، ص ,  التعويض عف  الممتمكات الثقافية ,  أوغستو فيريرو ( 2)

 .  155محمد سامح عمرو ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 2)
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 ، ونص في مادتو الثامنة والثبلثوف عمى إمكانية مسائمة الدولة عف 1999وجاء البروتوكوؿ الثاني 

لزاميا بإصبلح  إخبلليا بااللتزاـ بأحكاـ الحماية المقررة لمممتمكات الثقافية في فترات النزاع المسمح ، وا 

. األضرار المترتبة بما في ذلؾ تقديـ التعويضات 
 

وبالتالي يترتب عمى إسرائيؿ وقؼ العمؿ غير المشروع والمخالؼ ألحكاـ القانوف الدولي وذلؾ بالتوقؼ 

عف العبث بالممتمكات الفمسطينية ، حيث أف االحتبلؿ اإلسرائيمي بذاتو يعد عمؿ غير مشروع وىو 

حالة فعمية ومؤقتة ال يترتب عمييا أي سيادة عمى األرض أو الممتمكات الفمسطينية ونظرا ألف كؿ 

تدمير ألي ممتمؾ ثقافي يصعب إعادتو إلى ما كاف عميو مما يرتب عمى إسرائيؿ دفع تعويضات مالية 

.  عف الخسائر المادية التي أصيبت بيا الممتمكات جراء العدواف اإلسرائيمي المستمر عمييا 
 

وعمى غرار مجموعة مف السوابؽ الدولية التي ألزمت الدولة المحتمة بتعويض المتضرريف بسبب 

 1990لعاـ  (476)االحتبلؿ ، يجب أف يتـ مساءلة إسرائيؿ مدنيا ومطالبتيا بالتعويض ، فالقرار رقـ 

الصادرة عف مجمس األمف الدولي أكدت عمى مسؤولية  (687)، والقرار رقـ  (686)، والقرار رقـ 

التي حدثت نتيجة  (أضرار البيئة )العراؽ عف تعويض دولة الكويت عف األضرار المادية بما في ذلؾ 

 . (1)االحتبلؿ العراقي لمكويت 

 

. المسؤولية الجنائية الفردية المترتبة عمى إسرائيل : المبحث الخامس 

 

                                                 
  . 42 ،  ص 2002 الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف ، حالة حقوؽ المواطف الفمسطيني خبلؿ العاـ ( 1)
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ال يعترؼ القانوف الدولي بالمسؤولية الجنائية لمدوؿ عما يصدر عنيا مف أفعاؿ مخالفة لمقانوف الدولي 

وأف مسؤولية الدوؿ وغيرىا مف أشخاص القانوف الدولي ما تزاؿ في , أو تمس بالنظاـ العاـ الدولي 

. حدود المسئولية المدنية التعويضية
 

ومع ذلؾ بات مف المتفؽ عميو حاليا ىو المسؤولية الجنائية عمى المستوى الدولي لمشخص الطبيعي 

أي أف الوثائؽ الدولية التي نظمت , وتكوف محؿ تجريـ في القانوف الدولي , عف األفعاؿ التي يرتكبيا 

الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية قد قررت المسؤولية الجنائية لؤلفراد الذيف يرتكبوف ما يخالؼ 

. واعتبرت أف ىذه الجرائـ جرائـ حرب وال تسقط بالتقادـ , التزامات الحماية المقررة لمممتمكات الثقافية 
 

مف البروتوكوؿ  (88 و 86)مف اتفاقية جنيؼ الرابعة ونص المادتاف  (146)وبناًء عمى نص المادة 

 يحؽ لمفمسطينييف مبلحقة إسرائيؿ عف جرائميا وانتياكاتيا المتكررة في األراضي 1977األوؿ لعاـ 

الفمسطينية وتشمؿ ىذه المبلحقة جميع األشخاص الذيف أمروا بارتكاب ىذه الجرائـ سواء كانوا مف 

رجاؿ الحكومة والسياسة أو مف العسكرييف ، حيث أف ىذه الجرائـ ال تسقط بالتقادـ ، فضبل عف حؽ 

الجانب الفمسطيني في مبلحقة مجرمي الحرب االسرائيميف عف ىذه االنتياكات كمتضرريف منيا ، 

حيث تعد السمطة  )ويحؽ لفمسطيف التي تتوافر ليا جميع مقومات الدولة مف إقميـ وشعب وسيادة 

الوطنية الفمسطينية التي انبثقت عف منظمة التحرير الفمسطينية السمطة التي تمارس السيادة عمى 

مبلحقة مجرمي الحرب االسرائيميف ومساءلتيـ جنائيا طبقا لمبادئ القانوف  (األراضي الفمسطينية 

. الدولي 

بما يتفؽ مع القانوف الدولي مف أجؿ بسط واليتيا , وينبغي لمدوؿ أف تتخذ جميع الخطوات المبلئمة 

يقاع عقوبات جنائية رادعة عمى األشخاص الذيف يرتكبوف أو يأمروف بارتكاب أفعاؿ , القضائية  وا 

سواء كاف الممتمؾ الثقافي مدرجا في قائمة تحتفظ بيا اليونسكو  , تدمير عمدي ضد الممتمكات الثقافية
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أـ لـ يكف ، وال شؾ أف فاعمية أحكاـ الحماية المقرر لمممتمكات الثقافية في , وأي منظمة دولية أخرى 

يعتمد بالدرجة األولى عمى إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية لمرتكبي األعماؿ , فترات النزاع المسمح 

باعتبار أف ىذه االنتياكات تشكؿ جريمة مف جرائـ الحرب التي تستأىؿ , العدائية ضد ىذه الممتمكات 

. إنزاؿ العقاب بمرتكبييا 
 

فقد أصبح مف المقبوؿ , ولما كاف مبدأ المسؤولية الجنائية لمدوؿ لـ يستقر بعد في القانوف الدولي العاـ 

وتوقيع العقوبات الجنائية عمييـ حاؿ ارتكابيـ  جرائـ ضد اإلنسانية , إقرار المسؤولية الجنائية لؤلفراد 

أي تدمير أو نيب لمممتمكات "ـ 1874  ، وقد اعتبرت المادة الثامنة مف تصريح بروكسيؿ لعاـ (1)

جريمة , التابعة لدور العبادة والبر واألوقاؼ والتعميـ والمؤسسات والمعاىد العممية واألماكف األثرية 

 ) ، كما تضمنت المادة  الرابعة واألربعوف مف(2) " يجب معاقبة مرتكبييا مف جانب السمطات المختصة

اعتبار أعماؿ التدمير والتحطيـ لمممتمكات الثقافية غير المصرح بيا تستوجب العقوبة  (تقنيف اليبير 

 . (3)سواء باإلعداـ أو أية عقوبة أخرى تتناسب مع فعؿ المتيـ 

وفي إعقاب الحرب العالمية األولى ، أوصت لجنة التحقيقات التي تـ تأسيسيا طبقًا لمعاىدة فرساي 

 ، بضرورة المحاكمة الجنائية لجميع األفراد الذيف ارتكبوا انتياكات واعتداءات عمى 1919عاـ 

الممتمكات الدينية والثقافية خبلؿ الحرب ، تأسيسًا عمى أف ما ارتكبوه يشكؿ مخالفة لقواعد وأعراؼ 

 . (4) الحرب

                                                 
  .  224 ، ص 2001القانوف الدولي العاـ ، , أحمد رفعت .  د( 1)

 (2)
 Merry Man  , J, Two ways of thinking about cultural property American Journal of                     

international law. 
80

 1986 , p 834 

     
(3)

 Boylan , P  , Review of the cultural convention fot the protection of cultural property in the event of 

Armed Conflict , UNESCO, 1993 , p 25 .                                                                                  

 
(4)

 Lippman , M , Art and Ideology in the third Reich the protection of cultural property of the humanitarian 

low of war , Dickinson journal of international law 
17

 , 1998 , p 35 . 
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 الخاص بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائـ خبلؿ الحرب العالمية الثانية ، أف 1945واعتبر ميثاؽ لندف 

سمب الممتمكات العامة والخاصة وتدمير المدف التي ال تبررىا الضرورات العسكرية جرائـ حرب يجب 

العقاب عمييا وعمى أساس ذلؾ تـ توجيو االتياـ ومعاقبة عدد مف أفراد قوات النازي عمى أساس 

 . (1)مسؤوليتيـ عف تدمير ونيب الممتمكات الثقافية 

 

 عمى تعيدات الدوؿ اإلطراؼ في االتفاقية 1954ونصت المادة الثامنة والعشروف مف اتفاقية الىاي 

بأف تتخذ في نطاؽ تشريعاتيا الجنائية كؿ اإلجراءات التي تكفؿ محاكمة األشخاص الذيف يخالفوف 

القواعد واألحكاـ الواردة في االتفاقية ، وتوقيع عقوبات وجزاءات جنائية أو تأديبية عمييـ ميما كانت 

. جنسياتيـ 
 

متضمنًا نصًا يسمح بتوجيو االتياـ  (1998 )وقد جاء النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 

لمرتكبي االنتياكات ضد الممتمكات الثقافية باعتبارىا جرائـ حرب ،  وقد عددت المادة الثامنة مف 

النظاـ األساسي جرائـ الحرب مثؿ التدمير الشامؿ ، واالستيبلء عمى الممتمكات الثقافية دوف وجود 

مبرر لمضرورة العسكرية ، واالعتداء المباشر ضد المباني المخصصة لمعبادة والتعميـ والفنوف والعمـو 

 . (2)واآلثار التاريخية 

 

 مقررًا المسؤولية الجنائية الفردية في حاؿ انتياؾ قواعد حماية 1999وعمية جاء البروتوكوؿ الثاني 

 وبروتوكولييا اإلضافييف ، وتجدر اإلشارة إلى 1954الممتمكات الثقافية المقررة بموجب اتفاقية الىاي 

انو طالما اعتبرت ىذه االنتياكات في عداد جرائـ الحرب ، فأنيا تخضع بالتالي لمقواعد الخاصة 

                                                 
(1  (

Blakesley ,C , Extraterritorial Jurisdiction , in Bassouni C , II . 1999 , p 33.  
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بجرائـ الحرب ، وعمية فأف الجرائـ المرتكبة ضد الممتمكات الثقافية الفمسطينية ال تتقادـ بمضي المدة ، 

ويمكف مساءلة مرتكبييا اإلسرائيمييف ، وتوقيع العقوبة عمييـ بصرؼ النظر عف وقت ارتكابيـ ىذه 

الجرائـ  
 

وقد جاءت الفقرة األولى مف المادة الخامسة عشر مف ىذا البروتوكوؿ بتعريؼ األعماؿ التي تعد 

 وبروتوكوليا الثاني حيث اعتبرت أف ارتكاب شخص ما عف عمد 1954انتياكًا خطيرًا التفاقية الىاي 

:- ألي فعؿ مف األفعاؿ الواردة في البروتوكوؿ يشكؿ جريمة ، وتتمثؿ  ىذه األفعاؿ فيما يمي 
 

