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ركح مف لـ ي سٌف لي معرف يها عف قرب.. كلكف الحجارةى كاألزقةى الع يقة  شهدي بكثارًة ركًحها عىٍبر إلى 
 إنجازاً ها ال ي  ىعبؽي بحٌبها ل راًث ببلًدنا، لركًحًؾ السبلـ 

 ندى األطرش 

ال اري  ح ى غاب إلى مف نحى ٍ ه هيمكـ  كثيؽ ال راث الثقافي كاإلج ماعي الفمسطيني..فام طى غيٌرة 
كحه منحك ةن ب كثيقا ًه   جسد  كبقيت ري

 عادل يحيى 

فًنه الميجنى ًعٍشؽى  دمرى ح ى رٌكت ًدماؤي  أعمدة المدينة ال ي  الى الفارس الذم عاش حامبلن في جى
 أحب فذهب جحيةن حيف طال هي يدي الغدًر .. كصار قمران يهدم إلى الطريؽ

 خالد األسعد
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 إقرار:
 

نا معد هذ  الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس؛ لنيؿ درجة الماجس ير كأنها ن يجة أبحاثي أقر أ
لـ يقدـ لنيؿ  ، أك أم جزن منها ، كأف هذ  الٌدراسة ، باس ثنان ما  ـ اإلشارة له حيثما كرد ، الخاٌصة

 أم درجة عميا ألم جامعة أك معهد آخر.

 ال كقيع:

 جفرا إبراهيـ جهاد إسماعيؿ االسـ:

   3/12/2016ال اري : 
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 رـــــــر وتقديــــشك
 

لكؿو منا نجكـ مجيئة  رشد  في مسير ه ك هديه لمطريؽ الصحيح، فنجكمي م ؤللئة في سمائي دكما 
 فشكرا لعائم ي ال ي ال  كؼ عف  قديـ ال جحيات مف أجمي 

مكا عمي بمشكر هـ ك كجيها هـ ككؿ الشكر كال قدير ألسا ذ ي األفاجؿ الذيف منحكني كق هـ كلـ يبخ
السديدة، فكؿ ال قدير كالمحبة لمدك كر محمد الشبللدة كالدك كر ابراهيـ أبكاعمر، كاألسا ذة األفاجؿ 

 أعجان لجنة المناقشة

كال أنسى كؿ مف ساعدني كقدـ لي يد العكف إلنجاز هذا البحث الم كاجع ك زكيدم بالمراجع كاألبحاث 
غنت بحثي كأعط ه قيمة عممية أكبر.كاخص بالذكر اسا ذ ي في جامع ي كالكثائؽ كالصكر ال ي أ

الحبيبة القدس كالدكائرالحككمية كالمؤسسات األهمية المعنية بال راث الثقافي، فمهـ مني كؿ الشكر 
 كال قدير
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 الممخص
رات ال راث ألٌف الشعب الفمسطيني ذك جذكر  ناغي عمؽ  األرض الفمسطينية,فإنه يم مؾ مف مقدٌ    

اإلنساني ما يجعمه في مقدمة الشعكب الحجارية, كمف الدالئؿ ال اريخية عمى هذا المكركث  مؾ 
المككنات  كالعناصر ال ي خٌمدها اإلنساف الفمسطيني مف آثار ركحية أك مادية في  راثه الفكرم، كرقٌيه 

العمؿ عمى  كظيفه لصالح الحاجر اإلنساني. كألف هذا المكركث  يس حؽ الحفاظ عميه بجدارة البقان، ك 
كالمس قبؿ. فقد جانت هذ  الدراسة  منسجمة مع هذا السياؽ عمى قاعدة إف الكفان لؤلسبلؼ ال يعني 
نما نقؿ  المهب الذم أشعمك ، ما يسهـ كيدخؿ في بنان الهكية الكطنية لمشعب  الحفاظ عمى رمادهـ، كا 

 الفمسطيني.

مكجكع في غاية اث الفمسطيني كبسط قكاعد قانكنية سميمة  هي كبنان عميه فإف حماية اآلثار كال ر 
األهمية يس كجب ال كسع به لمكصكؿ الى نقاط أكلكية ي ـ ا باعها لمحفاظ عمى البقية الم بقية مف آثارنا 

ـٌ  الفمسطينية ال ي   عرض لمسرقة كالنهب كال دمير بشكؿ  عسفي كدائـ. سكان ذلؾ مف ًقبؿ مكاطنيننا أ 
القانكف البالي كاألحكاـ العقابية الهزيمة غير الرادعة. أك مف ًقبؿ العدك االسرائيمي الم ربص  مس غٌميف

بنا،  كالذم ال ي رؾ فرصة لمبطش بالبشر كالحجر كالشجر إال كيع مي مكج ها. مس غبل نقاط جعفنا 
 الداخمية قبؿ الدكلية. 

ريعات كالقكانيف الدكلية ك المحمية النافذة لهذا جانت هذ  الدراسة كال ي  كمف مشكم ها في قصكر ال ش
كغير م كائمة  الثقافي كاألثرمال راث حماية م كافقة مع م طمبات   كعدـ صياغ ها ل ككففي فمسطيف 

مع اال فاقيات الدكلية المخ صة في حماية ال راث الثقافي .ك مف أجؿ إيفان هذ  الدراسة حٌقها  كاف ال 
ف كاف ذلؾ مما يثقؿ الكاهؿ كيجعؿ الدارس ينكن بالحمؿ بٌد لي مف ا ٌباع منهجيف في  هذ  الدراسة . كا 

لكال اإلحساس بجسامة المسؤكلية كامانة الرسالة كأهمي ها في هذ  الظركؼ . لذا فإنني  مٌمست خطى 
الدراسة, عبر المنهج ال حميمي ل بسيط المكاد القانكنية المحمية كاال فاقيات الدكلية الخاصة بال راث 

عطان الدراسة ركحان عممية بعيدان عف الرك يف النظرم، حيث  ـ القياـ بزيارة ثقافي كالمنهج الميداني إلال
 لمكاقع أثرية  خجع لمخ مؼ أنكاع ال هديد الذم سكؼ يعرجه البحث.

في عدـ كجكد إطار  شريعي لمحماية : قانكف محٌدث بال راث ك كصمت الدراسة الى ن ائج   مخص 
زز سبؿ الحماية مف خبلؿ نصكص  جريمية محددة كعقكبات فاعمة  كرادعة، كهذا ما  ـ الثقافي ما يع



 د
 

ثبا ه في هذا البحث  مف خبلؿ عرض قرارات المحاكـ الفمسطينية بما يخص الجرائـ الكاقعة عرجه كا 
ال غريب بيف بحؽ اآلثار كما ال يناسبه مف عقكبات كعدـ ال ماس القجان لخطكرة هذ  الجرائـ. بؿ إف 

الحجارم كعدـ كجكد برامج  كعية لؤلجياؿ منذ الصغر لغرس مفاهيـ االن مان إلى  هالمج مع ك راث
إجافة إلى معاناة المؤسسات الفمسطينية الرسمية المخ صة بمكافحة جميع ، ال راث بهكي هـ الكطنية

المؤسسات صكر االع دان عمى اإلرث الثقافي لمشعب الفمسطيني هذ  المعيقات  حٌد مف قدرات هذ  
 عمى مكاجهة هذ  الجرائـ.

كخ امان، إف مكاجهة خطر الهجمة طكيمة األمد جد ال راث اإلنساني كالهكية الثقافية لمشعب الفمسطيني 
كال ي  قصد النيؿ مف بقائه عمى الخريطة الككنية،   طمب  جافر الجهكد بأشكالها كافة، مف خبلؿ 

صكف هذا المكركث الحجارم بؿ ك قديـ ما أمكف مف  إفساح الطريؽ أماـ الدراسات ال ي  هدؼ إلى
أشكاؿ الدعـ لهذ  الدراسات كي  رل النكر ك رسـ الطريؽ أماـ هذا الشعب الس مهاـ  راث األجداد 

 كام بلكه كاعاد ه إلى حكزة أصحابه كانقاذ ما  بقى منه . 

اث, كلعؿ افجؿ الكسائؿ ككذلؾ إماطة المثاـ عف كؿ الكجك  ال ي   سبب بالجرر كاألذل لهذا ال ر 
كأيسرها الح جاف  راثنا الثقافي هك اصدار القكانيف  الفاعمة غير المعطمة اك المنقكصة ك طبيقها 

 كنظاـ رادع له هيب ه كقك ه. مما سيسهـ في نقؿ شعمة اآلبان كاألجداد كقػٌادة الى األبد.
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Abstract 

 

  This research discusses a theme on a national level, which suffers from a clear absence 

and a huge lack on a constitutional level that should be reviewed and modified according 

to the current necessity. The protection of the Palestinians antiquities, from a constitutional 

and legal point of view should be vastly discussed and reviewed and modified in order to 

reach a basic guidelines to be followed in order to protect our antiquities, where in the 

meantime are being stolen and destroyed arbitrarily. The problematic of a research among 

the pages of the law based on appropriate modified laws related to the Palestinian antiques 

that could follow-up the current happening events in the Palestinian daily life that has an 

urgent need of professional treatment of its archeological sites and antiques, is related to its 

current reality being an occupied country by Israel, the wont stop harming these site and 

antiques, indeed it continues to ruin, steal and destroy every remaining site. This leads us 

to search for the path that will resolve our incapability of protecting our antiques and 

archeological sites among an international system and organizations widespread in the 

world that should vowed to be the protector. There is a remarkable interest for protecting 

the antiques and the archeological sites based on international laws and agreements that 

oblige the world countries to take care of the national heritage of the nation and the world, 

which represent the human civilization worldwide. Which bring the question about our 

antiques and archeological sites as a Palestinian nation that our right and the international 

laws and agreements are not functional as in any other archeological site or towards any 

antiques in the world.   



 و
 

Therefore I intended in this research to include the various subjects that discusses the 

protection of the Palestinian antiques and archeological sites in to different chapters, where 

first I mentioned the incapability of the Palestinian antiques law that its represented in the 

incapability of protection based on the international laws and agreements, considering the 

sources for legal protection for the antiques in a theoretical method that leads to a 

modification of the current law, which guarantees the awareness and the prospected 

protection of the antiques in Palatine worldwide. And later, mentioned also the incapability 

of the Palestinian laws and agreements in a national level presented by the differences of 

the applied laws and legalization in during the history of Palestine, Analyzing the applied 

Palestinian legalization that are proposed s an antiques law and its legal base and the 

judicial condemnations upon the violation and the abuse of the antiques and the 

archeological site, the methods of procedures upon these cases in the specialized tribunals 

and the way of dealing with these cases. 

 

In the second chapter discusses the obligation of protecting the Palestinian antiques, 

mentioning the violation caused to our antiques and archeological sites whether by the 

Israeli occupation or by the citizen towards there civilization and culture. 

This chapter represents the operational frame and the field methods in the research, which 

provide a detailed information abbot the violation of the Israeli enemy towards the 

Palestinian antique heritage and archeological sites by trying to overwhelm and steal it 

considering it a part of their lost history in this land. 