. استيداؼ ممتمكات ثقافية مشمولة بحماية معززة باليجـو .1
 

استخداـ ممتمكات ثقافية مشمولة بحماية معززة ، أو استخداـ جوارىا المباشر في دعـ العمؿ .2

 .العسكري 

إلحاؽ دمار واسع النطاؽ بممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية وبروتوكوليا الثاني واالستيبلء .3

 .عمييا 

 

 .استيداؼ ممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية وبروتوكوليا الثاني باليجـو .4

. ارتكاب سرقة أو نيب أو اختبلس أو تخريب لممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية .5
 

أي المساعدة والتحريض عمى ارتكاب الجرائـ فضبل عف المسؤولية – أما مشكمة الجرائـ المساعدة 

األساسية والدفوع ، فمـ يتـ تحديدىا في البروتوكوؿ الثاني حيث تركت ىذه األمور لمتشريع الوطني 

 ، وبيذا فاف محاكمة مجرمي (1)والتشريع الدولي وفقا لممبادئ العامة لمقانوف الوطني والقانوف الدولي

الحرب اإلسرائيمييف أماـ المحكمة الجنائية الدولية يعتبر إحدى اإلمكانيات المتاحة ، وتجدر اإلشارة 

 كانوف 31في  (نظاـ روما  )إلى أف إسرائيؿ وقعت عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 
                                                 

  . 224مفيد شياب ، مرجع سابؽ ، ص .   د( 1)
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 ، األمر الذي يمزميا بأي إحكاـ تصدر بحقيا عف ىذه المحكمة  بشأف جرائميا (1) 2000األوؿ لعاـ 

.   المرتكبة ضد ممتمكات الشعب الفمسطيني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع 

. صور الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية ومقترحات لتطويرىا 
 

 

 

 

 

                                                 
      ، (مسؤولية إسرائيؿ الدولية عف الجرائـ خبلؿ انتفاضة األقصى  )  داود درعاوي ، تقرير حوؿ جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية ( 1)

  .  98 ، ص 2001 ، راـ اهلل ، فمسطيف ، آب 24الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف ، سمسمة التقارير القانونية رقـ 
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 31يبلحظ اختبلؼ القوانيف المطبقة في األراضي الفمسطينية ، ففي غزة كاف ساريًا قانوف اآلثار رقـ 

 ، ويخص بالحماية 1700 ، والذي يحمي بشكؿ تمقائي اآلثار التي تعود إلى ما قبؿ العاـ 1929لسنة 

المواقع المسجمة في السجؿ الوطني المعروؼ باسـ سجؿ المباني التاريخية ، أما في الضفة الغربية 

 ، وىذا يدؿ عمى ضرورة وضع تشريع 1966 لسنة 51كاف معمواًل بقانوف اآلثار األردني رقـ 

فمسطيني خالص ، يتعامؿ مع المناطؽ الفمسطينية كوحدة واحدة ، وينطمؽ مف اعتبار أف الممتمكات 

. الثقافية ىي ممؾ لمشعب الفمسطيني 
 

فبل بد مف وجود قوانيف وتشريعات فمسطينية خالصة ، تساىـ في المحافظة عمى الممتمكات الثقافية ، 

وتعاقب بقوة منتيكييا ، وتمزميـ باالمتثاؿ لمقانوف ، لينالوا العقاب المناسب عمى ما فعموه ، ويكونوا 

. عبرة لكؿ مف تسوؿ لو نفسو العبث بممتمكات ببلده أو تدميرىا لمحصوؿ عمى الماؿ 
 

فوجود القوانيف أمر حيوي وضروري في ىذه المسألة ، حيث أف جميع القوانيف التي ورثتيا دائرة اآلثار 

. الفمسطينية تعود إما لمعثمانييف أو االنتداب البريطاني ، و قوانيف أردنية أو أوامر عسكرية إسرائيمية 
 

وربما أبرز ما ييدد الممتمكات الثقافية الفمسطينية ىو غياب قانوف آثار فمسطيني ، رغـ وجود لجنة مف 

وزارتي الثقافة والسياحة واآلثار تعمؿ عمى ىذا الموضوع منذ أكثر مف ثمانية أعواـ ، األمر الذي أدى 

إلى غياب معاقبة لصوص اآلثار ، وكما سبؽ القوؿ يتـ العمؿ في مجاؿ اآلثار بقوانيف أردنية 

ومصرية وعثمانية عفا عمييا الزمف حيث تفرض عقوبات واىية ، كفرض خمسيف دوالر لمف يثبت 

. عمية جـر سرقة اآلثار
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كما أف عدـ إنشاء متحؼ وطني لآلثار الفمسطينية طواؿ ثبلثة عشرة عامًا مف إقامة السمطة الوطنية 

الفمسطينية مع العمـ أف وزارة اآلثار تمتمؾ آالؼ مف القطع األثرية المكدسة في ظبلـ مخازنيا العديدة 

. بدؿ  تعريضيا لمشمس في واجيات متاحؼ متواضعة ، ييدد اآلثار والممتمكات بالتمؼ ولو بعد حيف 
 

ومع أنو يبدو وكأف التقصير فقط مف األجيزة األمنية الفمسطينية إال أف ىناؾ بعض الجوانب التي 

قصرت فييا وزارة السياحة واآلثار كإرساليا آالؼ القطع األثرية إلى باريس ضمف اتفاقية موقعة ، 

وذلؾ قبؿ خمسة " معرض آثار غزة " لتعرض في معرض ضخـ بمركز العالـ العربي تحت عنواف

أعواـ عف طريؽ مطار غزة الدولي ، إال أنيا وحتى اآلف لـ تستطع إرجاعيا بسبب إغبلؽ المطار 

 . (1)والخوؼ عمى ىذه القطع مف تدميرىا وسرقتيا مف الجانب اإلسرائيمي 
 

إف فاعمية األداء األمنٍي والقضائي أحد أىـ الركائز في الدفاع عف المواقع األثرية مف التدمير المستمر 

، إضافة إلى دورىا في مبلحقة لصوص اآلثار وتجاره ، ويعد األمف والقضاء القوه الرادعة التي تطبؽ 

القانوف ، وتحاكـ منتيكي بنوده ، فالقانوف عمى الورؽ ال يساوي قيمة الحبر الذي يكتب بو إف لـ يجد 

.  مف يطبقو عمى أرض الواقع ، فسمطة القانوف نابعة مف تطبيقو عمى األرض 

ويعتبر بند العقوبات أحد أوجو الخمؿ في القانوف األردني المعموؿ بو حاليًا في الضفة الغربية ، 

فالقانوف يعاقب مثبًل عمى أكثر المخالفات بمبمغ عشريف دينار ، حيث كانت ىذه العقوبة في السابؽ 

تساوي الكثير ، ولكنيا اآلف ال تساوي شيًا بؿ يمكف اعتبارىا محفزًا لمنبش والحفر والتجارة ، ليذا ال بد 

. لممجمس التشريعي الفمسطيني مف اإلسراع في إقرار مشروع القانوف المقدـ لو 
 

                                                 
  . 12  أسماء الغوؿ ، جريمة تحدث في الخفاء ، جريدة األياـ الفمسطينية ، مرجع سابؽ ، ص ( 1)
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وألف القانوف ال يمكف أف يؤدي دوره التنظيمي والتطويري لمعبلقات االجتماعية إال مف خبلؿ سبلمة 

تشريعو ، وكفاءة تنفيذه وعدالة تطبيقو ، فسوؼ نقـو بدراسة صور الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية 

. الفمسطينية 
 

. الحماية التشريعية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية : المبحث األول 

 

إف التشريعات التي ترسميا الجية التشريعية المختصة ، ترسـ معيا السياسة العامة أو اإلطار العاـ  

لممسائؿ التي تتناوليا التشريعات ، وتحدد الطريؽ التنفيذي لتمؾ السياسة مف قبؿ األجيزة التنفيذية 

المختصة ، والتي عمييا أف تنفذ القانوف بدوف تياوف فيما رسمو المشرع مف حدود  
 

ذا تجاوزت األجيزة التنفيذية حدودىا أو أىممت أو إذا خالؼ أي فرد القاعدة القانونية التي وضعيا  وا 

المشرع ، تبدأ ميمة القضاء في تطبيؽ القانوف بما فيو مف أحكاـ تتعمؽ بالجزاءات الجنائية أو المدنية 

أو اإلدارية بحؽ المخالفيف ، ويمكننا أف نتعرؼ عمى اتجاىات الحماية التشريعية مف خبلؿ تناوؿ 

. المسائؿ التالية 

 

 

 

. الحماية التشريعية عن طريق القوانين الوطنية .1
  

في جميع الدوؿ قوانيف عقوبات تحمي الممكية العامة ومنيا الممتمكات الثقافية إلى جانب قوانيف خاصة 

باآلثار ، رسمت بموجبيا الجية التشريعية المبادئ العامة في الحماية القانونية لآلثار ، ومف ىنا البد 

لممجمس التشريعي الفمسطيني مف اإلسراع في إقرار مشروع قانوف اآلثار والتراث المقدـ لو مع مراعاة 

. أف تكوف العقوبات رادعو ومتناسبة مع كؿ فعؿ يمثؿ اعتداء عمى ىذه الممتمكات 
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كؿ مف اعتدى أو دمر أو اتمؼ تراثًا و كؿ " فتنص المادة السابعة والتسعوف مف ىذا المشروع عمى أف

مف قاـ بعمؿ أو تصرؼ أو نشاط مف شأنو المساس أو اإلضرار بالتراث ، يعد أنو ارتكب جرمًا 

ويعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة ، أو بغرامة ال تقؿ عف خمسة أالؼ دينار أردني أو ما يعادليا 

  يشدد 2006 ، ونستنتج أف مشروع قانوف التراث واآلثار الفمسطيني لعاـ (1)بالعممة المتداولة فانونًا 

.  العقوبة لتتماشى مع التطور الحالي ولتكوف الغرامة متبلئمة مع الوضع االقتصادي 

كما يجب التنويو إلى أف الحماية التشريعية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية ليست ىي المقررة  في قانوف 

اآلثار حيف صدوره ، أو قانوف العقوبات فقط ، إنما في العديد مف القوانيف األخرى ومنيا عمى وجو 

دارة المكتبات  . الخصوص قوانيف حماية البيئة ، وحفظ الوثائؽ ، وا 
 

. الحماية التشريعية عن طريق المواثيق القومية .2

جميع الدوؿ العربية أعضاء في جامعة الدوؿ العربية ، وتسعى لتحقيؽ األىداؼ التي وردت في ميثاؽ 

الجامعة المذكورة ، التي مف ضمنيا تعاوف الدوؿ العربية تعاونا وثيقًا ، بحسب نظـ كؿ دولة منيا 

 . (2)وأحواليا في شؤوف عديدة منيا الشؤوف الثقافية 

 

 صادقت الدوؿ األعضاء عمى ميثاؽ الوحدة الثقافية العربية الذي أشار إلى توثيؽ 1964وفي عاـ 