The second chapter also shows the methods of prosecuting and condemning the people 

who do violate and harm this national heritage and antiques and demonstrating the juridical 

procedures that should be followed based on the laws in toward the Israeli occupation and 

prosecuting it in the international tribunals on the committed crimes towards our antiques 

and national heritage.  
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 المقدمـــة
مف  عاناة الشعكبً  ق صر مي  فبل بمدفعه... المس قبؿ يقصؼ فكأنمامف ييطمؽ مسدسه عمى الماجي 
حري هـ كاإلجرار بمم مكا هـ. بؿ  كسمبالبشر  أركاحبإزهاؽ  ،كيبلت الحركب كالنزاعات المسمحة

 الكاقع.  يرسـ ـ. ذلؾ الماجي الذمال ي  شهد عمى ماجيهالحجارم ك  ـ  كسع ل طاؿ ك راثه

ال راث الثقافي غير المادم كالمكاد األثرية هي رصيد الشعكب الدائـ مف ال جارب، كالشكاهد الحجارية ف
هذ  األياـ   ي كر المس قبؿ. في ظؿ ما نشهدهي ال ي  عطي العزيمة لؤليميـ عمى مكاجهة الحاجر ك ص  

أياـو قريبةو فقد شهدنا في  لمصراعات.   ساقطي فيها الحجارات جحايا كقرابيفى ألحكاؿ الدكؿ،  اتو مف  قمب
 ذات في دكؿو  ،كال اري  االنساني جد الحجارةً  يندل لها جبيف ال اري أبغض الجرائـ ال ي   صرمت

ـى اإلرهابي كبد في العراؽ: كاف الحاؿ كما  حجارةو جاربةو في أعماؽ ال اري . الم حؼ الذم ال هى
كأ ت يد  شكرم في بكابة نركاؿ في مدينة المكصؿ، آلح اجنٌ لمي اكعٌجت أنيابهي الثكر  ،كالمك بة المركزية

ع دان إلاك  حيث يذري اإلرهابي رماد الهمجيةً كفي سكريا: حيث  .(1)سكر نينكل ال اريخي اآلثمة عمى
قمعة يدي البطًش  ل طاؿ، بمعبدم بؿ كبعؿ شميف كقكس النصر كأطاحكا عمى لؤلؤة الصحران  دمر،

 .(2) عاقبت عميها األزمنة كحبا عميها ال اري  الشاهدة عمى حجاراتو حمب 

 ري صدً ال  ي   قنةو مي  كبأساليبى  بأيدو كا مةو لمصكت،ال اف هذا االع دان ي ـ إ–ليست بحاؿ أفجؿ  نافمسطين 
فمعانا ها  م د منذ أجياؿ، أثخنت في البشر كالشجر كالحجر الذم  -في أركقة المج مع الدكلي ةن مبى جى 

 بؿ كيسرؽي  ،الحياة كالحرية ال يك في بسمبً نا م ربص بنا كالمأساة، فعدك   ؽ المعاناةً عميقؼي شاهدان عمى 
نا بزً خي  نا رغيؼى ري شاطً راح يي . فك اريخها األرضً   راثً عمى  اإلس حكاذى حاكؿ ا ح ى أنه يي ا كثقاف نى منا  قاليدنى 

                                                           

، كمنهػػػػػا كسػػػػػكريا العػػػػػراؽ عمػػػػػى المكاقػػػػػع كالمنحك ػػػػػات األثريػػػػػة فػػػػػي  يجػػػػػرم بشػػػػػكؿ ممػػػػػنهج  ػػػػػدمير اآلثػػػػػار مػػػػػف قبػػػػػؿ داعػػػػػش ((1
كال ػػػػػػي  ػػػػػػدعى  آشػػػػػػكر ك ،حجػػػػػػرال مثػػػػػػؿ مدينػػػػػػة اليكنسػػػػػػكك ال ابعػػػػػػة لمنظمػػػػػػة الئحػػػػػػة ال ػػػػػػراث العػػػػػػالمي مكاقػػػػػػع مدرجػػػػػػة جػػػػػػمف

مسػػػػػػػػػػجد النبػػػػػػػػػػي  قديمػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػاجد كمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػاـ ال نظػػػػػػػػػػيـ ب ػػػػػػػػػػدمير عػػػػػػػػػػدة  ،العػػػػػػػػػػراؽ فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػالح ك رقاطالشػػػػػػػػػػ بقمعػػػػػػػػػػة
 أيزيدية قديمة باإلجافة إلى المراقد الشيعية. كمعابد ككنائس مساجد باإلجافة إلى  دمير  لعدة ،المكصؿ في يكنس

ا باأللغػػػػػاـ ذكػػػػػر مػػػػػا يسػػػػػمى بػػػػػػ"المرصد السػػػػػكرم" أف مسػػػػػمحي  نظػػػػػيـ "داعػػػػػش" اإلرهػػػػػابي فخخػػػػػك  2015يكنيػػػػػك  21ب ػػػػػاري   ((2
كالعبػػػػػكات الناسػػػػػفة المكاقػػػػػع األثريػػػػػة فػػػػػي مدينػػػػػة  ػػػػػدمر، كصػػػػػرحت المػػػػػديرة العامػػػػػة لميكنيسػػػػػكك إيرينػػػػػا بكككفػػػػػا أف  ػػػػػدمير اآلثػػػػػار 

ذكػػػػػرت منظمػػػػػة اليكنسػػػػػكك أف دمػػػػػاران هػػػػػائبلن كقػػػػػع فػػػػػي م حػػػػػؼ  27/4/2016بالمنطقػػػػػة سػػػػػيككف خسػػػػػارة كبيػػػػػرة لمبشػػػػػرية. كب ػػػػػاري  
الحجريػػػػػة اال كابيػػػػػت  ال ػػػػػي صػػػػػعب نقمهػػػػػا إلػػػػػى مكػػػػػاف آمػػػػػف بسػػػػػبب حجمهػػػػػا، كحطػػػػػـ  ػػػػػدمر حيػػػػػث شػػػػػكهت ال ماثيػػػػػؿ كالنػػػػػكاكيس 

 بعجها كدمرت رؤكسها.  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF


2 
 

؛ إرثان  كرا يان  ذلؾ بران بً نا. ميع، ككسر شيباطرزنا الفمسطيني المي نا كثكبى صً م  حي  فبلفمنا كطبؽى  رصى كقي 
ظفر به عمى مر العصكر. كقد  طكرت األمكر ك جاكزت حدكد مـ لماألي    راكضي  ثميفه  ساـه كً  مـً األي فآثار 

كمكردو السياحة  ف س جمبي بيف األمـ  ل سكيقهاالدكؿ عميه  جزنان ماديان  ع مد ل صير ةالفكرة المعنكي
 . نمكمكرافد  إق صادمو 

كالحماية،  ؤلهمية المعنكية كالمادية لآلثار فقد كجد القانكف الذم ييمثؿ الركيزة األساس في الدفاعً كنظران ل
عبلكة عمى جهد األفراد ككعيهـ بكاجب المحافظة عمى إرثهـ ك راثهـ، كالنشاط الدكلي الذم  قكـ عميه 

انيف الناظمة لم عامؿ مع الهيئات كالمنظمات المخ صة الرسمية منها كغير الرسمية؛ ال شريعات كالقك 
آثار الماجي مع اخ بلؼ كؿ  شريع في رؤي ه كمدل حرصة ك صيير  لكيفية المحافظة كالردع 

 لمم عدم. 

فمسطيف كاثارها بحاجة ماسة الى اعادة كهيكمة قكانيف فعمية مممكسة  قـك بالحماية الجادة لما هك أثرم 
ؿ اـ مف أبنان البمد المجمميف الجاهميف بالقيمة الحقيقية كالمطالبة بمحاسبة المع ديف عميها أكاف االح بل

 ال ي ال  جاهيها ام مادة فهي ال  جاهيها ام قيمة مالية.

 جمية ك كجيح األمكر ال ي مف كاجب آثارنا عمينا صيان ها ي ـ العمؿ عمى في هذ  الدراسة سكؼ 
كيه كسمب أصحاب هذ  األرض كالمحافظة عميها مف كؿ يد  طالها ل ع دم عميها غرجها الكحيد  ش

مف  اريخهـ الم جذر في أرجها، راجيان أف يككف في هذا العمؿ الم كاجع الفائدة لمباحث عف العمـ 
 كالحقيقة.

 التطور التاريخي وخمفية الدراسة:    *

لكؿ شين في هذ  الحياة أصؿ كمب دأ ساهـ في ال ككيف  طكر األشيان الى أف أصبحت كحدة      
ممت لكي  نسج المج معات ك ككف الحجارة، فالنكاة الصغيرة هي ال ي  ؤسس األجساد م حدة  كا

كاألبنية الجخمة فعممت عمى ازدهار العالـ ك كاممه، أيحب أف أس هؿ بحثي الم كاجع بسرد كيفية 
 ككف القكانيف ك اريخها الذم عمؿ عمى  يسير ك سهيؿ سير حياة منظمة لممج معات  حمي الجعيؼ 

، كبداية عمـ اآلثار كنشأ ه كبدن االه ماـ بالبحث عف آثار السابقيف كالحجارات ك نصؼ ا لمظمـك
 الغابرة ال ي أكصم نا لهذا الحاجر. 
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إف القانكف قديـ منذ نشأت المدٌنية األكلى، فكؿ  جمع مف الناس كاف ال بد لهـ مف قكاعد أك أنظمة 
بشرية بالطبع االج ماعي  يحٌكـ عمى األفراد  حكمهـ، ك عمؿ عمى  ذليؿ صعاب الحياة. فالغريزة ال

ب أسيس مج معات   مركز عمى مبدأ العيش المش رؾ الذم  حكمه الجكابط ال ي  ؤمف األمف 
 كاالس قرار. 

ف أسس الديف ككاف هك المصدر الذم يعمؿ عمى  هذيب كجبط  صرفات األفراد بجعمهـ يخافكف مف 
الكالن كبطبيعة الحاؿ بالجكابط األخبلقية ال ي ير كز عميها قكة قاهرة ال يركنها مم زمكف ا جاهها ب

نجاح ك طكر أم مج مع، فأصبح لرجؿ الديف سمطة كنفكذ بصف هـ كسطان بيف الناس كاآللهة كبدأت 
كأصبح هناؾ أحكاـ رجؿ الديف  صدر بشكؿ أحكاـ الى أف أصبحت قكاعد ممزمة كسكابؽ قجائية. 

بالسمطة الدينية فكاف الممكؾ يعبركف عف سمط هـ كقك هـ بأنها  ربط بيف السمطة السياسية لمحاكـ
 . (1)مس مدة مف اآللهة

بدأت   طكر األحكاـ كاألعراؼ القانكنية المنظمة لسمككات المكاطنيف ل صبح مدكنات كنظـ قانكنية 
عر مك كبة، فبل يعد ال دكيف مرحمة مف مراحؿ نشأة القانكف. فمع بداية  ككيف الممالؾ الكبرل ش

 .(2)ؽ.ـ3200االنساف بحاج ه لم دكيف كمع ظهكر الك ابة حكالي 

ح ى أف الحركب كانت  بدأت  ظهر لدينا ابداعات ادبية كفنية يعجز الباحث أك القارئ عف كصفها.
لها أنظمة كقكاعد كفنكف، فكاف هناؾ آلهة لمحركب  فكاف حكرس عند المصرييف، كزيكس عند اليكناف 

كلـ يغب القانكف عف هذ  االبداعات الك ابية األكلى فظهرت لدينا مدكنات  . (3)كمارس عند الركماف
قانكنية مهمة  مثؿ البذرة االكلى في  أسيس عمـ القانكف. كال  رجع أهمية هذ  المدكنات لصيغ ها 
الدقيقة أك  بكيبها الجيد؛ ألنها بعيدة عف ذلؾ كلكف القيمة الحقيقية  برز بككنها  عبر عف الصكرة 

لحقيقية ال ي كانت  نظـ المج معات آنذاؾ، فاك سبت هذ  المدكنات قدران ظهرت الك ابة االكلى في ا

                                                           

لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ راجػػػػػع: صػػػػػكفي حسػػػػػف أبػػػػػك طالػػػػػب،  ػػػػػاري  الػػػػػنظـ القانكنيػػػػػة كاالج ماعيػػػػػة، دار النهجػػػػػة العربيػػػػػة، ( (1
 .133-131، ص 1976القاهرة، 

(2) William G. Boltz, Early Chinese Writing, in The World's Writing Systems, ed. Bright and 
Daniels, p.191 

 .12، ص 2002سعيد جكيمي، المدخؿ لدراسة القانكف الدكلي اإلنساني، دار النهجة العربية، القاهرة،  (3)
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ببلد ما بيف النهريف، ف كجح لنا المك شفات األثرية أف أكؿ ك ابة أنشأها االنساف ظهرت في ببلد 
 .(1)سكمر كسميت الك ابة المسمارية

لقنصمية فكانت هناؾ أعراؼ  نظـ اال فاقيات ال جارية. فالمج معات القديمة عرفت العبلقات الدكلية كا
حيث  دؿ المعمكمات األثرية عف معاهدات كمراسبلت قاـ بهان قدمان المصرييف مع جيرانهـ الفينيقييف 
كالبابمييف. كفي يحجارة كادم الرافديف كجدت كثائؽ  مثؿ مخاطبات بعثات دبمكماسية كي بت بالغة 

ف اليكنانية نظاـ البعثات الدبمكماسية ك شكمت في نظاـ حماية األفراد اآلرامية. كقد مارست المد
كاألجانب، كحماية مصالح المدف األجنبية. كلـ يغفؿ الركماف العبلقات الدبمكماسية  ف ـ  شكيؿ نظاـ 

 . (2)القاجي األجنبي لمحكـ في النزاعات الناشئة بيف األجانب

 2030ي  عمى يد مؤسس سبللة أكر الثالثة كهك أكرنمك عاـ ك ظهر لدينا أكؿ مدكنة قانكنية في ال ار  
 1790، أم أف هذ  المدكنة القانكنية سبقت شريعة حمكرابي بثبلثة قركف كلكف شريعة حمكرابي(3)ؽ.ـ
، أخذت شهرة كاسعة لحصكلنا عمى مسم ه الشهيرة البالغ طكلها م ريف  سميمة،   ككف نصكص (4) ؽ.ـ

مى حجر محفكظ في م حؼ المكفر في باريس مف عدة أسطر كأعمدة مدكنة حمكرابي المنقكشة ع
مادة مسبكقة بديباجة ك ميها  282إلى  –الذم قاـ بنشر هذ  النصكص ك رجم ها  –قسمها األب شيؿ

خا مة. كفي أعمى النقش نجد رسمان يصكر اإلله شمش القاجي األبر لمسمكات كاألرض ممسكان بك اب 
كع كاح راـ إلى ما يممي عميه مف نصكص القانكف، كفي ديباجة كأمامه حمكرابي ينصت في خش

يام كهبني اإلله شمش القكانيف"، اع مادان  القانكف يعمف الممؾ حمكرابي: "أنا حمكرابي ممؾ القانكف، كا 
عمى سمط ه اإللهية، عزمه عمى أدان كاجبا ه بإقامة العدؿ كحماية الناس، كفي الخا مة يطالب الممؾ 

ـ قانكنه كيعد مف ينفذ  مثكبة اآللهة كي كعد المخالفيف بعذاب عظيـ مف اآللهة. أما مكاد الناس باح را
جرانات ال قاجي كالقانكف الجنائي؛ الذم  ميزت  القانكف فقد  عرجت بإيجاز لم نظيـ القجائي كا 

                                                           

(1) Empires of the Plain: Henry Rawlinson and the Lost Languages of Babylon, New York, St. 
Martin's Press 2003.    

منيػػػػػػػرة محمػػػػػػػد، الصػػػػػػػبلت بػػػػػػػيف العبلقػػػػػػػات الدبمكماسػػػػػػػية كالعبلقػػػػػػػات القنصػػػػػػػمية، منشػػػػػػػركات الحمبػػػػػػػي الحقكقيػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت،  (2)
 55-51.ص2013

  أنظػػػػػر فػػػػػي ذلػػػػػؾ: طػػػػػه بػػػػػاقر، مقدمػػػػػة فػػػػػي  ػػػػػاري  الحجػػػػػارات القديمػػػػػة، الػػػػػكجيز فػػػػػي  ػػػػػاري  حجػػػػػارة كادم الرافػػػػػديف، الجػػػػػزن (3
 .  310، ص 1973، منشكرات دار البياف، بغداد، األكؿ، الطبعة األكلى

(4)  Prince, J. Dyneley. Review: The Code of Hammurabi. The American Journal of Theology. 
The University of Chicago Press. Pp. 601–609.1904.  

http://www.jstor.org/stable/3153895
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أدنى  عقكبا ه بالصرامة كالشدة كفرؽ بيف الق ؿ العمد كالق ؿ الخطأ. كممكية األراجي كاجعان حدان 
 .(1)ألجكر العماؿ ك ناكؿ ألخطان المهنية، اه ـ  بعقكد الزكاج كاألسرة ك كزيع اإلرث

ؽ.ـ أم قبؿ شريع ه بنحك القرنيف مف الزماف ككاجع هذا 1885كسبؽ حمكرابي قانكف لبت عش ار
القانكف هك الممؾ السكمرم لبت عش ار خامس ممكؾ سبللة ايسف، كمف الكاجح  كافؽ الكثير مف 

كاعد القانكنية بينهما مما يظهر أف حمكرابي قد أخذ كطكر مف قكاعد قانكف لبت عش ار، أكردت الق
 فصيؿ العقكبات ال ي  فرض عمى مر كبي الجرائـ ال ي بين ها المكاد القانكنية منها عقكبة   37المادة ا

بة كفرض مف يس خدـ عبدان اك أمىة مممككيف لشخص اخر ككذلؾ عقكبة مف ي هرب مف دفع الجري
غرامات مالية عمى مف يس أجر ثكران ألغراض النقؿ كالزراعة كي سبب ذلؾ بأجرار لآلخريف كال ي 
 ناكلها بشين مف ال فصيؿ حسب درجة الجرر كالعجك الم جرر ، كما  ناكلت بعض المكاد القانكنية 

قكؽ األىمة ال ي  مد طفبل انكاع الكاهنات كالكجع القانكني ألكالد الزكجة االكلى كالثانية ككذلؾ بينت ح
  مف قانكف 128-127، كشابه ها المادة اكحقكقها كحقكؽ ذلؾ الطفؿ كمدل احقي ه في الميراث

. كهناؾ مكاد (2)حمكرابي كلكنه عرض حماية أكبر لمزكجة كجعؿ العقد شرطا مف شركط الزكاج
كقاـ بإنصاؼ جماهير م شابهة بيف مع اصطبلحات اكرككاجينا فقاـ ب أييد أهـ طبقات المج مع، 

 .(3)الناس برفع اجطهاد الكهنة كجباة الجرائب. كعاهد بأنه لف يسمـ الجعيؼ ك األرممة إلى القكم

كهك  -الممؾ الشرعي كما يسمي نفسه –ك  جح لنا أكؿ المحاكمات المس أنفة أياـ سرجكف األكادم 
القجائية كأعطى القجاة حرية أكؿ مف أحدث ثكرة في مجاؿ القجان فقد فصؿ السمطة ال نفيذية عف 

في ا خاذ األحكاـ، اع مد سرجكف ب قسيـ المحاكـ الى فئ يف محاكـ كهنك ية، كمحاكـ مدنية ف ـ في 
، كقاـ ب أسيس جيش دائـ كركا ب ثاب ة لمجند، كاع بر المؤرخكف (4)عهد  فصؿ السياسة عف الديف

                                                           

1) Evan Andrews: 8 things you may not know about Hammurabi's Code, History Lists, 2013.)    

 .103، ص 2009لممزيد أنظر: صبلح أبك السعكد، حمكرابي الممؾ المشرع، مك بة النافذة، القاهرة،  (2)
قانكنية. انظر اكرككاجينا هك آخر حكاـ دكلة لجش الذم كصؿ لمحكـ عف طريؽ انقبلب عسكرم كهكصاحب اصطبلحات  ((3

 .319طه باقر، مرجع سابؽ. ص 
لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ راجػػػػػع: فػػػػػكزم رشػػػػػيد، سػػػػػرجكف األكػػػػػدل أكؿ امبراطػػػػػكر فػػػػػي العػػػػػالـ، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، كزارة الثقافػػػػػة  ((4

 .  39 -37، ص 1990كاالعبلـ، بغداد، 
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امية األطراؼ مف جباؿ زارككس شرقا كح ى سرجكف أكؿ مؤسس لمدكلة العممانية بحكمه امبراطكرية م ر 
 . (1)البحر الم كسط غربان دكف أف يحدد صبغة دينية محددة ف عددت اآللهة كاألعراؽ في دكل ه

كمف كادم الرافديف الى كادم النيؿ حيث كانت  زدهر حجارة قكية ال  قؿ عف منافس ها العراقية، 
يمة لقانكف ك شريع ينظـ المعامبلت كيكفؿ الحقكؽ. كبدكرها كانت  ح اج مصر  مؾ االمبراطكرية العظ
ؽ.ـ ككاف كاجح  أثر مشرعيف هذ  المدكنة  712فظهرت مدكنة قانكنية سنها الممؾ بكككخكريس 

بالقكانيف السابقة في ببلد ما بيف النهريف، كمف أبرز القكاعد ال ي أكردا هذا القانكف أعطى حقكقة لممرأة 
دأ الك ابة ككجكب  سجيؿ جميع العقكد، ألغى مبدأ االس رقاؽ بسبب كاعقر عقكد الزكاج، أخذ بمب

الديكف فجعؿ المديف مسؤكالن عف دينه في ماله دكف جسد ،  ظهر أهمية قانكف بككخكريس بالنسبة 
ل اري  القانكف في مصر باع بار  مرحمة ان قالية في  طكر القانكف القديـ، فيظهر اع ماد أمازيس 

ـ الذم أصدر  قنينان لم شريع المصرم. كايعيد العمؿ به في العصر البطممي ؽ. 570/احمس الثاني
 .(2)كالركماني

كبا جاهنا الى  طكر القانكف في الغرب نبلحظ أنها غابت ك أخرت إذ ما قكرنت بالمدكنات ال ي 
ال ي  عرجناها في الشرؽ ف ظهر لدينا أساسيات المناهج القانكنية لدل اإلغريؽ في المدكنة القانكنية

مسؤكلية  كقيع العقكبة عمى المجـر في يد الحككمة،  دراككف قانكف ؽ.ـ ككجع 621صاغها دراككف
ة المجني عميه، مما قاد إلى  فشي خبلفان لما جرت عميه العادة في السابؽ، حيث كانت  قـك بذلؾ أسر 

جرائـ األخذ بالثأر. كأدل كجع مسؤكلية  نفيذ القانكف في يد الحككمة األثينية، إلى أف أصبحت أثينا 
إحدل أكائؿ الدكؿ المدف. ككانت الدكؿ المدف في ذلؾ العهد كحدات سياسية مس قمة   ككف مف المدينة 

األكؿ لمدس كر األثيني كحدد هذا القانكف كأساس لئلصبلح ، كييعد المشرع (3)كاألراجي المحيطة بها
االج ماعي في أثينا فقاـ بإشراؾ الشعب في السمطة بجانب األشراؼ االرس قراطييف، ك كجحت معالـ 

ؽ.ـ فس كمؿ مجمكعة االصبلح  594الديمقراطية األكلى بشكمها النهائي عمى يد حاكـ أثينا صكلكف 

                                                           

الشػػػػرؽ األدنػػػػى، دار النهجػػػػة العربيػػػػة،  لممزيػػػػد مػػػػف ال فاصػػػػيؿ راجػػػػع: عبػػػػد الحميػػػػد زايػػػػد، الشػػػػرؽ الخالػػػػد، مقدمػػػػة فػػػػي  ػػػػاري ( (1
 .  179، ص 1966القاهرة، 

Reign Record of the Rulers and -By-Chronicle of the Pharaohs: The Reign Peter A. Clayton. )2(
Dynasties of Ancient Egypt.2006. p.17  

 . 138مرجع سابؽ، ص  أنظر في ذلؾ: صكفي أبك طالب،  اري  النظـ القانكنية كاالج ماعية، ((3

http://ency.kacemb.com/tag/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
http://ency.kacemb.com/tag/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
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بدأ  دراككف كطكر هذ  األسس بقانكنه الخاص المنقح كالمطكر ل خرج االج ماعي الديمقراطي الذم 
 .(1)بثكبها الديمقراطي العمماني المميز 

، ك شكؿ " Dikastaيخجع لهيئة محمفيف يخ ارهـ المجمس " قديمة كاف الجهاز القجائي في أثينا ال
ؼ مف اإلعداـ، أك فقداف جمسات خاصة لممحاكمات الكبيرة كالخيانة ك كانت العقكبات الم ٌبعة   أل