الصبلت بيف الدوؿ العربية في مجاؿ المتاحؼ العممية والتاريخية والفنية بشتى الوسائؿ وبعد تأسيس 

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو ، تصاعدت الجيود العربية في رسـ سياسة ثقافية عربية موحدة 

والذي أوصى في مجاؿ اآلثار عمى أىمية تنسيؽ التعاوف في  (بياف عماف )تحددت معالميا في 

                                                 
 .مف مسودة قانوف التراث الفمسطيني (97) المادة ( 1)

  . 246 ، ص1983 ، 25مف ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية ، مجمة شؤوف عربية ، العدد  (2) المادة ( 2)
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مجاالت التنقيب وتبادؿ الخبرات والتدريب ودراسة النقوش العربية ، والتصدي لبلستيبلب الثقافي في 

.  ،  وبالتالي يمكف لفمسطيف االستفادة مف كؿ ىذه الخبرات عمى أرض الواقع (1)مجاؿ اآلثار
 

 وما زالت مستمرة ، أحد مصادر السياسة 1974وتعد وصايا المؤتمرات العربية لآلثار التي بدأت عاـ 

التشريعية العربية في مجاؿ اآلثار ألنيا دخمت في أىـ تفاصيؿ السياسة اآلثارية ، فعمى سبيؿ المثاؿ 

 ىو 1977كاف الموضوع األساسي في المؤتمر الثامف في اآلثار  الذي عقد في مراكش بالمغرب عاـ  

، أما الموضوع الرئيسي  في المؤتمر التاسع  (حركة التنقيب عف اآلثار و مشكبلتيا في الببلد العربية)

 . (2) (اآلثار اإلسبلمية في الببلد العربية ) فيو 1979المنعقد في صنعاء 
 

. الحماية التشريعية عن طريق االتفاقيات الدولية .3
 

اشرنا سابقا إلى عدد مف االتفاقيات الدولية ذات العبلقة المباشرة بحماية الممتمكات الثقافية ومنيا 

 لحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح و المبادئ الدولية لمتنقيبات 1954اتفاقية الىاي 

 و اتفاقية حظر منع 1972 ، واتفاقية صيانة التراث العالمي و الطبيعي لعاـ  1956األثرية لعاـ 

، وغيرىا مف 1970استيراد وتصدير و نقؿ ممكية الممتمكات الثقافية بطرؽ غير مشروعة لعاـ 

 . (3)االتفاقيات وال داعي لذكرىا جميعا اآلف 
 

                                                 
المحامي عبد الوىاب عبد الرزاؽ التحافي ، الحماية القانونية لآلثار ، منشور في الحماية القانونية  لآلثار العربية  ، مرجع سابؽ ،   ص ( 1)

134 .  

 .  209 ، 1977العدد الخامس ، , المؤتمر العربي الثامف لآلثار، مجمة الثقافة العربية ,  ثريا المتولي ( 2)
 

المنظمة العربية لمتربية و , مشروع توصية لمحفاظ عمى األحياء و المدف و المواقع التاريخية  ، مجمة الثقافة العربية , عيسى سمماف .  د( 3)
  . 1977الثقافة و العمـو  ، العدد الخامس ، 



 143 

وتعد  جميع ىذه االتفاقيات أصؿ مف أصوؿ الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية أي أنيا مصدر مف 

كصورة مف صور الحماية التشريعية  )لجميع الدوؿ، وتعتبر االتفاقيات الدولية  (قانوف اآلثار )مصادر 

.  بوصفيا تشريع دولي  (
 

 حيث أف االتفاقية أو المعاىدة ىي االتفاؽ الذي يتـ بيف أشخاص قانونية دولية ، ويتميز ىذه االتفاؽ 

عف غيره بأنو ال يعقد إال بعد مفاوضات و يتطمب توقيع الدوؿ المتعاقدة عميو ، و ال يصبح نافذًا في 

 . (1)دائرة القانوف الدولي إال بعد التصديؽ عميو 
 

و المعاىدة قد تكوف خاصة تعقد بيف دولتيف أو أكثر و ىي ممزمة لمجيات التي أبرمت عقدىا ، وقد 

تكوف المعاىدة عامة و تسمى أيضًا بالمعاىدة الشارعة ألف قواعدىا  تشبو التشريع الذي يصدر عف 

. سمطة سياسية عميا في إلزاـ رعاياىا بأحكامو 
 

وجميع الدوؿ العربية بحكـ عضويتيا في ىيئة األمـ المتحدة و مشاركتيا الفعالة في منظمة األمـ 

 ، ومع ما يثيره (2)حريصة عمى احتراـ المواثيؽ الدولية  (اليونسكو )المتحدة لمتربية والثقافة والعمـو 

موضوع انضماـ الدوؿ إلى االتفاقيات الدولية مف إشكاالت قانونية عديدة ، إال أف المصادقة عمى  

االتفاقية الدولية يتـ بموجب قانوف تصدره السمطة التشريعية المختصة وينشر في الجريدة الرسمية ، 

.  (3)فتصبح االتفاقية الدولية  بحكـ القانوف الداخمي وجزء مف التشريع الوطني 
 

                                                 
القاىره ، , و عايشة راتب ، و صبلح الديف عامر ، القانوف الدولي   العاـ ، الطبعة األولى   دار النيضة العربية , حامد سمطاف .  د( 1)

 .  232 ، ص 1978
  . 309 ، ص 1991دار الشؤوف الثقافية  العامة ، , مباحث في القانوف الدولي العاـ , صالح جواد كاظـ .  د( 2)
اإلشكاليات القانونية الناجمة عف تطبيؽ االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف في التشريعات الوطنية  ، مجمة  الحقوقي العربي ,  باسيؿ يوسؼ ( 3)
 . 75 ، ص 1990بغداد ،  , 9اتحاد الحقوقييف العرب ، العدد  ,
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 حزيراف 17ومف ناحية أخرى وبعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ، وصدور نظاميا األساسي  في 

  ، يمكف القوؿ أف ىناؾ بداية مرحمة جديدة في القانوف الدولي الجنائي يمكف االستفادة منيا في 1998

 ، وقد أصبح مف اختصاص المحكمة (1)مطاردة مرتكبي الجرائـ الماسة بأمف الممتمكات الثقافية 

:- الجنائية الدولية النظر في جرائـ الحرب التي فييا 
 

  إلحاؽ تدمير واسع النطاؽ بالممتمكات الثقافية واالستيبلء عمييا دوف أف تكوف ىناؾ ضرورة

 .عسكرية تبرر ذلؾ 

  تعمد توجيو ىجمات ضد المباني المختصة لؤلغراض الدينية أو التعميمية أو الفنية أو العممية أو

 .الخيرية ، واآلثار التاريخية ، و المستشفيات شريطة أال تكوف أىداؼ عسكرية 

  ف تـ االستيبلء عمية عنوة  .نيب أي بمد أو أي مكاف حتى وا 

 

 وحتى اآلف ، وبالرغـ مف كثرة 1948وجميع ىذه الجرائـ ارتكبتيا إسرائيؿ في عدوانيا الجائر منذ عاـ 

الشكاوي المقدمة ضدىا ، لـ يتخذ أي قرار جدي حتى اآلف ، والممتمكات الثقافية الفمسطينية ىي تراث 

إنساني قبؿ أف تكوف تراثًا فمسطينيًا وطنيًا أو قوميًا وبالتالي فإف المحافظة عميو واسترجاع ما سرؽ منو 

 .عمى أيدي إسرائيمية وغيرىا ىو واجب عمى كؿ العرب والمسمميف 
 

 

. الحماية التنفيذية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية : المبحث الثاني 

 

يقصد بالحماية التنفيذية ليذه الممتمكات تمؾ الحماية التي تقوـ بيا اإلدارات الحكومية المرتبطة 

بالوزارات أو الجيات الحكومية غير المرتبطة بوزارة ، والتي تتولى مسؤولية تنفيذ التشريعات الخاصة 
                                                 

  . 139 المحامي عبد الوىاب عبد الرزاؽ التحافي ، منشور في الحماية القانونية  لآلثار العربية  ، مرجع سابؽ ، ص ( 1)
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بالممتمكات الثقافية لتحقيؽ األىداؼ التي صدرت تمؾ التشريعات مف أجميا ، واتخاذ اإلجراءات 

. القانونية بحؽ مخالفييا 
 

وتعتبر الحماية التنفيذية ىي اإلطار العممي والتطبيقي لمحماية القانونية لمممتمكات الثقافية ، ولما كانت 

الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية بمفيوميا الواسع ىو منع االعتداء عمى وجودىا المادي والمعنوي ، 

وسبلمتيا ، وتأميف الحقوؽ العامة والخاصة المتصمة بيا ، وأداء الواجبات المقررة  

اتجاىيا ، وضماف أداء رسالتيا ، وتحقيؽ الغاية مف وجودىا ، والنيوض بواقعيا نحو األفضؿ ، 

:- اعتمدت الدوؿ إجراءات تقييدية لحماية الممتمكات الثقافية ومنيا 
 

تأسيس إدارة خاصة لحماية الممتمكات الثقافية  .1
 

مصمحة  )في جميع الدوؿ إدارات خاصة متفرغة لمياـ حماية الممتمكات الثقافية وقد تختمؼ تسميتيا

، كما قد تختمؼ جية ارتباطيا  (اآلثار، المديرية العامة لآلثار والمتاحؼ  ، دائرة اآلثار والتاريخ 

، كما قد تختمؼ مياميا واختصاصاتيا  (وزارة الثقافة واألعبلـ ، وزارة التربية ، وزارة السياحة واآلثار )

التفصيمية ، ولكنيا تتفؽ جميعيا في أنيا تتولى مسؤولية الكشؼ عف اآلثار في الببلد وحمايتيا 

وصيانتيا والمحافظة عمييا وتسجيميا ، ودراستيا واستخبلص الحقائؽ التاريخية منيا ، وعرضيا لمناس 

. الخ........، ونشر الثقافة األثرية ،

 

ويمكف القوؿ أنو كمما نالت السمطات األثرية في فمسطيف دعمًا ماديًا ومعنويًا ، وكمما حصمت عمى 

صبلحيات إدارية ومالية ومناسبة لخطورة وأىمية مياميا ، وكمما أحسف تدريب أفرادىا وتأىيميـ عمى 
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أيدي الخبراء اآلثارييف المختصيف الوطنييف القومييف والدولييف كمما ارتقت إجراءات الحماية التنفيذية 

. لممتمكاتنا الفمسطينية في مختمؼ المجاالت 
 

. إنشاء المتاحف الفمسطينية وتطويرىا .2
 

ال تخمو فمسطيف أو أي دولة مف مناطؽ أثرية مييأة الستقباؿ الزوار إلظيار ميزاتيا الفنية و 

خصائصيا التاريخية ، ويعتبر مف أىـ وسائؿ الحماية التنفيذية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية  إنشاء 

المتاحؼ في المحافظات الفمسطينية ، وبعض المدف والعواصـ العربية عمى أسس حديثة تحقؽ أىداؼ 