 .(2)الحرية، أك النفي، اك فقداف الحريات المدنية كاالس يبلن عمى المم مكات

المكسمايكركـ  يعد بمثابة الطرؽ األنسب ال ي  حكـ سير كفي ركما القديمة   ـ ا باع اعراؼ  يعرؼ بػا
ؽ.ـ  451أللكاح اآلثني عشراألمكر في ركما مف ال قاليد ك األخبلؽ،  ـ  قنيف هذ  األعراؼ بمدكنة ا

سميت بهذا االسـ ألنها قكاعد قانكنية ممزمة صيغت بعبارات مكجزة برز فيها الطابع الجامد القاسي  ـ 
لكحان مصنكعا مف  12ك اب ها ك كزيعها مف قبؿ لجنة مخ صة شاركت فيها اطياؼ المج مع عمى 

شكمت بدكرها الهيكؿ العاـ لمقانكف  العاج كعرجت في الساحة العامة كسط ركما أماـ الشعب كال ي
  . (3)المدني حدد األمكر األساسية بقكاعد ال قاجي كالحقكؽ

خرجت المسيحية الى النكر بعد اع ناؽ االمبراطكر قسطنطيف كأمه هيبلنة لمديف المسيحي كنقؿ 
ركمانية العاصمة مف ركما الى القسطنطينية فأصبحت االمبراطكرية البيزنطية هي كريثة الحجارة ال

بجميع مكنكنا ها. ككانت النظـ القانكنية بحاجة ل كثيؽ كجمع ك قنيف ككاف أكؿ مف قاـ ب جميع الفقه 
اليكناني كالسكابؽ القجائية السابقة االمبراطكر جس نياف فأخرج دس كر شامؿ م كامؿ يحكم قكاعد 

ييف كقامكا ب قنيف جميع القكانيف فقهية كقانكنية كنظـ اج ماعية، فشكؿ لجنة مف أهـ رجاؿ الدكلة القانكن
 529ك ابا ن  خميدان لذكرل قانكف األلكاح االثني عشر ك ـ نشرها عاـ  12السابقة ككجعكها ب 

 . (4)ميبلدية

                                                           

  (1) Hignett C. A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C. Oxford 
University .1952. Pp. 117–118. 
(2) Samons, Loren J. The Cambridge to the age of pericles. Cambridge University 2007. Pp, 
244-246.  

ممزيػػػػػػد مػػػػػػف ال فاصػػػػػػيؿ راجػػػػػػع: آدـ النػػػػػػداكم، كهاشػػػػػػـ الحػػػػػػافظ،  ػػػػػػاري  القػػػػػػانكف، دار الك ػػػػػػب كالكثػػػػػػائؽ الكطنيػػػػػػة، جامعػػػػػػة ل ((3
 .124، ص 1989بغداد، 

كيجػػػػدر الػػػػذكر إف عمػػػػـ اآلثػػػػار بمفهكمػػػػه العصػػػػرم هػػػػك عمػػػػـ حػػػػديث نشػػػػأ فػػػػي القػػػػرف السػػػػابع عشػػػػر كاك ممػػػػت هيئ ػػػػه كبني ػػػػه  ((4
مػػػػػا ي عمػػػػػؽ بالنشػػػػػاط البشػػػػػرم فػػػػػي الماجػػػػػي مػػػػػف خػػػػػبلؿ اسػػػػػ عادة ك حميػػػػػؿ الميقػػػػػى فػػػػػي القػػػػػرف الثػػػػػامف عشػػػػػر. كهػػػػػك دراسػػػػػة كػػػػػؿ 

الحجػػػػػػػارية كالبيانػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػة لمبيئػػػػػػػة المحيطػػػػػػػة لمحجػػػػػػػارات السػػػػػػػابقةأنظر فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ: منػػػػػػػذر الفجػػػػػػػؿ،  ػػػػػػػأري  القػػػػػػػانكف، دار 
 .43، ص 2005ئاراس، الطبعة الثانية، اربيؿ، 
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كلـ يكف البحث بعمـ اآلثار بالماجي يحمؿ نفس المعنى فكانت   شير الى  أري  القديـ كاق صرت في 
ذ لمخمفات السمؼ كنكع مف المباهاة، ك شير الدراسات األثرية البداية عمى  جميع الممكؾ كذكم النفك 

عمى أف نبكخذ نصر قاـ باالح فاظ ببقايا  ذكارية مف عصكر سابقة كما كحافظت ابن ه بمشم ي نانر 
، اخر ممكؾ االمبراطكرية (1) ؽ.ـ539عمى مكاد حجارية جمع ها في غرفة كاحدة، كقاـ نابكنيد 

اـ بالماجي كنكع مف المكائمة بأمجاد الماجي، كقاـ بإعادة احيان ك رميـ الحديثة الكمدانية بااله م
 .   (2)لمعابد بابمية قديمة كال نقيب في المدف السكمرية

ؽ.ـ أبك ال اري  كمؤسس عمـ اآلثار باع بار  أكؿ مف بدأ بال حقيؽ المنهجي 484يعد هيركدكت 
ي  ن مي لها، فكاف يقكـ بال رحاؿ ك  كثيؽ بالماجي كال حقؽ مف صحة ال حؼ كاآلثار كالف رات ال 

 9المباني كالعمائر كيسجؿ مجرل الحركب كن ائجها كقد قاـ ب جميع  حقيقا ه ال اريخية كاألثرية بػ 
 .(3)مجمدات

كشفت ال نقيبات األثرية أف االمبراطكر هادرياف قد بنى قصر  عمى األيسس المعمارية االغريقية ككاف 
مى أطراؼ األركقة، فيعد أكؿ مف أنشأ م حؼ لمهندسة المعمارية كالفنكف يجع لكحات كمنحك ات ع

 . (4)كقد أقاـ الخميفة المس نصر باهلل الفاطمي م حفا في القاهرة عرض مف خبلله قك ه كاف خار 

كبعد أف  بمكر عمـ اآلثار الحديث كبرزت معالمه  كجهت االنظار الى فمسطيف كمحطة مف أهـ 
العالـ كالذم يشكؿ  اريخها لغزا يسعى الجميع الى فؾ شيفرا ه، ف كجهت المحطات ال ي  شغؿ 

مؤسسات عمـ اآلثار األكركبية لمبدن بال نقيب األثرم الممنهج في فمسطيف، فقامت بريطانيا كبإرادة 
ب أسيس صندكؽ اس كشاؼ فمسطيف كمف الكاجح أف هذا  1865ممكية مف الممكة فك كريا عاـ 

ه لـ يكف بهدؼ االس كشاؼ كالعمـ بؿ كاف نكاة االس عمار الفمسطيني كاجع االه ماـ المبالغ في
الركايات ال كرا ية نصب عينيه فكانت الحفريات األثرية  بحث فقط عف المكاقع كالقصص ال ي أكردها 

                                                           

، ص 1993عمػػػػػـ اآلثػػػػػار، الهيئػػػػػة المصػػػػػرية العامػػػػػة لمك ػػػػػاب،  لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ راجػػػػػع: عمػػػػػي حسػػػػػف، المػػػػػكجز فػػػػػي( (1
16  . 
   554 -553، مرجع سابؽ، ص مقدمة في  اري  الحجارات القديمةأنظر في ذلؾ: طه باقر،  ((2

.3) T. James Luce, The Greek Historians, 2002, p26)   
شػػػػػعباف، الطبعػػػػػة الثالثػػػػػة، منشػػػػػكرات عكيػػػػػدات، لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ راجػػػػػع: جػػػػػكرج جػػػػػك،  ػػػػػاري  عمػػػػػـ االثػػػػػار، ت:بهػػػػػيج  ((4

 .  22-20، ص1982باريس،  -بيركت
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أطمؽ صندكؽ اس كشاؼ فمسطيف حمبل ه لرسـ خرائط الكاليات العثمانية في فمسطيف  .  1االعهد القديـ
كال نقيب فيها، كقد مهدت هذ  الحمبلت المبكرة لعمـ اآلثار ال كرا ي في القرف ال الي. فعمى  كمسحها

الصعيد السياسي أعطت بريطانيا مكطئ قدـ في ركف اس را يجي مف اإلمبراطكرية العثمانية 
ي . كعمى الصعيد الركحي أعطت بريطانيا دكران بريطانيان في األرض المقٌدسة ي مثؿ ف( 2)الجعيفة

ككاف أبرز ركاد الجمعية جٌباط عسكريكف كمهندسكف  .الحماية بعيدة االح ماؿ لميهكد في فمسطيف
. فقامت الجمعية  (3)ممكيكف كاف هدفهـ المش رؾ دراسة األرض كمسحها إلثبات حقيقة الركاية ال كرا ية

الجابط االنجميزم  شارلز بعدد مف النشاطات األثرية الميدانية الهامة كمف أبرزها: البعثة ال ي  رأسها 
 .(4)ال ي  ـ ال نقيب في الجزن الغربي المبلصؽ لممسجد األقصى 1867كاريف عاـ 

كلـ يغفؿ االمريكاف ما يفعمه البريطانيكف كأرادكا أف ي شارككا معهـ هذ  الكليمة. فسارعكا الى إنشان 
ي مكنكا مف ابرازها كما فعؿ  ، كلكنهـ لـ1870الجمعية االمريكية الك شاؼ فمسطيف في نيكيكرؾ عاـ 

، كقاـ الفرنسيكف أيجا ب أسيس 1900االنجميز فا بعكها بالمدرسة األمريكية لؤلبحاث الشرقية عاـ 
، كاأللماف 1892المدرسة الفرنسية لمدراسات ال كرا ية مف قبؿ رهبنة سانت ا ياف الدكمينكانية عاـ 

 .  (5)1898رقية عاـ ال حقكا بالركب بالجمعية األلمانية لمدراسات الش

اعبلف كعد ، كب بعيات 1856بإيعاز مف اإليرؿ شاف سبرم، أينشئت قنصمية بريطانية في القدس سنة 
بمفكر ا جه البريطانيكف إلى اس رجان الصهيكنية العالمية كذلؾ ب أكيد الحؽ الديني لميهكد بإقامة 

اآلثار البريطاني غارس انج فشغؿ كطنهـ القكمي في فمسطيف بدعـ  اريخي كأثرم.  ـ  عييف عالـ 
 .(6)1926-1920منصب مدير دائرة اآلثار في عهد االن داب البريطاني لفمسطيف بيف 

                                                           

(1)  Pat Alexander(ed.), The Encyclopedia of the Bible, Lion Published, England, 1978. P.34. 
يػػػػػة كاإلدانػػػػػة حسػػػػػيف حمادة،آثػػػػػار فمسػػػػػطيف: بػػػػػيف حػػػػػرب الهياكػػػػػؿ العظميػػػػػة ال كرا يػػػػػة اليهكديػػػػػة ككثػػػػػائؽ اإلس كشػػػػػافات العمم(2) 

 . 31-27.ص1983الدكلية، دار ق يبة لمنشر كال كزيع، دمشؽ، 
 .1999أحمد العممي، الحفريات االسرائيمية حكؿ الحـر القدسي، الطبعة الثانية، (3) 
  (4) John  James Moscrop: Measuring Jerusalem: The Palestine Exploration Fund and British 

Interests in the Holy Land, London: Leicester University Press, 2000.   
 .303. ص 1991بياف الحكت, فمسطيف: القجية، الشعب، الحجارة, دار االس قبلؿ، بيركت  (5)

Exploration fund  Palestine John Garstang, )6(  
 1956-1876-garstang-john-http://www.pef.org.uk/profiles/professor  

راجع أيجان: حسيف حمادة،آثار فمسطيف: بيف حرب الهياكؿ العظمية ال كرا ية اليهكدية ككثائؽ اإلس كشافات العممية كاإلدانة 
  الدكلية، دار ق يبة لمنشر كال كزيع، دمشؽ، 1983. ص90/ص175 

http://www.pef.org.uk/profiles/professor-john-garstang-1876-1956
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حيث قاـ بمهمة  أكيد الكعد اإللهي، بدعـ  اريخي يؤكد صحة الكعد أم حؽ الصهاينة بفمسطيف كقاـ 
كحثها عمى االس مرار في عممها، غارس انج ب شجيع المؤسسات الدينية كالكنيسة كالجمعيات األثرية، 

كفؽ النهج ال قميدم، كما أنشأ مجمسان اس شاريان كؿ أعجائه مف األكركبييف، كمف بينهـ الصهيكني 
جكزيؼ كبلكس ر الذم أجيؼ إليه اليعيزر بف يهكدا كاليعيزر سككنيؾ كابنه ييغاؿ ياديف، كبنياميف 

األمريكي أكلبرايت كليكف ماير، كميمسر، مع مازار، كالصهيكني األمريكي المعركؼ نيمسككمكؾ، ك 
 صندكؽ االس كشافات البريطاني الخاص بفمسطيف كالمدرسة األمريكية لؤلبحاث الشرقية في القدس.

الذم كاف الهدؼ الرئيسي  1919كألحؽ هذا االه ماـ بإنشان المدرسة البريطانية لآلثار في القدس عاـ 
ات الدينية إلجران البحكث ال كرا ية كالطبكغرافية كجيكلكجيا منها اعطان صبغة عممية ل شجيع المؤسس

في فمسطيف. ككانت في الظاهر دراسات عممبة محجة إال أنها في الكاقع عممت عمى  كريس عمـ 
  (.1)اآلثار ال كرا ي ك دعيـ األهداؼ اإلس عمارية كالعسكرية في المنطقة

شرعت في  مكيف ك فعيؿ نشاط  1925سيسها عاـ كال يمكننا أف نغفؿ دكر الجامعة العبرية فمنذ  أ
الحفريات األثرم مف خبلؿ برنامج كجع ه لئلعداد عممان يهكد م خصصيف في مجاؿ اآلثار ال كرا ية 

 ـ  أسيس م حؼ آثار فمسطيف ب مكيؿ مف الثرم  1930كربطها بالمكاقع األثرية الفمسطينية. كفي عاـ 
كانشان  1948. كعند اح بلؿ فمسطيف عاـ (2)ب البريطانياألمريكي رككفيمير  حت حككمة اإلن دا

دكلدة اسرائيؿ دخؿ عمـ اآلثار الفمسطيني عهد جديد؛ فنشطت البعثات األثرية األكركبية كاألمريكية، 
. كحممة جراهاـ رايت في  ؿ 1958أريحا عاـ -كال ي مف أبرزها بعثة كاثميف كينيكف في  ؿ السمطاف 

  (3)ككانت  ر بط هذ  الحفريات بمصطمح عمـ اآلثار ال كرا ي كبشكؿ عمني .1965نابمس عاـ  -ببلطة

 
                                                           

صػػػػػػػػػندكؽ االس كشػػػػػػػػػافات البريطػػػػػػػػػاني الخػػػػػػػػػاص  -2 الجمعيػػػػػػػػػة اليهكديػػػػػػػػػة لبلس كشػػػػػػػػػافات. -1 ذ  المؤسسػػػػػػػػػات:كمػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػ ((1
دائػػػػػػرة اآلثػػػػػػار  -5 المدرسػػػػػػة األمريكيػػػػػػة لؤلبحػػػػػػاث الشػػػػػػرقية بالقػػػػػػدس. -4 الجمعيػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية لبلس كشػػػػػػافات. -3 بفمسػػػػػػطيف.

معهػػػػػػد اآلثػػػػػػار ال ػػػػػػابع لجامعػػػػػػة بػػػػػػار ايػػػػػػبلف  -7 معهػػػػػػد اآلثػػػػػػار ال ػػػػػػابع لمجامعػػػػػػة العبريػػػػػػة بالقػػػػػػدس. -6 كالم ػػػػػػاحؼ اإلسػػػػػػرائيمية.
 -10. مركػػػػز الدراسػػػػات الفكلككمكريػػػػة -9 كميػػػػة اآلثػػػػار بجامعػػػػة بػػػػف غكريػػػػكف بمدينػػػػة بئػػػػر السػػػػبع. -8 بػػػػالقرب مػػػػف  ػػػػؿ أبيػػػػب.

 الم احؼ البمدية. -12 الم احؼ المس قمة. -11 مركز دراسات ما قبؿ ال اري .
، ليصبح  حت 1967عاـ  النكسة كقكعاصبح  حت اإلدارة األردنية ح ى  عند جـ الجفة الغربية لممممكة األردنية )2(

 .، كيجـ اليـك مك ب رئيس سمطة اآلثار اإلسرائيميةم حؼ اسرائيؿ إدارة
هنػػػػػػاؾ جمعيػػػػػػة ااالس كشػػػػػػاؼ االسػػػػػػرائيمية: كهػػػػػػي جمعيػػػػػػة  طكعيػػػػػػة  جمػػػػػػع اآلثػػػػػػرييف اإلسػػػػػػرائيمييف ك كحػػػػػػدهـ لمعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى  (3)

لببلد.راجػػػػع: بػػػػار يكسػػػػؼ، كعمحػػػػام مػػػػزار،عمـ اآلثػػػػار فػػػػي اسػػػػرائيؿ: كجهػػػػة نظػػػػر اسػػػػرائيمية، ت:  نظػػػػيـ البعثػػػػات األثريػػػػة فػػػػي ا
 .17، ص1994، القدس، 1حمداف طه، المركز العربي لمدراسات المعاصرة،ط
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 الدراسات السابقة:
الدراسات السابقة في هذا الخصكص سكان أكانت رسائؿ دك كرا  كماجس ير منشكرة عف جامعا نا 

  الفمسطينية، كاذكر منها:

فمسطينية في القانون الدولي، رسالة دراسة فادي ابريوش، الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية ال -
 : 2007ماجستير، جامعة القدس، 

ا بع الباحث المنهج الكصفي ال حميمي.  مثمت اشكالية الدراسة بحصرها بالعكائؽ االسرائيمية، لـ يدرج 
الباحث اسئمة لمبحث،  ناكلت الدراسة عددان مف المفاهيـ حكؿ ماهية المم مكات الثقافية، كالقكاعد 

نية لمحماية، ثـ االن هاكات االسرائيمية كصكر مف الحماية القانكنية لممم مكات الثقافية بصكرة القانك 
 عامة. 

كفي الخا مة أدرج الباحث ما  ـ ال كصؿ اليه مف ن ائج مركزان عمى االن هاكات االسرائيمية  كعرض  
  كصيا ه مدرجان اياها عمى المس كل الكطني كالقكمي كالدكلي.

عازل لرام وىبي امبدا أبو الييجا، عوامل تيديد المواقع األثرية بالضفة الغربية )الجدار ادراسة إك -
 : 2008دراسة تحميمية(، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، 

 هدؼ هذ  الرسالة بشكؿ رئيس إلى اس عراض عكامؿ  هديد ك دمير المكاقع األثرية في محاكلة 
ال هديد ك حافظ عمى ما بقي مف اآلثار الفمسطينية، باإلجافة  لمكصكؿ إلى األساليب ال ي  حد مف ذلؾ

إلى دراسة  حميمية لم أثير المباشر كغير المباشر لمجدار العازؿ عمى هذ  المكاقع األثرية في الجفة 
 الغربية.

ك ر كز عمى المنهجيف الكصفي كال حميمي مف خبلؿ دراسة ك حميؿ الخرائط كالصكر كالمخططات  
لم عمقة بالمناطؽ ال ي يمر بها الجدار العازؿ ك أثير ذلؾ عمى المكاقع األثرية في هذ  كالبيانات ا
 المناطؽ. 

كأشارت ن ائج الدراسة إلى أف اإلجرانات ال ي  قكـ بها السمطات اإلسرائيمية  ع بر أهـ عكامؿ  هديد  
ف سببان في  دمير كعزؿ عدد ك دمير المكاقع األثرية في الجفة الغربية، كما أف بنان الجدار العازؿ كا

كبير مف هذ  المكاقع، كذلؾ أظهرت ن ائج الدراسة أف األنشطة العمرانية المس مرة  شكؿ سببان آخر في 
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اخ فان الكثير مف المكاقع األثرية، باإلجافة إلى األجرار الكبيرة ال ي  محقها أعماؿ ال نقيب غير 
أخرل فقد أشارت ن ائج الدراسة إلى قمة الكعي  المشركعة ال ي يقكـ بها لصكص اآلثار، كمف جهة

 األثرم لدل معظـ المكاطنيف الفمسطينييف.

كأكصت الدراسة بجركرة  كاثؼ الجهكد مف قبؿ الجهات كالمؤسسات الفمسطينية المعنية كعمى رأسها  
جهة كلكجع  كزارة السياحة كاآلثار لمكاجهة الجدار العازؿ ك أثيرا ه السمبية عمى المكاقع األثرية مف

حماية المكاقع األثرية كالحفاظ عميها جمف أكلكيا ها مف جهة أخرل، لما لهذ  المكاقع مف أهمية سياسية 
 كاق صادية كحجارية  مس هكية كحؽ الفمسطينييف في أرجهـ.

دراسة سعاد غزال، حماية الممتمكات الثقافية في القدس في ظل القانون الدولي رسالة ماجستير،  -
 : 2013لنجاح، جامعة ا

ا بعت الباحثة المنهج الكصفي ال حميمي كالمنهج ال طبيقي بإجران مقاببلت مع ذكم االخ صاص. 
 مثمت اشكالية الدراسة ب سميط الجكن عمى معاناة القدس مف االع دانات االسرائيمية كجمت اسئمة 

في القانكف الدكلي، كآليات  البحث الى االشكالية. ف ناكلت الباحثة قكاعد حماية المم مكات الثقافية
 حماية المم مكات الثقافية في القدس، ككذلؾ االن هاكات االسرائيمية .

كقد خمصت الدراسة الى مجمكعة مف الن ائج أهمها: أف هناؾ  طكر في مفهكـ المم مكات الثقافية فهي  
العسكرية ال زالت  ال  ق صر عمى اآلثار بؿ أصبحت  جـ المقدسات كاألماكف الدينية، إف الجركرات

اس ثنان عمى قكاعد الحماية القانكنية، عدـ قدرة القكاعد القانكنية الخاصة بحماية المم مكات الثقافية عمى 
 جماف حماية المم مكات الثقافية.

إال أف هذ  الدراسات جميعها لـ  غطي الجزن الهاـ كالحيكم الكاجب طرحه؛ أال كهك الكاقعية كالشمكلية 
فهذ  الدراسة سكؼ  عطي كاقع كمعاناة المكاقع األثرية كال راثية في فمسطيف ليس فقط في  في الدراسة.

اإلطار النظرم بؿ كس غطيه باإلطار العممي كالميداني الفعمي، لنككف عمى اطبلع فعمي كممنهج عمى 
كص ما يجرم عمى األرض مف مشاكؿ عممية  كاجه اآلثار كالقجايا ال ي  كاجه محاكمنا بهذ  الخص

فهؿ ما نعانيه مف ناحية  شريعية ك نفيذية اـ   عدل لمقجائية أيجان، السيما ما  عانيه آثارنا بشكؿ دائـ 
  مف االح بلؿ بأكجه عديدة كجديدة سن حدث عنها أيجا في البحث.
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 أىداف الدراسة:
 :إف الهدؼ الرئيسي مف هذ  الدراسة ي مثؿ في 

م طكر يقـك بدكر  في حماية االثار كاإلرث الثقافي قانكف عصرم فعاؿ ك  السعي لمكصكؿ الى .1
 .الفمسطيني

هيئة م خصصة  قكـ بم ابعة الحماية ك طبيؽ القكانيف، كربط  نفيذها مع  العمؿ عمى  شكيؿ. 2 
 الفمسطينييف ذلؾ مف المكاطنيفف منع كقكع أم شكؿ مف أشكاؿ ال عدم عميها أكاف  ،المؤسسات الدكلية

االسرائيمي؛ الذم ال يم ـز ب طبيؽ المكاثيؽ الدكلية لحماية المم مكات الثقافية أثنان  بؿ االح بلؿأك مف قً 
 . 1954االح بلؿ كفؽ برك كككؿ الهام لعاـ 

ألنه مادة أساسية ل عريؼ  ،إيجاد  كعية مج معية  يعرؼ أفراد المج مع بأهمية المكركث الثقافي .3
ل عكد  كاإلق صاديةسياحية الناحية المف  الثقافيةي المم مكات يمكف االس ثمار ف فإنهالعالـ بنا. كبال الي 

 بالفائدة عمى المج مع الفمسطيني.