تعريؼ الجميور بحضارة  بمدىـ وأمتيـ ، وحماية تمؾ الممتمكات والمحافظة عمييا ومنع شتى صور 

االعتداء عمييا ، و تحرص جميع الدوؿ عمى أف تتسـ تصاميـ المتاحؼ بطريقة تحمي اآلثار و تؤمف 

. جمالية عرضيا 
 

وتعتبر المتاحؼ ذاكرة األمة و التي تحمي المجموعات األثرية الوثائقية ،  و تعتبر مؤسسة تعميمية و 

تربوية مف الدرجة األولى ومف ىنا جاءت أىمية المتاحؼ ،  وكذلؾ فأف رقي األمـ يقاس بأنواع 

المتاحؼ وعددىا ، كما أف المتاحؼ منارة عممية لعرض الممتمكات والمقتنيات األثرية ، وباإلضافة لما 

 . (1)توفره مف عائد اقتصادي يتمثؿ في الجذب السياحي والسياحة الثقافية 

 

 

 

تشجيع اإلسيام الشعبي في حماية الممتمكات الثقافية .3

 

                                                 
 . 82مرجع سابؽ ، ص , وعبد الحميد الكفافي ، حماية و صوف التراث األثري , أحمد إبراىيـ عطية .  د (1)
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ألف الممتمكات التاريخية واألثرية الفمسطينية تجسد اليوية العربية اإلسبلمية وتتسـ بقيـ عميا ومبادئ 

إنسانية ، فإف الحماية القانونية ليا يجب أف يتكامؿ فييا الجيد الرسمي مع الشعبي المنظـ ، وىنا 

. تظير أىمية نشر الوعي اآلثاري بيف أوساط الشعب 
 

أف قياـ دائرة اآلثار والتراث الثقافي الفمسطيني بحمبلت توعية تستيدؼ المواطف الفمسطيني لتعريفو 

بأىمية المواقع األثرية  والدينية ، خطوة ميمة إلشراؾ المواطف وتحفيزه لمقياـ بمسؤولياتو تجاه تراث 

. ببلدة والمحافظة عمية ومقاطعة تجار اآلثار واإلببلغ عنيـ 
 

يجب أف تتـ التوعية ضمف رؤية استراتيجية وطنية تشارؾ فييا كافة المؤسسات الحكومية وغير 

الحكومية ، وال بد مف تكريس مفاىيـ جديدة تتجاوز المفاىيـ السمبية عبر المناىج التدريسية ، فواجب 

عمى دائرة اآلثار الفمسطينية بالتعاوف مع اإلذاعة والتمفزيوف والصحافة المحمية تحفيز الطاقات الوطنية 

. لممشاركة في الحفاظ عمى التراث الفمسطيني 
 

ويجب عمى التشريع الفمسطيني أف يراعي أىميو ىذا اإلسياـ الشعبي في حماية ىذه الممتمكات ، وذلؾ 

لزاـ المواطنيف بعدـ التعامؿ مع المتاجريف بالتحؼ  مف خبلؿ منح المكافئات لممخبر عف األثر ، وا 

. والمواد التراثية ما لـ يكونوا مجازيف بذلؾ مف الوزارة المختصة 
  

وكذلؾ إلزاـ كؿ مواطف توجد بحوزتو مواد أثرية أف يسجميا لدى دائرة اآلثار والتراث الثقافي الفمسطيني 

، وعمى الييئات المحمية والبمديات والمجالس القروية ، أف تقدـ المقترحات بشأف العناية بالممتمكات 

ببلغ الجيات المختصة باإلجراءات والتصرفات المخالفة لمتشريعات ذات الصمة ، بؿ أف , الثقافية  وا 

. واجبيا اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمنع ىذا التجاوز 
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. السعي الستعادة الممتمكات الثقافية المسروقة .4
 

عمى فمسطيف السعي الستعاده الممتمكات الثقافية المسروقة منيا ومطالبو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

ومنظمو اليونسكو لمتدخؿ في ىذا الشأف، كما عمى السمطة الوطنية الفمسطينية وبرعاية اليونسكو أف 

تعقد اتفاقيات ثنائيو تتضمف إعادة الثروات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرؽ غير مشروعو مف 

داخؿ األراضي الفمسطينية ، إلى متاحؼ العالـ ، سواء أكاف ىذا الفعؿ في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي 

. الحالي ، أـ في عيد  االنتداب البريطاني وما قبمو 
 

.  تشجيع التعاون الدولي لحماية الممتمكات الثقافية .5
 

اىتمت جميع الدوؿ العربية بالتعاوف مع المنظمات الدولية الميتمة بحماية الممتمكات الثقافية ، 

والمجنة  ( ICOMOS)والمتابع لمؤتمرات اليونسكو واإلنتربوؿ و المجمس الدولي لآلثار والمواقع 

يبلحظ تزايد حجـ المساىمة العربية في  أعماؿ تمؾ المنظمات وتعاظـ  (ICOM)الدولية لممتاحؼ

 . (1)دورىا في مختمؼ نشاطاتيا 
 

ويؤثر التعاوف العربي الدولي القائـ عمى أساس أف اآلثار العربية إنجازات ثقافية إنسانية ذات قيمة 

عالمية ، بتحقيؽ مكاسب لصالح اآلثار الفمسطينية بؿ وكؿ الممتمكات الثقافية في فمسطيف ، وذلؾ كما 

حصؿ في مساندة اليونسكو لمحممة العالمية التي استمرت عشروف سنو إلنقاذ كنوز النوبة التي كانت 

 وبالتالي يمكف االستفادة مف كؿ ىذه (2) ميددة بالغرؽ عمى أثر بناء السد العالي في أسواف في مصر 

. المساندات الدولية عمى المستوى الفمسطيني لحماية ممتمكاتنا 
 

                                                 
  .  175، ص 1989الكويت ، , عالـ المعرفة , العرب و اليونسكو , حسف نافعة .  د( 1)
 .  45 ، ص 1980 ، 225 – 224 مجمة رسالة اليونسكو ، انتصار في النوبة ، العدد ( 2)
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. العناية بالوثائق والسجالت الخاصة بالممتمكات الثقافية .6
 

أىمية كبيرة في دراسة تطور الحياة العامة في الدولة ، وىي المرجع  (األرشيؼ  )لموثائؽ الرسمية 

 سنو تعد مف اآلثار ، وقد تعد السمطة 200الرئيسي لدراسة تاريخ الببلد ، وأي وثيقة يعتبر عمرىا 

.  سنو 200األثرية بعض الوثائؽ مف الممتمكات الثقافية الفمسطينية وحتى لو لـ يصؿ عمرىا إلى 
 

ونبلحظ أف العناية الدولية والعربية بالوثائؽ متزايدة ، ومف ىنا يجب إنشاء دار لموثائؽ التاريخية ، أو 

مؤسسة لممحفوظات الوطنية الفمسطينية ، وبغض النظر عف المسمى ، فالميـ ىو حفظ الوثائؽ 

الفمسطينية وجمعيا وتصنيفيا وفيرستيا وتوثيقيا وعرضيا في المعارض ومبادلتيا مع المؤسسات 

. المماثمة إف أمكف 
 

 

 

الحماية القضائية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية : المبحث الثالث 
 

 

يتكامؿ تشريع القانوف وتنفيذه بتطبيؽ أحكامو بما يحقؽ أىدافو ، والقضاء ىو الذي يتولى تطبيؽ 

إحكاـ القانوف ، إذ يتولى القاضي إقامة العدؿ بيف الخصـو في الدعوى بتقرير حكـ  القانوف فيما يرفع 

إلية مف منازعات ، وىو الذي يقرر حقوؽ المواطنيف إذا أنكرىا الغير ، واعتدى عمييا ، ويحكـ 

 . (1)بالعقوبة المقررة قانونًا عمى المداف إذا ارتكب جريمة 

 

وتسري والية القضاء عمى جميع األشخاص الطبيعة والمعنوية العامة والخاصة ، إال ما استثني منيا 

التمييز ، االستئناؼ ، البداية ، اإلدارية  ، األحواؿ )بنص خاص ، وتشترؾ المحاكـ بمختمؼ أنواعيا 

                                                 
  .16 ، ص1984بغداد ، , المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العمـو , فف القضاء ,   ضياء خطاب (1)
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وكؿ حسب اختصاصيا النظر في المنازعة  (الشخصية ، الجنائية ، الجنح ، األحداث ، التحقيؽ 

المتصمة بالممتمكات األثرية ، أو بواقع التعدي عمييا أو بمخالفة األحكاـ القانونية المنظمة ألدارتيا 

. وحمايتيا 
 

وصدرت الكثير مف القوانيف التي تنص عمى تنظيـ ىذه الممتمكات وحمايتيا جنائيًا ، والتنظيـ ينصرؼ 

إلى تحديد موضوع الحماية القانونية أي تحديد األشياء التي تأخذ صفو اآلثار ، أما الحماية ذاتيا 

فتكوف مف خبلؿ وضع قواعد جنائية تكفؿ حماية ىذه الممتمكات مف كؿ اعتداء عمييا سواء تمثؿ في 

 ، (1)السرقة أو محاولة األضرار بيا أو تحطيميا فضبًل عف حمايتيا مف كؿ ما يمكف أف يمس بيا 

وذلؾ بتجريـ كؿ سموؾ مف شأنو األضرار بيذه الممتمكات مثؿ إقامة بناء يؤدي إلى األضرار باألثر 

التاريخي أو ينتج عنو حجب الرؤية عف ذلؾ الممتمؾ ، وقد يحدث إتبلؼ الممتمكات الثقافية أو سرقتيا 

مف فرد أو مجموعة مف األفراد األمر الذي يشكؿ جريمة يسأؿ عنيا مرتكبيا متى توافر ركنييا المادي 

. والمعنوي 
 

ويتوفر الركف المادي بكؿ سموؾ يمثؿ استيبلء عمى ىذه اآلثار أو نيبًا أو إتبلفا ليا ، أما الركف 

المعنوي فيتمثؿ في اتجاه إرادة الجاني عف عمـ في إحداث السموؾ والنتيجة المجرمة ، مع العمـ 

 . (2) بطبيعة الماؿ محؿ االعتداء

 

والحماية القضائية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية قد تتجسد بحماية القضاء الجنائي أو القضاء المدني 

. أو القضاء اإلداري أو القضاء الخاص ليذه الممتمكات ، لذلؾ سنعرض لكؿ منيا  بإيجاز 

                                                 
 .  5، ص 1995كتاب الجميورية المصرية ، , مافيا اآلثار و سرقة تاريخ الشعب , فاروؽ فيمي .  د( 1)
 ، 1988دار نيضة الشرؽ ، , الجزء األوؿ , المسؤولية الجنائية في نطاؽ القانوف الدولي الجنائي , عبد الرحمف حسيف عبلـ .  د(2)

  . 248 ص 
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. حماية  القضاء الجنائي لمممتمكات الثقافية .1
 

القضاء الجنائي ىو الذي يتولى تطبيؽ القانوف الجنائي ، والقانوف الجنائي يشمؿ القوانيف العقابية التي 

...... يتكوف منيا قانوف العقوبات والقوانيف العقابية التكميمية مثؿ قانوف اآلثار ، قانوف حماية البيئة

. الخ ، وكذلؾ القوانيف العقابية الخاصة مثؿ قانوف العقوبات العسكرية 
 

ونبلحظ أف جميع الدوؿ قررت حماية جنائية لآلثار ، فعمى سبيؿ المثاؿ يعاقب قانوف العقوبات 

 1960، وقانوف العقوبات األردني لسنة  (470) بموجب المادة 1979لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 

بالحبس الذي ال يزيد عمى ثبلث سنوات أو بالغرامة كؿ مف ىدـ أو خرب قصدًا  " (443)بالمادة 

األبنية واألنصاب التذكارية والتماثيؿ أو غيرىا مف اإلنشاءات المعدة لمنفعة الجميور أو لمزينة العامة 

 . (1)" أو إي شيء منقوؿ أو غير منقوؿ لو قيمة تاريخية 
 

وتسري األحكاـ الخاصة بالتعدي الجنائي عمى المتاحؼ واألشياء المحفوظة بداخميا ، وعمى كؿ مف 

خرب أو اتمؼ أو شوه عمدًا أي أثر تاريخي ، والقاضي الجنائي ىو الذي يتولى تحديد الوصؼ 

. القانوني المناسب لتوجيو التيمة عمى وفؽ أحكاـ القانوف الذي يراه مناسبًا 
 

 

 

 

 

 

حماية القضاء المدني لمممتمكات الثقافية  . 2
 

األصؿ أف تحريؾ الدعوى الجزائية عف طريؽ الشكوى التحريرية أماـ القضاء الجنائي يتضمف الدعوى 

... بالحؽ الجزائي وىو طمب اتخاذ اإلجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عميو 
                                                 

 المكتب العربي لمكافحة الجريمة ، مجموعة قوانيف العقوبات العربية ، قانوف العقوبات الثوري الفمسطيني ، السوري ، األردني ،    المبناني ( 1)
   .
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وتتضمف الشكوى التحريرية كذلؾ ضمنًا الدعوى بالحؽ المدني ما لـ يصرح المشتكي بخبلؼ 

ذا ثبتت   ذلؾ وأف المحكمة الجزائية تنظر في الدعوى بالحؽ المدني تبعًا لمحؽ الجزائي وا 

ومف المقرر ايضًا أف لمف لحقو ضرر مباشر ما ، مادي أو معنوي .  (1) الجريمة ثبت الحؽ المدني

. مف أي جريمة أف يدعي بالحؽ المدني ضد المتيـ والمسئوؿ مدنيًا عف فعمو 
 

 

يجوز إقامة دعوى الحؽ المدني تبعًا لمدعوى ) مف نفس القانوف  (1)فقرة  (195)كما وتنص المادة 

الجزائية أماـ المحكمة المختصة ، كما تجوز إقامتيا عمى حدة لدى القضاء المدني ، وفي ىذه الحالة 

يوقؼ النظر في الدعوى المدنية إلى أف يفصؿ في الدعوى الجزائية بحكـ بات ، ما لـ يكف الفصؿ في 

 . (2)الدعوى الجزائية قد أوقؼ لجنوف المتيـ 
 

والمحكمة المدنية التي تنظر في الدعوى المدنية الخاصة بجريمة مرتكبة ضد األحكاـ الواردة في قانوف 

اآلثار ، إنما تطبؽ األحكاـ الواردة في القانوف المدني كأساس في تحديد مقدار التعويض ، مع ما قد 

يرد مف أحكاـ خاصة بشأنو في قانوف اآلثار ، وكؿ ذلؾ عمى  وفؽ األحكاـ الواردة في قانوف 

المرافعات المدنية وقانوف اإلثبات في المسائؿ المدنية وبما يؤمف إصدار إحكاـ عادلة وسريعة وناجزة 

. عمى أف تكوف مستوفية لمضمانات 
 

حماية القضاء اإلداري لمممتمكات الثقافية  .3
 

ال يستبعد أف يثار نزاع قانوني بيف دائرة السياحة واآلثار الفمسطينية ودائرة حكومية أخرى حوؿ 

موضوعات تدخؿ في إطار أحكاـ قانوف اآلثار ، كأقداـ شركة عامة إلنشاء الطرؽ بالتجاوز عمى 

                                                 
  . 2001 لسنة 3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  (194) الفقرة األولى مف المادة ( 1)

(2 )
  .2001 لسنة 3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  (195)الفقرة األولى مف المادة  
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موقع أثري مف اجؿ فتح طريؽ عاـ ، أو أف ترفض دائرة اآلثار طمبًا لمحصوؿ عمى إجازة  لمتنقيب 

. عف اآلثار في موقع معيف ويرى صاحب الطمب أف الدائرة تعسفت في استخداـ صبلحياتيا 
 

وفي ىاتيف الحالتيف وحاالت كثيرة أخرى ، يكوف القضاء اإلداري ىو المختص في النظر في تمؾ 

الدعاوي ، فتطبيؽ  القضاء اإلداري لمقانوف ، وبما يؤمف التطبيؽ العادؿ ألحكامو ىو حماية قانونية 

.  لمممتمكات الثقافية الفمسطينية عمومًا ولممناطؽ األثرية واألماكف الدينية خصوصًا 
 

. حماية القضاء الخاص لمممتمكات الثقافية .4
 

في ظؿ األحواؿ غير االعتيادية وخصوصًا الحروب قد تمجأ الدولة إلحالة بعض القضايا ضد مرتكبي 

جرائـ معينة خطيرة إلى محكمة خاصة ، مدنية أو عسكرية حسب األحواؿ ، وقد تكوف الجرائـ الماسة 

. بأمف الممتمكات الثقافية مف ضمف تمؾ الجرائـ 
 

وفي كؿ الظروؼ فأف حرص القضاء الخاص عمى مراعاة التطبيؽ السميـ لمقوانيف النافذة وما توجبو 

مف إجراءات تحمي الحقوؽ العامة وتراعي حقوؽ األفراد بما فييـ المتيموف ، يعد إسياما قضائيًا  في 

. حماية ممتمكاتيا الثقافية 

 

 

 

. مقترحات عممية لتطوير الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية : المبحث الرابع 
 

نبلحظ أف الممتمكات الثقافية الفمسطينية ميددة بتدمير متزايد ، ففي خبلؿ السنوات القميمة الماضية 

تعرضت الممتمكات الثقافية في فمسطيف وخصوصا المواقع األثرية واألماكف الدينية إلى تدىور شديد 
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وصؿ إلى درجة حرجة تمثمت في إفقادىا قيمتيا األساسية ، وبالتالي يجب حمايتيا عمى المستوى 

الوطني مف خبلؿ التشريعات النافذة ، كما ويجب توفير حماية دولية ليا مف خبلؿ االنضماـ إلى  

االتفاقيات والمعاىدات لتوفير الحماية المنشودة ليذه الممتمكات ، ومف أجؿ تطوير الحماية القانونية 

:  الدولية لممتمكاتنا الفمسطينية نتقدـ بالمقترحات التالية 
 

 تشجيع إنشاء جمعيات أىمية لحماية الممتمكات الثقافية. أوالً 

لـ يعد مف الممكف وال مف المقبوؿ أف تتحمؿ الدوائر الحكومية الفمسطينية وحدىا جميع النشاطات 

االجتماعية والثقافية ، بؿ أف االتجاىات المعاصرة توجب توسيع المشاركة الشعبية في مختمؼ 

. مجاالت الحياة السياسية والثقافية 
 

ومثمما أصبح معروفًا في العديد مف الدوؿ العربية وجود جمعيات أىمية لحماية البيئة ، أو الوقاية مف 

حوادث المرور ، فأنو ينبغي أف تشجع السمطة الوطنية الفمسطينية إنشاء جمعيات أىمية لحماية المواقع 

األثرية لتتظافر جيودىا مع جيود السمطات األثرية ، حيث أف التعاوف بيف المؤسسات الحكومية 

والمنظمات الشعبية ىو الطريؽ األمثؿ لتحقيؽ التقدـ في مختمؼ النشاطات في الدولة العصرية  

 

إف مسؤولية حماية الممتمكات الثقافية ىي مسؤولية جماعية يتحمميا المواطنيف قبؿ أف تتحمميا 

الحكومات فالحكومة تبذؿ ما في وسعيا مف اجؿ الحفاظ عمى ىذه الممتمكات ، لكف المسؤولية الممقاة 

عمى المواطنيف أعظـ بكثير مف قدرات أي حكومة عمى مواجيتيا ، ىذا باإلضافة إلى أف التراث نشأ 

بالشعب ويجب  الحفاظ عمية بالشعب ، فعمميات المشاركة الشعبية ىي أساس عمميات الحفاظ 

. والحماية والصيانة وبدونيا تصبح عممية الحماية كرأس بؿ جسد 
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وتبرز أىمية دور الجمعيات األىمية والمنظمات غير الحكومية في ىذا الصدد حيث أف الدور الطميعي 

ليذه المنظمات في دعـ المشاركة الشعبية في عمميات الحفاظ والحماية ىو المصدر الحقيقي لضماف 

استمراريتيا ، وتجسيدًا لقيمة التراث لؤلجياؿ القادمة ، ويمكف ليذه المنظمات والجمعيات القياـ بدورىا 

: عمى أكمؿ وجو وذلؾ بالشكؿ التالي 

. المساىمة في عمميات الترميـ والصيانة لبعض المناطؽ األثرية أو المواقع الدينية .1
 

. المساىمة في توفير الدعـ المادي والتمويؿ البلـز لعمميات الصيانة والحماية .2
 

. الرعاية االجتماعية لؤلسر القاطنة في المناطؽ المطموب حمايتيا .3
 

. زيادة الوعي الثقافي بأىمية ممتمكاتنا عف طريؽ الندوات والحمبلت الميدانية .4
 

. زيادة االىتمام باإلعالم اآلثاري والوعي الثقافي . ثانيا 
 

لقد ثبت عالميًا أف القانوف لوحدة لـ يستطع أف يضبط سموؾ اإلنساف ولـ يمنعو مف السقوط في مياوي 

اإلجراـ ما لـ يتعامؿ مع الدور القانوني أدوار أخرى كالديف واألخبلؽ والتربية والتعميـ واإلعبلـ 

الصحيح ، والوقاية مف الجريمة بمختمؼ أنواعيا خيرًا مف المعالجات البلحقة لوقوعيا وأف الجيود 

. المبذولة لمنع الجرائـ أىـ مف كشفيا بعد وقوعيا 

 

وقبؿ أف نتحدث عف الحماية لمممتمكات الثقافية ىنا ، أود أف أسأؿ ما مدى وعي المواطف الفمسطيني 

والمسئوؿ بقيمة اآلثار في وطننا ، إذا ما سألنا مواطنًا عما يعرؼ عف ىذه الممتمكات في وطنو فأننا 

وأنو ال يعرؼ شيئا , وانو زار بعضيا فقط , نتفاجأ بأنو ال يعرؼ إال القميؿ مف ىذه الممتمكات األثرية 