 مبررات الدراسة:
ال ي أدت الى زيادة  لحماية ال راث الثقافي الفمسطيني، كمف مبررات الدراسة في غياب القكة القانكنية 

فمكجكع هذ  ، رعية كسكؽ سكداناالن هاكات كاالع دانات؛ مف سرقة كعبث كبيع لجهات غير ش
عادة الصياغة  الدراسة لقمما  ـ مناقش ه عمى الصعيد المحمي، ينقصه الكثير مف البحث كالصيانة كا 

 كال شريع.

 صعوبات الدراسة:
فيد الدارس ك عطيه حكمة ال ي  ي المصادر كالمراجع العممية المي  دمف ركائز البحث العممي كجك 

الدراسة كاجهنا قمة المراجع ال ي  هذ   ي المكجكعية كالمصداقية. كفيالمعمكمات القيمة ال ي  راع
كمف الصعكبات أيجا أف مكجكع اآلثار الفمسطينية كحماي ها مف المكاجيع قميمة بالمغة العربية.  ك بت
كأف أغمب األبحاث كاإلحصائيات هي مف إن اج اإلسرائيمييف الذيف يكلكف المكجكع اه ماـ  ،الدراسة
جكدها داخؿ مس كطنات لك  -عينة الدراسة-بعض المكاقع الى كصكؿ ال افة لذلؾ صعكبةإجكبير. 

 االسرائيمية.
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 اشكالية الدراسة:
 كمف مشكمة الدراسة في قصكر ال شريعات كالقكانيف المحمية النافذة في فمسطيف  حت ظؿ السمطة 

ذلؾ عمى الصعيد  سكانن أكاف ع دانات؛إلالكطنية الفمسطينية في حماية اإلرث الثقافي كاألثرم مف ا
، كال هكيد، ك غيير كاإلدعانع دانات االسرائيمية الم مثمة في السرقة، إلالمحمي، أك عمى صعيد ا

كفي حاؿ أنه  مت معالجة القصكر ال شريعي الفمسطيني بخصكص الحماية القانكنية لآلثار  .المعالـ
 .كاس حداث  شريع مكائـ لم طمبات العصر الحديث

 إلشكالية الرئيسية في السؤاؿ اآل ي: كمف ا

ما هي األسس كالمبادئ ال ي  قكـ عميها القكانيف كال شريعات ال ي  نظـ الحماية لآلثار في فمسطيف،  -
 كهؿ يمكف  طبيؽ هذا ال شريع عمى كامؿ ال راب الفمسطيني ؟

 تتفرع عن ىذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية تتمثل في ما يمي:

لى أم حد  س طيع قكانينا ك شريعا نا المكائمة كالمكاكبة مع اال فاقيات الدكلية الناظمة كالمؤكدة لهذ  إ -
 الحماية المرسكمة في مخ مؼ اال فاقيات إلى المحافؿ الدكلية؟

ما أهمية العجكية الدائمة في منظمة األمـ الم حدة لم ربية كالعمكـ كالثقافة االيكنسكك ، كغيرها مف  -
 نظمات الدكلية في حماية المكاقع الدينية كاألثرية في فمسطيف؟الم

ما مدل أهمية دكر اال فاقيات الدكلية الناظمة في ال أثير عمى دكلة االح بلؿ بهدؼ حماية ال راث  -
 الفمسطيني؟ كهؿ  س طيع هذ  اال فاقيات محاكمة كمحاسبة دكلة االح بلؿ؟

 ا القكانيف كال شريعات ال ي  نظـ الحماية لآلثار فمسطيف؟ما هي األسس كالمبادئ ال ي  قكـ عميه -

دكر هك ما ، ك مف هي الجهات الرسمية المخكلة قانكنيان في ا باع الحماية لممم مكات األثرية -
 في حماية ال راث الفمسطيني؟ الفاعمة المؤسسات الفمسطينية

 منيجية الدراسة: 
عمى  الدراسةهذ  في   ـ اإلع مادفي هذا البحث، ت  ساؤالكما  قدـ مف عمى هذ  اإلشكالية  إجابةى 
 الميداني مف خبلؿ:  المنهج
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بش ى أشكالها أكانت عمى  زيارات ميدانية لمكثير مف المكاقع األثرية ال ي   عرض لبلن هاكاتبالقياـ  -
  الصعيد الداخمي أك جمف الممارسات اإلح بللية.

 يد مف الشخصيات ذات العبلقة.دعإجران العديد مف المقاببلت الشخصية مع ال -

لدل محافظات الكطف كافة المحاكـ الفمسطينية  عيرجت في ـ عمؿ احصائيات   مثؿ بالقجايا  -
 كالم عمقة باآلثار.

 :ال حميميك ـ اإلع ماد إيجان عمى المنهج 

ها لحماية بحماية المم مكات الثقافية ككيفية  كظيف إل فاقيات الدكلية الخاصةمف خبلؿ عرض كشرح ا -
 المم مكات الثقافية في فمسطيف.

الجعؼ الكاجب  غييرها  مكاطفً  فنيد نصكص المكاد القانكنية الم بعة في  شريعا نا المحمية كعرض  -
 رادع يحمي  راثنا الفمسطيني.  لي شكؿ لدينا قانكف فمسطينيه 

ؿ عميا لئلفادة منها في عمدت الى  حميؿ قرارات المحاكـ الفمسطينية درجة أكلى كاالس ئناؼ كعد -
 هذ  الدراسة.

 خطة الدراسة: 
شكاليات البحث في إطار االهداؼ المسطرة أعبل ، ككفؽ  كألجؿ االحاطة بجزئيات هذ  الدراسة، كا 

 قاـ الباحثالمنهج العممي المس خدـ مع مراعاة عدـ الخركج عف العناصر األساسية لمكجكع الدراسة، 
 ، ككؿ فصؿ ي فرع بدكر  إلى مبحثيف، ككانت الخطة عمى النحك ال الي:  قسيـ هذ  الرسالة إلى فصميفب

 قات الحماية القانكنية لآلثار الفمسطينية، كقسـ هذا الفصؿ إلى مبحثيف: معي الفصل األول/

عمى مس كل القانكف   قات ال ي  كاجه حماية اآلثار عمى المس كل الدكليالمعي  ناكؿالمبحث األول: 
ال شريعات كاال فاقيات الدكلية. كالنظر بمصادر الحماية القانكنية لآلثار بإطار نظرم الدكلي م مثمة ب

كرؤية مس قبمية لبل جا  بصياغة القانكف المناسب الذم يجمف ال كعية كالحماية المنشكدة لآلثار في 
 فمسطيف المرجكة دكليا. 
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اآلثار في فمسطيف عمى مس كل  ال حديات كالمعيقات ال ي  كاجه في حماية  ـ عرضالمبحث الثاني: 
القانكف الداخمي الم مثؿ بال شريعات المحمية كالمطبقة في فمسطيف بعرض ال شريعات السابقة لمسمطة 
الكطنية كال شريعات المطبقة  حت ظؿ السمطة كالمطبقة حاليان. ك حميؿ ال شريعات الفمسطينية المطبقة 

عة القانكنية كالجابطة القجائية المناطة بالحماية كالمق رحة كقانكف  راث كآثار فمسطيني كالطبي
كالطرؽ كاإلجرانات الم بعة عند رفع الدعكل بهذا  كالمحاسبة عند االع دان عمى المم مكات األثرية.

 الخصكص لدل المحاكـ المخ صة الكطنية منها كالدكلية كالية م ابع ها كال عامؿ معها. 

 ماية لآلثار الفمسطينية كقسـ هذا الفصؿ إلى مبحثيف:سي ـ البحث في كجكب الحالفصل الثاني/ 

عمى مخ مؼ  ال عرؼ عمى صكر االن هاكات الكاقعة عمى اآلثار الفمسطينيةي ـ  المبحث األول:
األصعدة؛ أكانت باالع دانات االسرائيمية أك ب مؾ ال ي ير كبها العبثييف مف أبنان شعبنا دكف كعي 

كحجار نا العريقة. ييمثؿ هذا المبحث اإلطار العممي كالمنهج  بحجـ ال خريب كطمس معالـ  راثنا
الميداني في البحث فهك ييفصؿ اع دانات العدك الصهيكني في كؿ ما هك أثرم ك راثي لفمسطيف محاكالن 
طمسه بؿ كسرق ه كاع بار  جزنان مف  اريخهـ الغابر في هذ  األرض كالذم أعادهـ اليها اهلل بعد 

لجزن األهـ كالمممكس الذم يعاني منه الفرد الفمسطيني كما ييعاني منه ال اري  غياب! كال نيغيب ا
كاآلثار؛ الم مثؿ بجدار الفصؿ العنصرم الذم أكؿ ب غمغمه ك فشيه كؿ ما هك جميؿ كمع ؽ بعبؽ 

  اري  هذ  األرض.

المن هكيف كفي المبحث الثاني سكؼ نقكـ بدراسة كيفية  جريـ كمبلحقة المع ديف ك  المبحث الثاني:
بالمساس بهذا المكركث األثرم القكمي كاإلجرانات الجزائية كالمسؤكلية المدنية كاجبة اال باع كاألساس 
القانكني في مبلحقة كمحاسبة االح بلؿ كالمطالبة بمحاكمة اسرائيؿ دكليا عمى جرائمها بحؽ آثارنا 

  الفمسطينية.
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 الفصل األول
 ثار الفمسطينيةقات الحماية القانونية لآليعم  
 

يس قرأ  اري  األمـ مف حجـ ما خمف ه مف  راث ثقافي أك أثرم، إذ يعد هذا األخير كاشفان عف كيانها 
عمى مر العصكر، كعنكانان لحجار ها في كؿ األزمنة، عمى النحك الذم يككف فيه لمدكؿ حاجة ماسة 

ا ال راث يعد شاهدان عمى  عريؼ كمصمحة قكمية في رعاية هذا ال راث كصيان ه جد كؿ اع دان، فهذ
العالـ بالهكية الكطنية ألمة معينة خبلؿ عهكد سابقة، بؿ كجزنان مف ال راث اإلنساني العالمي عمى كجه 

 العمكـ.

نظران لؤلهمية الكبيرة لآلثار الفمسطينية بما  مثمه مف قيمة حجارية كمعنكية لمشعب الفمسطيني، فإنه 
ها، كمنع االع دان عميها، كعند الحديث عف اآلليات ال ي يجب ا باعها يجب  كفير الحماية البلزمة ل

طينية، كهنا قات ال ي  كاجه الحماية القانكنية لآلثار الفمسآلثار الفمسطينية يجب  ناكؿ المعيلحماية ا
)المبحث قات ال ي  كاجه حماية اآلثار بشكؿ عاـ عمى المس كل الدكلي، يجب ال عرؼ عمى المعي

في  اآلثارقات ال ي  كاجه في حماية ال حديات كالمعياف مف األهمية بمكاف الحديث عف ك األول(.
  )المبحث الثاني(.فمسطيف عمى المس كل الكطني، 
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 قات التي تواجو حماية اآلثار عمى المستوى الدوليالم عي: المبحث األول
 

الذم يعكد لممج مع اإلنساني ككؿ فهك يعد ال راث العالمي الثقافي كالطبيعي جزن مف ال راث اإلنساني 
يعكس ببل شؾ جهكد إنسانية راقية في أزمنة كأماكف م باعدة. كأصبح ال عرؼ عمى ال راث الحجارم 
كال راث اإلنساني جزن مف الثقافة العالمية كال ي  ف خر بها الحجارات كالدكؿ ك عد نكاة ال طكر 

زن أساسي في ال عرؼ عمى الدكؿ كالشعكب. كمف لـ كالحجارة. أم أف االن مان لحجارة عريقة يعد ج
غير  كنكع مف يحظى عمى  مؾ البصمات الحجارية يسعى الثبات جذكر  بكافة السبؿ أك سرقة أمجاد 

 اثبات الذات.

حماية اآلثار ب قد اه ـ، فإف القانكف الدكلي األثرية كخطكرة االع دان عميها ألهمية المم مكاتنظران 
فية، كال نقصد بالحماية هنا مجرد صيان ها كالعمؿ عمى بقائها كاس مرار كجكدها، بؿ كالمم مكات الثقا

ي سع مفهكـ الحماية هنا ليشمؿ العمؿ القانكني الدكلي كالقرارات كال كصيات الصادرة عف المنظمات 
 كرغـ ذلؾ فاف  مؾ الحماية بهذا الجانب كالمساهمة في  عزيز ،كالمؤسسات المخ صة، كنشر الكعي 

قات مثؿ قصكر ال شريعات الدكلية ال ي  برز مف الناحية ال نفيذية قررة في القانكف الدكلي  كاجه معيالم
كال طبيقية فنحف نرل االن هاكات كال جاكزات دكف كجكد نصكص رادعة كقكة  نفيذية مباشرة ك  عزز في 

في هذا المبحث قصكر  ، كعمى هدل ما  قدـ ن ناكؿالمكاقع المن هكة الكاقعة في الدكؿ النامية
)المطمب جعؼ الرقابة القجائية الدكلية، نعقبه الحديث عف ك  )المطمب األول(.، ال شريعات الدكلية

  الثاني(.

 قصور التشريعات الدولية:  المطمب األول
كفالة حماية  إلى جركرةاألحداث العالمية كالحركب الكبرل ال ي شهدها العالـ  دفعتلقد  

ية كاألماكف األثرية، ك زايدت أهمية المكجكع ل طكر كسائؿ ال دمير كاألجرار ال ي المم مكات الثقاف
اس عادة هذ  المم مكات أك  عكيجها في  - بؿ اس حالة - سببها األسمحة الحديثة مف جانب، كصعكبة 

كب عشحالة  عرجها لمدمار كال خريب مف جهة أخرل، كما  مثمه مف قيمة  اريخية أك ثقافية أك دينية لم
ف كاف في كؿ نزاع مسمح،  ككف األكلكية لحماية السكاف كاألشخاص المدنييف الذيف جانب آخرمف  ، كا 

ال يش رككف مباشرة في العمميات العدائية، لكف ال يقمؿ ذلؾ مف أهمية الحاجة لكجع نظاـ فعاؿ 



4 
 

كاف ال بد مف كجكد لحماية هذ  المم مكات ككنها جزنان مف ال راث الثقافي كال اريخي العالمي. لذلؾ 
 .بها مر كبي الجرائـ الدكلية الم عمقة بسرقة األثار كاال جار فمجرميالنظاـ قجائي دكلي لمبلحقة 

خبلؿ فرعيف هما عدـ جاهزية مف عف قصكر ال شريعات الدكلية  سي ـ الحديثكفي هذا المطمب 
ية  جا  ة جهكد المنظمات الدكلكمحدكدي )الفرع األول(.اال فاقيات الدكلية لمبلحقة من هكي االثار، 

 . )الفرع الثاني(، حماية المم مكات األثرية

 عدم جاىزية االتفاقيات الدولية لمبلحقة منتيكي االثار:  الفرع األول
 عد المم مكات الثقافية لمدكؿ كالشعكب رصيدها الدائـ مف ال جارب كالخبرات كالمكاقؼ ال ي  عطي 

لحاجر كي صكر المس قبؿ باع بارها أهـ مككنات القدرة الطبيعية اإلنساف القدرة عمى أف يكاجه ا
كالبشرية المم دة إلى عمؽ جذكرها ال اريخية، إال أف هذ  المم مكات  كاجه اليكـ في العديد مف الدكؿ، 

ال اري  كال ي يقع في مقدم ها فمسطيف لجممة مف  جذكرال سيما  مؾ الدكؿ ال ي  م د حجار ها إلى 
ي  هدد بقانها كاس مرارها كشاهد عمى الحجارة اإلنسانية بمراحمها المخ مفة، كيأ ي في المخاطر ال 

مقدمة هذ  المخاطر ما   عرض له مف  دمير ك مؼ أثنان النزاعات المسمحة، باإلجافة إلى اإل جار 
ت غير المشركع ل مؾ المم مكات، حيث  كجد  جارة عالمية مزدهرة كم نامية عبر العالـ بالمم مكا

 الكثير مف دكؿ العالـ كمنها فمسطيف. الثقافية ال ي  مثؿ ذاكرة ك اري  كمصدر اع زاز

اال جا  األكؿ ؽ مي ع عمؿ الدكؿ في سبيؿ المحافظة عمى مم مكا ها الثقافية، با جاهيف قانكنييف، 
إلحاؽ بإصدار ك طكير ال شريعات القانكنية الداخمية كال ي نجد أغمبها ينص عمى عدـ إ بلفها أك 

الجرر بها أك  شكيهها أك الحفر عميها أك  غيير معالمها أك فصؿ جزن منها، كعدـ ال صرؼ فيها 
كعدـ  صديرها إلى الخارج دكف إذف مف السمطات المخ صة، أما اال جا  الثاني فيس ند إلى المعاهدات 

مكاثيؽ حماية دكلية ر بحثنا، حيث  سبغ  مؾ المعاهدات كالكاثيؽ الدكلية كال ي سكؼ  ككف محك كالم
 .(1)ل مؾ المم مكات بكصفها إرث حجارم ي طمب الحماية كالمحافظة عميها بش ى الطرؽ

كلهذا فقد  نبه المج مع الدكلي إلى أهمية الحفاظ عمى األعماؿ الفنية كالمعابد كاآلثار كالمباني كالمدف 
كصيان ه مف أم مساس أك  خريب أك  ه أمينال اريخية باع بارها  مثؿ  راثان حجاريان لئلنسانية ينبغي 

                                                           

جامعػػػػة  –لممزيػػػػد مػػػػف ال فاصػػػػيؿ راجػػػػع: عمػػػػرك إبػػػػراهيـ الكقػػػػاد، الحمايػػػػة الجنائيػػػػة لآلثػػػػار، بػػػػدكف دار نشػػػػر، كميػػػػة الحقػػػػكؽ  (1)
 .1، ص 2000ا، طنط
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 دمير مف جران الحركب في أكاخر القرف الثامف عشر كبدايات القرف ال اسع عشر ك كصمكا إلى أف 
 دمير المم مكات الثقافية يجب أف يداف مف قبؿ قكانيف األمـ كأف مف يمحؽ الدمار كال خريب بال راث 

 .(1)هك عدك لئلنسانية

ال ك ر ال ي  ع رم هذ  الجهكد ااال فاقيات كال كصيات كالمؤ مرات الدكلية ، كلم عرؼ عمى أكجه القصك 
كمف ثـ ال عرض ألكجه القصكر ب مؾ )أواًل(. بد بداية مف ال عرؼ عمى أهـ هذ  الكثائؽ الدكلية، 

 )ثانيًا(.الكثائؽ، 

معمؿ عمى صكف  ظافرت جهكد المج مع الدكلي ل: أواًل. مظاىر االىتمام الدولي بالممتمكات األثرية
كحماية هذا اإلرث الحجارم، عف طريؽ اال فاقيات كال كصيات كالمؤ مرات الدكلية ال ي  عزز هذ  
المسألة ك حقؽ المزيد مف ال عاكف كال فاهـ الثقافي بيف الشعكب، ككاف أبرزها  مؾ الجهكد ال ي جانت 

 ؾ عمى النحك ال الي:بها المنظمات الدكلية، خاصة منظمة اليكنسكك، األمـ الم حدة، كذل

إف الحفاظ عمى المعرفة كعمى  :(2) منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة "اليونسكو")أ( جيود 
زيادة ان شارها عف طريؽ حماية ال راث الثقافي العالمي مف الك ب كاألعماؿ الفنية كاآلثار ال اريخية 

 .(3) حقيقه ككنه أحد مقكمات بنان السبلـ العالميكالعممية،  شكؿ هدفان أساسيان  سعى اليكنسكك ل

                                                           

(1) British Archaeological Jobs Resource, Battlefield Archaeology-A Guide to the 
Archeology of Conflict. 2005. P.12  

 جػػػػدر اإلشػػػػارة إلػػػػى أف اليكنسػػػػكك هػػػػي إحػػػػدل المنظمػػػػات الم خصصػػػػة كال ابعػػػػة لمنظمػػػػة األمػػػػـ الم حػػػػدة، كقػػػػد نشػػػػأت عػػػػاـ  ((2
ر كزران ال ربيػػػػػة كال عمػػػػػيـ فػػػػػي لنػػػػػدف، كقػػػػػد اشػػػػػ رؾ فيػػػػػه منػػػػػدكبكف مػػػػػف أربػػػػػع كأربعػػػػػيف دكلػػػػػة كقػػػػػد أعقػػػػػاب انعقػػػػػاد مػػػػػؤ م 1945

"، كعرفػػػػػػت فيمػػػػػػا بعػػػػػػد بمجمكعػػػػػػة الحػػػػػػركؼ األكلػػػػػػى مػػػػػػف  سػػػػػػمي ها  سػػػػػػميت "منظمػػػػػػة األمػػػػػػـ الم حػػػػػػدة لم ربيػػػػػػة كالثقافػػػػػػة كالعمػػػػػػـك
ــــانون الــــدولي: أىــــم ااالتفاق انظــــر:اإلنجميزيػػػػة "يكنسػػػػكك".  ــــاح، موســــوعة الق ــــات والوثــــا ق عيســــى دب  ــــات والقــــرارات والبيان ي

-الدوليـــة لمقـــرن العشـــرين فـــي مجـــال القـــانون الـــدولي العـــام، المجمـــد الرابـــع: القـــانون االقتصـــادي الـــدولي والتجـــارة الدوليـــة
ـــــة ـــــة البي ي ـــــي مجـــــال الحماي ـــــدولي ف ـــــة،دار الشـــــروق، عمـــــان،  -القـــــانون ال ـــــي مجـــــال الثقاف ـــــدولي ف . 2003القـــــانون ال

 404ص
ف مػػػػػف ثػػػػػبلث هيئػػػػػات رئيسػػػػػة "الجمعيػػػػػة العامػػػػػة، كالمجمػػػػػس ال نفيػػػػػذم، كاألمانػػػػػة العامػػػػػة"، كلهػػػػػا ميثػػػػػاؽ  أسيسػػػػػي كاليكنسػػػػػكك   كػػػػػك 

، كي ػػػػألؼ مػػػػف خمػػػػس عشػػػػرة مػػػػادة، كهػػػػدؼ المنظمػػػػة الػػػػرئيس هػػػػك 1945 شػػػػريف الثػػػػاني عػػػػاـ  16 ػػػػـ اع مػػػػاد  فػػػػي لنػػػػدف فػػػػي 
أنظـــر مػػػـ فػػػي ميػػػاديف ال ربيػػػة كالعمػػػـ كالثقافػػػة. اإلسػػػهاـ فػػػي صػػػيانة السػػػمـ كاألمػػػف الػػػدكلييف عػػػف طريػػػؽ  شػػػجيع ال عػػػاكف بػػػيف األ

، ص 1977فــــي ذلــــك: أحمــــد بــــدر، اإلعــــبلم الــــدولي دراســــات فــــي االتصــــال والدعايــــة، دار غريــــب لمطباعــــة، القــــاىرة، 
179 – 180.   