وندرؾ أف ىناؾ . وقد يعرؼ البعض القميؿ عف تاريخ ىذه الممتمكات , عف عناصر ىذه الممتمكات 



 156 

بؿ أنو ينظر إلييا , أو باألحرى ىناؾ عدـ ألفة مع ىذه اآلثار  , مسافة تفصؿ بيف المواطف و آثاره 

.  وأنيا مجرد شيادة عمى ماضي ميت ال يرتبط بو , وكأنيا جزء مف تاريخ قديـ 
 

وارتباطو بآثاره التاريخية يقرر مستقبمو , ذلؾ أف وعي المواطف بآثاره , ىذه حقيقة محزنة ومؤسفة معا 

فمف المسئوؿ عف خمؽ الوعي واأللفة والمحبة بيف المواطف وىذه الممتمكات  ومف , إلى حد كبير 

الظواىر السمبية في مجتمعنا قياـ العديد مف المواطنيف بالتجاوز في البناء عمى المواقع األثرية 

التاريخية نتيجة قمة الوعي التراثي والحس الوطني متناسيف كوف تمؾ المواقع التاريخية  الشاخصة ىي 

. مف مخمفات اآلباء واألجداد وعمينا احتراميا وصيانتيا 
 

ومف ىنا ينبغي عمى جميع الدوؿ أف تتخذ جميع التدابير المبلئمة لكفالة نشر الثقافة اآلثارية عمى 

أوسع نطاؽ ممكف في صفوؼ عامة الجميور و الفئات المستيدفة مف خبلؿ القياـ بحمبلت توعية 

لمجميور حيث لـ تغفؿ اليونسكو المحافظة عمى التراث غير المادي مثؿ المغات و الموسيقى و التقاليد 

. االجتماعية و األلعاب التقميدية 
 

ويرجع تأثير كثير مف الظواىر الضارة لمممتمكات الثقافية إلى غياب الوعي لدى المواطف الفمسطيني 

ويبلحظ أف معظـ األنشطة , بأىمية التراث الحضاري وتأثيره عمى مستقبؿ األجياؿ الحالية و القادمة 

التعميمية المتوفرة حاليا في مجاؿ الحماية لمممتمكات الثقافية مقصورة عمى الدراسات العميا أو الدورات 

وليس ىناؾ أي مواد تدريسية متوفرة لؤلطفاؿ أو ذوييـ . التدريبية التخصصية لمعامميف في ىذا المجاؿ 

.  لتنمية الوعي و اإلدراؾ بقيمة الحفاظ عمى ىذه الممتمكات لدييـ 
 

وأننا كشعب فمسطيني محتؿ في أمس الحاجة لتطوير مناىج التعميـ لمطبلب واألفراد العادييف 

واألشخاص في مواقع المسؤولية وأصحاب األمواؿ ، كما أف التطور السريع و المتبلحؽ لوسائؿ 
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االتصاالت في العصر الحديث يمكف أف تساىـ مساىمة فعالة في زيادة الوعي الثقافي لممتمكاتنا 

الثقافية ، و يؤدي اإلعبلـ بمختمؼ و سائمو دورا ميما في التوعية اآلثارية لمجماىير  فالمبلييف مف 

و ال يدركوف األىمية التاريخية و العممية و الفنية ليذه الممتمكات , المواطنيف لـ يدرسوا قانوف اآلثار 

. و قيمتيا المعنوية أكبر بكثير, في تكويف حضارة الشعب و أف قيمتيا المادية كبيرة 
  

لذلؾ ينبغي أف يناؿ اإلعبلـ التراثي و اآلثاري اىتماما خاصا مف مختمؼ وسائؿ اإلعبلـ المرئية 

كما ويجب أف تعد الثقافة اآلثارية ىدفا مف أىداؼ وزارة التربية و التعميـ الفمسطينية في , والمسموعة 

.  مناىج الدراسة بمختمؼ مستوياتيا  
 

وحتى تكوف خططو , وحتى يحقؽ اإلعبلـ الثقافي اآلثاري التراثي أىدافو في حماية الممتمكات الثقافية 

ال بد مف أف يشترؾ , مدروسة ومؤثرة عمى واقع سامعييا ولكي تكوف برامجو التنفيذية عممية و عممية 

. في إعدادىا عمماء اآلثار و المختصيف بيذا الشأف
 

ونخمص مما تقدـ أف لئلعبلـ  صمة وثيقة بحماية الممتمكات الثقافية لما لو مف دور متميز في تقديـ 

المعمومات والبيانات اإليضاحية والمساعدة في الوقوؼ عمى حقائؽ األمور، ومف ىنا يجب عمى وزارة 

السياحة و اآلثار الفمسطينية أف تركز اىتماميا عمى مسألة إعبلـ الجميور مف حيث كونيا أسموبا 

وبصفتيا أحد أىـ الوسائؿ الدولية لحماية الممتمكات الثقافية مف ناحية أخرى , لمحوار البناء مف ناحية

 .

 

تشكيل لجنة وطنية لحماية وتحسين اآلثار و المتاحف  . ثالثاً 
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ألف الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية ينبغي أال تبقى مسؤولية مينية محدودة في إطار اختصاص 

نما يجب أف تسيـ بيا جميع , و بالتحديد وزارة السياحة واآلثار الفمسطينية , السمطات األثرية  وا 

قوات , بخاصة سمطات األمف ، السياحة , السمطات و الجيات الرسمية إلى جانب الوزارة المذكورة 

. الخ......البمديات , إقامة األجانب , المطارات , الحدود 
 

, ومف ىنا تنبع أىمية تشكيؿ لجنة وطنية فمسطينية لحماية وتحسيف اآلثار والمتاحؼ والممتمكات 

, وتضع برامجيا التنفيذية , وتتولى ىذه المجنة وضع استراتيجية وطنية لحماية الممتمكات الثقافية 

ويمكف تشكيؿ لجاف فرعية محمية , وتوزع أدوار تمؾ البرامج عمى تمؾ الجيات كؿ حسب اختصاصو 

. عمى مستوى كؿ محافظة فمسطينية وتعمؿ بناًء عمى توصية المجنة الوطنية 

 

. االستثمار األمثل لوصايا المؤتمرات العربية والدولية .رابعاً 
 

ينبغي حرص دائرة اآلثار الفمسطينية عمى المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية المعنية بقضايا 

اآلثار والمتاحؼ و المكتبات و الوثائؽ والمخطوطات خصوصا أف تمؾ المؤتمرات تجمع كبار 

المختصيف وجميعيـ أصحاب خبرات عظيمة وتجارب ثمينة ينبغي أف تأخذ نصيبيا في التنفيذ 

.  الميداني ألنيا تعد مف أىـ مصادر المعرفة التراثية 

لذلؾ يجب عمى دائرة اآلثار الفمسطينية أف تجمع تمؾ الوصايا وتبوبيا عمى حسب موضوعيا 

أصحاب السوابؽ بجرائـ اآلثار المطموبيف ,الحماية األمنية , الصيانة والترميـ , التنقيب , الحفريات )

مرجعا لممخططيف في رسـ , وذلؾ حتى تكوف كؿ ىذه األمور  (الخ .......دوليًا أو قوميًا أو وطنيًا 

ولكي تكوف تمؾ السياسة حكيمة وقائمة عمى , السياسة اآلثارية الفمسطينية الوطنية والقومية والدولية 

.  أسس معقولة سميمة 
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السعي العتماد مبادئ القانون العربي الموحد  .خامسًا 
 

ومصادقة السادة , ىو نتيجة جيود عربية ممتازة تستحؽ الثناء , إعداد قانوف اآلثار العربي الموحد 

خطوة قومية ميمة عمى , 1981وزراء الثقافة العرب عميو في دورتيـ الثالثة المنعقدة في بغداد عاـ 

وحتى يأخذ ىذا القانوف طريقو إلى التطبيؽ عمى الدوؿ العربية أف تعتمد , طريؽ الوحدة الثقافية العربية 

. كؿ دولة حسب واقع تشريعات اآلثار فييا, مبادئ و أحكاـ ىذا القانوف 
 

والدوؿ التي لدييا , فالدوؿ العربية التي ليس فييا قانوف لآلثار تأخذ بالقانوف العربي الموحد كامبل 

ومف ىنا تتبيف ضرورة , قانوف آثار قديـ يمكنيا أف تمغيو وتعتمد قانوف اآلثار العربي الموحد بدال عنو 

األخذ بقانوف اآلثار العربي الموحد كامبل وتطبيقو في األراضي الفمسطينية المحتمة بدال مف القوانيف 

. التي أصبحت غير مبلئمة في ظؿ ىذه الظروؼ حيث عفا عمييا الزمف 

 

ولكنو يؤشر الخطوط العامة المطموبة عند الرغبة , ولـ يكف قانوف اآلثار العربي ممزما لمدوؿ العربية 

عمما أف دوال عربية عديدة ال زالت ال تممؾ قانوف , لدى الدوؿ األعضاء في تشريع قوانينيا الخاصة 

 . (1) لآلثار

 

. إبتكار وسائل قانونية جديدة السترداد الممتمكات الثقافية .سادسًا 
 

                                                 
  . 24مؤيد سعيد ، القانوف وحماية االثار ، منشور في الحماية القانونية لآلثار العربية ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)
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 ما زالت الممتمكات العربية والفمسطينية خصوصا تمبل أجنحة عديدة في متاحؼ الموفر في باريس 

وغيره مف متاحؼ أوروبا وأمريكا فالمخطوطات الفمسطينية النادرة التي ربما ال يوجد ليا مثيؿ في 

. موطنيا األصمي  فمسطيف تمبل خزائف مكتبات عديدة في دوؿ أجنبية
 

ومف ىنا يجب السعي السترداد الممتمكات الثقافية الفمسطينية المسروقة خبلؿ عيود السيطرة األجنبية 

وبالرغـ مف بعض الجيود التي بذلت , التي بدأت منذ سنوات طويمة وربما أكثر مف مئة عاـ 

لذلؾ يجب ابتكار وسائؿ جديدة يكوف , الستردادىا إلى أف أكثرىا أو أغمبيا لـ تثمر بنتائج ايجابية 

. وعمى مجمس األمف القياـ بدور أكثر فاعمية وخصوصا في ىذا المجاؿ, االلتزاـ ىو أساسيا 

 

 .إتباع المنيج العممي لحماية الممتمكات الثقافية.سابعًا 
 

أف جميع األعماؿ التي تمت , أثبتت التجارب والخبرات السابقة في مجاؿ حماية الممتمكات الثقافية 

   (1)كانت ال تأخذ بالتقدـ العممي والتكنولوجي في ىذا المجاؿ, بيدؼ الحفاظ عمى ىذه الممتمكات 

ولذلؾ يجب عمى وزارة السياحة واآلثار الفمسطينية تبني منيج عممي يتضمف الخصائص األساسية 

:- ومف أىـ ىذه الخصائص مايمي , لمحفاظ عمى ىذه الممتمكات 
 

  تعددية التخصصات لتشمؿ كافة المجاالت مف تاريخ وفف و ثقافة واجتماع واقتصاد وىندسة

.  وتخطيط باإلضافة إلى التمويؿ  والجانب القانوني 

  قدرة التعامؿ مع كافة المستويات بدء مف المناطؽ األثرية مرورًا باألماكف الدينية المقدسة
. اإلسبلمية والمسيحية انتياًء بأرؽ العناصر المعمارية 

 

  التوافؽ الفعمي والعممي مع المعاىدات والتوصيات الدولية .
 

  استخداـ وتطويع ما يتيحو البحث العممي مف تقدـ تقني وعممي وقانوني في ىذه المجاالت .
                                                 

  . 79جماؿ عمياف ، مرجع سابؽ ، ص .  د( 1)
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 فإذا كاف اليدؼ األساسي لمشروع حماية الممتمكات الثقافية الفمسطينية ىو اإلبقاء عمى األثر 

فاف , أو إعادتو إلى صورة أقرب ما يكوف ألصمو , والممتمؾ الثقافي في صورتو الراىنة وحمايتو 

. الزوايا األساسية التي تندرج تحت مفيـو مشروع الحماية لمممتمؾ األثري ىي

حصر التراث الفمسطيني لتسجيؿ ما ىو متاح وظاىر تمييدا التخاذ اإلجراءات البلزمة لمحفاظ عميو .1

 .

وتحديد ما يعتريو مف مظاىر تدىور وما يتيدد مف , تقييـ الوضع الراىف لؤلثر أو الموقع األثري .2

. مخاطر وتحديد مصادرىا 

.  تقييـ إمكانية وكيفية استخداـ األثر دوف المساس بقيمتو التاريخية.3

استخداـ وتطويع ما يتيحو التقدـ التقني والعممي واليندسي في الحفاظ عمى  الممتمكات بكافة .4

باإلضافة إلى تكامؿ خطة الحماية والتقييـ المعماري بواسطة فريؽ عمؿ متعدد التخصصات , صورىا 

. 

. تحديد المتطمبات القانونية والقوانيف التي تحكـ عممية الحماية والحفاظ .5
 

أف تراجع الدولة دائما ىيكميا التنظيمي المشرؼ عمى قطاع الممتمكات الثقافية وذلؾ مف اجؿ . 6

زالة العوائؽ القانونية واإلدارية التي تعيؽ تنفيذ خطة حماية الممتمكات الثقافية  عبلج أوجو القصور ، وا 

 .
 

ويعتبر التمويؿ أحد الركائز األساسية لتنفيذ أي خطة لمحماية أو الصيانة وتتعيد الحكومات عادة 

بتوفير التمويؿ البلـز إلدارة عمميات الحماية والصيانة ليذه الممتمكات ، متضمنا ذلؾ الرواتب 

. والمكافئات باإلضافة إلى الميزات البلزمة لمشروعات الترميـ والصيانة
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ولكف نظرا لضخامة المسؤولية الممقاة عمى عاتؽ الحكومة في ىذا الصدد ال تستطيع الميزانيات 

ومف ىنا يبرز أىمية التعاوف الدولي , المخصصة لذلؾ الوفاء بكؿ المتطمبات البلزمة لعمميات الحماية 

في توفير بعض التمويؿ البلـز لمشروعات الحماية مف خبلؿ القنوات الشرعية والييئات الدولية والدوؿ 

. المانحة

 

تنمية الطاقات البشرية والقواعد القانونية الخاصة بالحماية  . ثامنًا 
 

حيث أف الطاقة البشرة مطموبة ,تمثؿ الطاقة البشرية العنصر األساسي في حماية الممتمكات الثقافية 

سواء كاف ذلؾ مف الناحية اإلدارية أو المالية وصوال , لحماية الممتمكات الثقافية عمى كافة المستويات 

. إلى الناحية الفنية عمى مستوى الخبراء والمختصيف
 

وال بد مف تنمية , ويجب توزيع الطاقات البشرية واالستفادة منيا قدر اإلمكاف كبل حسب اختصاصو 

ىذه الطاقات وتدريبيا بحيث تتطور دائما لتواكب التقدـ السريع في البحث العممي والتكنولوجي مع 

. المتغيرات البيئية والجديدة  في العصر الحديث 

 

فالتدريب والتعميـ المستمر لكافة التخصصات اآلثارية أصبح مف ضروريات سياسيات الحفاظ عمى 

أو خارجيا عف , سواء كاف التدريب داخميا عف طريؽ استقداـ الخبراء إلى فمسطيف , الممتمكات الثقافية

طريؽ إرساؿ المتدربيف إلى المعاىد والمؤسسات العممية المتخصصة في الخارج ومف الميـ ىنا إشراؾ 

. الشباب مف أجؿ إعداد جيؿ قادر عمى تولي المسؤولية عمى أسس عممية في المستقبؿ القريب 
 

ولذلؾ تصدر الدوؿ التشريعات البلزمة , وتتعيد دوؿ العالـ مف حيث المبدأ بحماية ممتمكاتيا الثقافية 

لحمايتيا عمى المستوييف المحمي والدولي ، ويختمؼ ىذا التشريع مف بمد ألخر مف حيث المضموف 
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وكيفية التنفيذ مما يصعب معو الجـز بوجود تشريع عاـ يمكف تطبيقو عمى العالـ اجمع وتختص ىذه 

. التشريعات بداية بقوانيف الحماية والصيانة ونياية باإلجراءات اإلدارية والقانونية البلزمة لذلؾ 
 

وقد أثبتت الخبرات والتجارب السابقة بالدليؿ القاطع انو  ليس ىناؾ مكاف في العالـ تصؿ فيو ىذه 

التشريعات إلى درجة الكماؿ والمثالية سواء مف ناحية التشريع أو التطبيؽ لذلؾ يجب مراجعة ىذه 

عادة صياغتيا لدعـ سياسات الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية  التشريعات بصفة دورية لتطويرىا وا 

. بما يتمشى مع المتغيرات التي تظير في العصر الحديث 

 

 

 

 

الخـاتمة  
 

درسنا في ىذه الرسالة موضوع الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية والتي تعرضت إلى ألواف 

مف االنتياكات مف قبؿ الدولة المحتمة إسرائيؿ ، وتبيف أف االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية 

عمبل غير مشروع ومخالفا لقواعد القانوف الدولي وبناء عميو عمى إسرائيؿ أف تمتنع عف التصرؼ في 

الممتمكات الفمسطينية ، وال يجوز ليا أف تخمؽ واقعا جديدا ألف ىذه االحتبلؿ احتبلؿ فعمي ذو طبيعة 

مؤقتة وال يترتب عميو وضع قانوني لمسمطات اإلسرائيمية المحتمة لذا فاف جميع  ممارساتيا بشأف 

الممتمكات الثقافية الفمسطينية تعد باطمة قانونا ، وبالتالي يجب عمييا أف تكؼ عف العبث بيذه 



 164 

الممتمكات وبأي شأف يخصيا ، وأف تتوقؼ عف بناء الجدار الفاصؿ الذي دمر حتى اآلف وبشكؿ كمي 

موقعا ومعمما  (4264)موقعا أثريا في طولكـر والقدس، ويصادر حتى االنتياء منو ما يزيد عف  (12)

. أثريا 
 

فالممارسات واألعماؿ التدميرية التي تقدـ عمييا إسرائيؿ يوميا ما ىي إال دليؿ قاطع عمى أنيا ال تمتـز 

بكؿ االتفاقيات الموقعة بخصوص حماية ىذه الممتمكات ، حيث تمارس إسرائيؿ ضد ىذه الممتمكات 

جرائـ عدة ، ومف ىنا يجب عمى الشعب الفمسطيني أف يكرس جؿ اىتمامو ألف تمثؿ إسرائيؿ أماـ 

الفقرة األولى مف المادة الخامسة مف البروتوكوؿ " العدالة الدولية ، فالمخالفات الجسيمة التي حددتيا 

ترتكب ىي وما يزيد عمييا يوميا بحؽ الممتمكات الفمسطينية  " 1954 التفاقية الىاي 1999الثاني 

والتي اعتبرىا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية جرائـ حرب ، وتشكؿ دليبل قاطعا وكافيا إلدانة 

. إسرائيؿ التي يجب أف ال تترؾ بدوف مساءلة 

 

كاليونسكو  )ومف ىنا عمى الشعب الفمسطيني وبمساعدة  منظمات دولية متخصصة في ىذا المجاؿ 

أف يجمع األدلة التي تديف إسرائيؿ لكي تتـ مساءلتيا مساءلة دولية قانونية  (األليكسو ، وااليسيسكو 

بصفتيا دولة محتمة تدمر تراث الشعب الفمسطيني ، وكذلؾ مساءلة أفرادىا مساءلة جنائية دولية عمى 

غرار العديد مف السوابؽ القضائية لمحاكمة مجرمي الحرب الذيف قاموا بتدمير الممتمكات الثقافية أثناء 

.  شف ىجماتيـ العسكرية في الحرب 

 

التوصيـات - 

وما شوىد عمى أرض الواقع مف انتياكات , بعد النتائج التي تـ التوصؿ إلييا  في ىذه الدراسة 

وفي ضوء ما انطوت عميو ىذه الدراسة , إسرائيمية لممتمكاتنا الثقافية مف سرقة وتدمير وتجريؼ ونيب 
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يستوجب بنا الخروج بالعديد مف التوصيات التي يحبذ إطبلع المعنييف باألمر , مف أفكار وموضوعات 

عمييا واألخذ بيا مف أجؿ العمؿ عمى توفير الحماية القانونية ليذه الممتمكات لكي تبقى شامخة عمى 

. وسوؼ نعرض ألىـ التوصيات وذلؾ عمى المستوى الوطني والقومي والدولي , مر العصور 

 

  (في فمسطين)عمى المستوى الوطني .1

   اإلسراع في إصدار قانوف اآلثار الفمسطيني بغية سد الثغرات القانونية الموجودة في القوانيف

حيث أف ىذه القوانيف عفا , والتي ترمي إلى تيويد الممتمكات  الثقافية الفمسطينية , المطبقة حاليا 

. عمييا الزمف وأصبحت تشكؿ حافز لممخالفيف

 

  مف خبلؿ بعثات التنقيب األثرية فور اكتشافيا  , أىمية تسجيؿ كافة الممتمكات الثقافية الفمسطينية

مع ضرورة تشديد الرقابة عمى ىذه البعثات ضمانا , ضمانا إلثبات ممكيو الدولة الفمسطينية  ليا 

. وحفاظا عمى ىذه الممتمكات الثقافية وصونيا 
 

  الدخوؿ في مفاوضات ثنائية مع األطراؼ المعنية السترداد الممتمكات الثقافية الفمسطينية المنقولة

إلى الخارج  بصورة غير مشروعة ، والقياـ بتحرؾ دبموماسي واسع مف أجؿ إطبلع الرأي العاـ 

 .القانوني عمى االنتياكات الخطيرة التي يرتكبيا المحتؿ اإلسرائيمي 

 

  حداث التأكيد عمى وزارة الداخمية بمتابعة وضبط حاالت التجاوز عمى الممتمكات الثقافية ، وا 

مديرية أو ىيكمية مناسبة ترتبط بدائرة اآلثار والتراث الفمسطينية ، وتختص بمياـ التفتيش والرقابة 

. عمى المحبلت واألشخاص الذيف يقوموف ببيع وشراء ىذه الممتمكات 
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  توجيو طمبة الدراسات العميا في القانوف إلى إعداد رسائؿ جامعية حوؿ موضوعات القانوف

والممتمكات الثقافية بصفة عامة والقانوف واآلثار الفمسطينية بصفة خاصة ، حيث تخمو المكتبة 

الفمسطينية والعربية أيضا مف دراسات متخصصة في ىذا المجاؿ مما يدؿ عمى صعوبة معالجة 

. ىذا الموضوع في القانوف الدولي 
 

  االلتزاـ بما ورد في المعاىدات الدولية مف التزامات قانونية باإلضافة إلى ضرورة تعريؼ وتعميـ

المواطف الفمسطيني بقيمة الممتمكات الثقافية وأىميتيا ، مف خبلؿ البرامج التي يجب أف تعدىا 

 .وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية 

 

  ضرورة إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي عف األراضي الفمسطينية ووضع حد لبلنتياكات المتكررة

 .واالعتيادية مف قبؿ العدو اإلسرائيمي ، عمى ممتمكاتنا الثقافية ومعاقبة المجرميف اإلسرائيمييف 

 

  ، يمكف لوزارة الخارجية الفمسطينية  إتباع اإلجراءات اآلتية السترداد الممتمكات الثقافية الفمسطينية

وأوؿ ىذه اإلجراءات االتصاؿ بالشرطة الدولية لتعميـ  قائمة بالممتمكات الثقافية المسروقة ، 

وثانييا تعميـ يصدر منيا عمى بعثاتيا المختمفة في جميع الدوؿ ، وثالثيا االتصاؿ بمسئولي اآلثار 

باليونسكو ، واخيرًا التعاوف مع المنظمات اإلقميمية كجامعة الدوؿ العربية والطمب منيا التعميـ عف 

: ممتمكات فمسطيف المسروقة ويشترط عند المطالبة القضائية مايمي 
 

توحيد جميع الجيود المتعمقة بالممتمكات الثقافية ، وتصنيؼ المطالبات عمى شكؿ ممفات استرداد  .1

. عمى أساس المواقع الفمسطينية األثرية التي سرقت منيا 
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أف تقدـ دائرة اآلثار والتراث الثقافي الفمسطينية ، قبؿ الشروع بإقامة الدعوى صورة ووصفًا دقيقًا .2

. لمقطعة المطالب بيا مع ذكر تاريخ وظروؼ الفقداف
 

دراسة وتدقيؽ نصوص قوانيف اآلثار في الدوؿ التي ستقاـ فييا الدعاوي مف قبؿ القانونييف في ىذه .3

.  الدائرة مع اإلطبلع عمى القوانيف اإلجرائية خاصة تمؾ التي تتعمؽ بالتقادـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمى المستوى القومي  .2

  دعوة الدوؿ العربية إلى تفعيؿ العمؿ بقانوف اآلثار العربي الموحد بوصفو القانوف النموذجي لقوانيف

 .اآلثار العربية

 

  دعوة الدوؿ العربية إلى عقد اتفاقية عربية لحماية الممتمكات الثقافية العربية وصيانتيا ، تتناوؿ

مختمؼ جوانب التعاوف الفني والقانوني ، وترتكز عمى التعاوف العربي في مكافحة الجرائـ الواقعة 

عمى ىذه الممتمكات ، والعمؿ العربي المنظـ الستعادة الممتمكات الثقافية العربية التي تـ االستحواذ 

 .عمييا مف قبؿ الجيات األجنبية 

 

  دعوة الدوؿ العربية إلى تأسيس معيد عربي لآلثار تكوف مف ميامو ، تأىيؿ وتطوير الكوادر

 .اآلثارية مف منطمؽ قومي ، ونشر الوعي القومي بالممتمكات الثقافية العربية والحفاظ عمييا 
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  إف مقتضيات القانوف الدولي الذي ىو أوروبي المنشأ لـ تتمكف حتى اآلف مف وضع ضوابط

صارمة لحماية األماكف الدينية المقدسة تحت االحتبلؿ وكاف ليذا القصور آثاره الوخيمة عمى 

المقدسات في األراضي الفمسطينية ، ومف ىنا فقط أصبح واجب عمى البمداف اإلسبلمية والعربية 

. إبراـ معاىدة دولية يكوف موضوعيا الوحيد ىو حماية األماكف الدينية المقدسة 

 

 

 

 

.  عمى المستوى الدولي .3

  ضرورة اعتماد وسيمة ضغط دولية عمى إسرائيؿ ، وذلؾ بقطع العبلقات العممية والثقافية معيا

وذلؾ لحمميا عمى رد الممتمكات التي قامت بسرقتيا إلى أصحابيا الفمسطينييف ، حيث امتؤلت 

. متاحفيا بالممتمكات األثرية الفمسطينية التي سرقتيا مف خبلؿ الحفائر السرية غير المشروعة 
 

  ضرورة التعاوف الدولي في سبيؿ توحيد التشريعات عمى مبدأ واحد قوامو حظر التعامؿ  في

مع أىمية تبلقي إرادات الدوؿ . الممتمكات الثقافية بأي عقد مف العقود الناقمة لمممؾ أو الحيازة 

 .عمى إنياء بقايا الماضي برد الممتمكات الثقافية المستولى عمييا والميربة قديما إلى دوؿ األصؿ

  
  محاولة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة مف الجمعية العامة واألجيزة الدولية األخرى لحمؿ

إسرائيؿ عمى التراجع عف العبث باآلثار والمقدسات الدينية في األراضي الفمسطينية المحتمة ، مع 
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ضرورة الحصوؿ عمى مشاركة فعالة لؤلمـ المتحدة لضماف تحقيؽ مسألة رد الممتمكات الثقافية 

 .لبمدىا 

 

  إف ما يؤخذ عمى وظائؼ وسمطات المنظمات الدولية وبالتحديد منظمة اليونسكو والجمعية العامة

لؤلمـ المتحدة ، ىو اقتصار نشاطيا عمى اتخاذ التوصيات والشجب واإلدانة واالستنكار وتوجيو 

النداءات إلى الدوؿ األعضاء ال أكثر  وىذه واحدة مف أىـ المشاكؿ التي تواجو عمميات إعادة 

. الممتمكات 

                  

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر والمراجع 

المراجع العربية : أواًل 
 

. الكتب والرسائل العممية . 1
 

القرآف الكريـ  * 
 

الطبعة األولى  , عبد الحميد الكفافي ، حماية و صوف التراث األثري ,أحمد إبراىيـ عطية * 

 .  2003دار الفجر لمنشر و التوزيع ، 
 

عاطؼ عبد الحميد ، آماؿ صفوت ،  تراثنا المشترؾ بيف التحدي و االستجابة ,أحمد قدري * 

سمسمة الثقافة األثرية و ,  ، نحو وعي حضاري معاصر 1985 – 1982منجزات مف سنة 

. مكتبة كمية االثار ، جامعة القاىرة , التاريخية 
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احمد سعيد عبد الخالؽ ، محمود حامد النقيب ، الموسوعة المقارنة لمقوانيف والتشريعات * 

.  واألنظمة لدولة الكويت والبحريف وقطر واألمارات العربية المتحدة والمممكة العربية السعودية
 

 .  2001القانوف الدولي العاـ ، , أحمد رفعت * 
 

.   دار الفكر ، بدوف تاريخ , المجمد األوؿ , المعجـ الوسيط , إبراىيـ أنيس وآخروف  * 
 

 ، وزارة الصناعة 1983 لسنة 117اشرؼ عبد الفتاح ، كريمة السيد أحمد ، قانوف رقـ * 

 .  2002والتنمية التكنولوجية المصرية ، 
 

الحماية القانونية لآلثار العربية ، تأليؼ مجموعة باحثيف ، الطبعة األولى ، الطبعة األولى ، * 

 . 2001بيت الحكمة ، بغداد ، 
 

. بيروت ، بدوف تاريخ , دار إحياء التراث العربي, المعجـ الوسيط ، الجزء األوؿ * 
 

 19ألبير رشيد الحائؾ ، دليؿ االستكشافات و التقنيات األثرية في العراؽ منذ مطمع القرف * 

. 1967فموريدا ،  , 1965حتى سنة 
 

دراسو لواقع  االحتبلؿ اإلسرائيمي , االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية , تيسير النابمسي * 

 , 62منظمة التحرير الفمسطينية ، سمسمة كتب فمسطينية  , في ضوء القانوف الدولي العاـ 

 .   1975بيروت ، 
 

دراسات في  القانوف الدولي و - القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف , جعفر عبد السبلـ عمي * 

  . 2000بيروت ، , دار الكتاب المبناني , الشريعة اإلسبلمية 
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الجمعية المصرية لبلقتصاد السياسي و اإلحصاء , جماؿ العطيفي ، موسوعة حقوؽ اإلنساف * 

 .  1970القاىرة ، , المجمد األوؿ , التشريعي 
 

   2005الكويت، , عالـ المعرفة , الطبعة األولى , الحفاظ عمى التراث الثقافي, جماؿ عمياف * 

  .
 

 .    1968القاىره ، , دار النيضة العربية , القانوف الدولي العاـ  , حامد سمطاف * 
 

مجمد , المجمة المصرية  لمقانوف الدولي , الحرب في نطاؽ القانوف الدولي , حامد سمطاف * 

 .  1969القاىره ،  , 25
 

عايشة راتب ، صبلح الديف عامر ، القانوف الدولي   العاـ ، الطبعة األولى   , حامد سمطاف * 

 .   1978القاىره ، , دار النيضة العربية 
 

، القدس واألقصى ، المطبعة العصرية ، الكويت ، " فتح"حركة التحرير الوطني الفمسطيني * 

1976  . 
 

حساـ أحمد ىنداوي ، الوضع القانوني لمدينة القدس ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، بدوف * 

.  تاريخ 
 

دمشؽ ، , دار قتيبة لمنشر و التوزيع , الطبعة األولى , آثار  فمسطيف , حسيف عمر حمادة * 

1983  .  
 

,  حقوؽ اإلنساف و حدود المنطؽ الصييوني ،  الطبعة األولى  - فمسطيف , حسيف غباش * 

 .  1987بيروت ، , المؤسسة العربية لمدراسات و النشر 
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مع دراسة تطبيقية - النظرية العامة لمتدويؿ في القانوف الدولي المعاصر , خميؿ سامي ميدي * 

 .  1997الطبعة األولى، , حوؿ محاوالت تدويؿ القدس 
 

مسؤولية إسرائيؿ الدولية  )داود درعاوي ، تقرير حوؿ جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية * 

، الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف ، سمسمة  (عف الجرائـ خبلؿ اتنفاضة األقصى 
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