 لممزيد مف ال فاصيؿ أنظر: ((3
- Federico Mayer, "One of UNESCO'S Main Objectives", The World Heritage Review, ed. 
Barnd Von Droste (Madrid, No.1, 1996), pp. 16 – 19.  
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كعمى هذا األساس،  عد اليكنسكك  مؾ الجهة الممثمة لمجهد الدكلي المش رؾ في الميداف الثقافي، كهي 
بهذ  الصفة  س طيع أف  نظـ عبلقات كثيقة مع المنظمات الدكلية كافة، كاإلقميمية كالهيئات 

 .(1)ككذلؾ الجامعات في مخ مؼ البمداف العالمية ،عمميةكالمؤسسات كالمراكز الثقافية كال

 اليكنسكك كلجانها ال ابعة لها، أف المم مكات الثقافية في األكقات جميعان  شكؿ جزنان  اع برتكقد 
 ساعد اليكنسكك كهيئا ها في  ككينه مف جديد ك عمؿ في سبيؿ ك  جكهريان مف  راث أم مج مع كطني،

 .(2)مد المنشأاس عاد ه أك إعاد ه إلى ب

ما  بيف لها حجـ اإلجرار ال ي ليكنسكك في هذا المجاؿ، خاصة بعدكمف هذا المنطمؽ، بدأت جهكد ا
أيار  14لحقت بالمم مكات الثقافية خبلؿ الحربيف العالمي يف، بنانن عمى ذلؾ، فقد أقرت اليكنسكك في 

فشكمت النكاة  ،(3)ة النزاع المسمحفي الهام، ا فاقية خاصة لحماية المم مكات الثقافية في حال 1954
األكلى كأكؿ معاهدة دكلية م عددة في مجاؿ المحافظة عمى ال راث العالمي الثقافي في حالة النزاع 

 .  4االمسمح كدشنت أكلى سبؿ ال عاكف الدكلي في هذا المجاؿ

  

                                                           

، ال عػػػػػاكف العربػػػػػي كالػػػػػدكلي، مػػػػػؤ مر الػػػػػكزران المسػػػػػؤكليف عػػػػػف  ((1 أنظػػػػػر فػػػػػي ذلػػػػػؾ: المنظمػػػػػة العربيػػػػػة لم ربيػػػػػة كالثقافػػػػػة كالعمػػػػػـك
 .   40، ص 1983الشؤكف الثقافية في الكطف العربي، الدكرة الرابعة، الجزائر، 

 ، بػػػػػدكف 2ك1أنظػػػػػر: عصػػػػػاـ العطيػػػػػة، الخبلفػػػػػة فػػػػػي أرشػػػػػيؼ محفكظػػػػػات الدكلػػػػػة، مجمػػػػػة العمػػػػػـك القانكنيػػػػػة، العػػػػػدد ا لممزيػػػػػد ((2
 . 200، ص 1989دار نشر، بغداد، 

لممزيػػػػػػد مػػػػػػف ال فاصػػػػػػيؿ راجػػػػػػع: أسػػػػػػامة عبيػػػػػػد، الحمايػػػػػػة الجنائيػػػػػػة لم ػػػػػػراث الثقػػػػػػافي األثػػػػػػرم، دراسػػػػػػة مقارنػػػػػػة، دار النهجػػػػػػة ( (3
 .  44، ص 2008العربية، القاهرة، 

صػػػػػػالح بػػػػػػدر الػػػػػػديف، حمايػػػػػػة ال ػػػػػػراث الثقػػػػػػافي كالطبيعيفػػػػػػي المعاهػػػػػػدات الدكليػػػػػػة: الحمايػػػػػػة الدكليػػػػػػة لآلثػػػػػػار كاإلبػػػػػػداع الفنػػػػػػي  (4)
 .48، ص 1999كاألماكف المقدسة، دار النهجة العربية، القاهرة، 
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عادة المم مكات الثقافية الم داكلة بطرؽ غير مشركعة إ لى أكطانها األصمية، كفيما ي عمؽ باس رداد كا 
،  كصية يدعك فيها الدكؿ األعجان الم عاكف 1964فقد أصدر المؤ مر العاـ لميكنسكك في باريس عاـ 

فيما بينها كا خاذ ال دابير البلزمة لحظر كمنع  صدير كاس يراد كنقؿ ممكية المم مكات الثقافية بطرؽ 
، ككنها ا فاقية 1970عاـ لميكنسكك عاـ ، كعمى هذا األساس، اع مدها المؤ مر ال(1)غير مشركعة 

 .(2)دكلية لهذا الغرض

،  ـ اع ماد 1997آذار  27 – 24كأخيران المؤ مر الذم نظم ه اليكنسكك في باريس في الف رة مف 
جميعان، ككذلؾ المجمس الدكلي  1954كثيقة الكسكلت مف قبؿ الدكؿ األطراؼ في ا فاقية الهام لعاـ 

ر بالذكر أف كثيقة الكسكلت   جمف إعادة النظر في المفهكـ العاـ بشأف ، كمف الجدي(3)لؤلرشيؼ
كال ي  ش رط ل كافرها أف مكقع  مؾ  حصانة المم مكات الثقافية المكجكعة  حت نظاـ الحماية الخاصة

المم مكات الثقافية  بعد مسافة كافية عف المراكز الحربية كالصناعية كطرؽ المكاصبلت الحيكية كسكؾ 
كالمطارات، كأال  س خدـ لؤلغراض حربية، أف  سجؿ في السجؿ الدكلي لممم مكات الثقافية  الحديد

 .(4)المكجكعة  حت نظاـ الحماية الخاصة

لقد لقيت حماية كاعادة المم مكات الثقافية كاألعماؿ الفنية كال اريخية، مف )ب( جيود األمم المتحدة: 
ان مف االه ماـ في األمـ الم حدة، كعمى ف الشعكب، قدران كبير أجؿ الحفاظ عمى القيـ الثقافية ك نمي ها بي

                                                           

 – 73، ص 1964س، أنظػػػػػػر فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ: اليكنسػػػػػػكك، كثػػػػػػائؽ المػػػػػػؤ مر العػػػػػػاـ، الػػػػػػدكرة السادسػػػػػػة عشػػػػػػرة، القػػػػػػرارات، بػػػػػػاري ((1
74  . 
 مثػػػػؿ هػػػػذ  اال فاقيػػػػة إحػػػػدل كسػػػػائؿ حمايػػػػة المم مكػػػػات الثقافيػػػػة، حيػػػػث  مػػػػـز الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ فػػػػي هػػػػذ  اال فاقيػػػػة بمكافحػػػػة  ((2

أسػػػػاليب اسػػػػ يراد ك صػػػػدير كنقػػػػؿ ممكيػػػػة المم مكػػػػات الثقافيػػػػة بطػػػػرؽ غيػػػػر مشػػػػركعة بكافػػػػة الكسػػػػائؿ الم ػػػػكفرة لػػػػديها، كمػػػػا  فػػػػرض 
اريػػػػػة عمػػػػػى كػػػػػؿ مػػػػف ي سػػػػػبب فػػػػػي خػػػػػرؽ أحكػػػػػاـ الحظػػػػػر المنصػػػػكص عميػػػػػه فػػػػػي أحكػػػػػاـ هػػػػػذ  اال فاقيػػػػػة، عقكبػػػػات أك جػػػػػزانات إد

ك مػػػػػػـز الػػػػػػدكؿ األطػػػػػػراؼ باالشػػػػػػ راؾ فػػػػػػي عمػػػػػػؿ دكلػػػػػػي م كافػػػػػػؿ ل حديػػػػػػد ك نفيػػػػػػذ ال ػػػػػػدابير العمميػػػػػػة البلزمػػػػػػة لحمايػػػػػػة المم مكػػػػػػات 
دكلػػػػػة طػػػػػرؼ فػػػػػي هػػػػػذ  اال فاقيػػػػػة  الثقافيػػػػػة مػػػػػف االسػػػػػ يراد كال صػػػػػدير كنقػػػػػؿ ممكي هػػػػػا بطػػػػػرؽ غيػػػػػر مشػػػػػركعة، كأف  ع ػػػػػرؼ لكػػػػػؿ

بحقهػػػػػػا غيػػػػػػر القابػػػػػػؿ لم قػػػػػػادـ فػػػػػػي  صػػػػػػنيؼ مم مكػػػػػػات ثقافيػػػػػػة معينػػػػػػة، كاع بارهػػػػػػا غيػػػػػػر قابمػػػػػػة لم صػػػػػػرؼ، كمػػػػػػف ثػػػػػػـ ال يجػػػػػػكز 
لممزيـــــد أنظـــــر فـــــي ذلـــــك: اليونســـــكو،   صػػػػػديرها، كأف  سػػػػػهؿ اسػػػػػ رداد الدكلػػػػػة المعنيػػػػػة ل مػػػػػؾ المم مكػػػػػات فػػػػػي حالػػػػػة  صػػػػػديرها.

   .122السادسة عشرة، مرجع سابق، ص  وثا ق المؤتمر العام، الدورة
. أشػػػػػػػار إليهػػػػػػػا: عمػػػػػػػي الحػػػػػػػديثي، حمايػػػػػػػة المم مكػػػػػػػات CLT-96/CONF.603/INF.4.P.2راجػػػػػػػع فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ: الكثيقػػػػػػػة   ((3

 132الثقافية في القانكف الدكلي، مرجع سابؽ، ص 
 أنظر في ذلك: الوثيقة ((4
 CIT-96/CONF-603/INF.4 of Dec. 1986, PP. 10 – 11. ييــا: عمــي الحــديثي، حمايـــة أشــار إل

انظـــــر أيضـــــًا: جـــــابر الـــــراوي، حمايـــــة الممتمكـــــات . 132الممتمكـــــات الثقافيـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي، مرجـــــع ســـــابق، ص 
 .105،جامعة بغداد. ص1954الثقافية في حال النزاع المسمح بموجب اتفاقية الىاي 
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الرغـ أف منظمة اليكنسكك إحدل المنظمات ال ابعة لؤلمـ الم حدة إال أف لهذ  األخيرة جهكدان منفردة 
 عف اليكنسكك.

ي كقد أدرجت مسألة رد المم مكات الثقافية ألكؿ مرة في جدكؿ أعماؿ الجمعية العامة لؤلمـ الم حدة ف
، (2)، كأصدرت الجمعية العامة بهذا الصدد قرار(1)1973كالعشريف، المعقكدة في عاـ دكر ها الثامنة 
عمى جركرة إعادة اآلثار الفنية كالقطع الم حفية كالمخطكطات كالكثائؽ، ببل مقابؿ،  فأكدت في بنكد 

شكؿ  عكيجان عادالن عما إلى بمدها مف قًبؿ بمد آخر، أمر مف شأنه  كطيد ال عاكف الدكلي بقدر ما ي
ار كب مف جرر. كاإلع راؼ باإلل زامات الخاصة الم ر بة عمى البمداف ال ي اس طاعت م ذرعة 
بمطالبات خاصة أك ب عديبلت أخرل، الكصكؿ إلى هذ  األعماؿ القيمة ن يجة لسيطر ها عمى إقميـ 

 .(3)أجنبي كاح بللها له

الدكؿ األعجان  فيه دعت، (4)قرار أخر 1975في عاـ كما أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ الم حدة 
إلى ال صديؽ عمى اال فاقية الم عمقة بكسائؿ  حريـ كمنع اس يراد المم مكات الثقافية ك صديرها كنقؿ 

كقد  .1970ممكي ها بالطرؽ غير المشركعة، كهي اال فاقية ال ي اع مدها المؤ مر العاـ لميكنسكك في 
االدكؿ األعجان ثانية إلى  كقيع  1977الذم أصدر ه عاـ  (5)لقراردعت الجمعية العامة في ا

لميكنسكك، كما أنها اع برت إعادة األشيان الفنية كاآلثار كالقطع الم حفية  1970ك صديؽ ا فاقية عاـ 
كالمخطكطات كالكثائؽ كسائر الكنكز الثقافية أك الفنية األخرل، خطكة إلى األماـ نحك  كطيد ال عاكف 

  .(6)كالحفاظ عمى القيـ الثقافية كازدهارها الدكلي

                                                           

  مػػػػػف جػػػػػدكؿ األعمػػػػػاؿ، الكثيقػػػػػة، 110المرفقػػػػػات، البنػػػػػد االكثػػػػػائؽ الرسػػػػػمية لمجمعيػػػػػة العامػػػػػة، الػػػػػدكرة الثامنػػػػػة كالعشػػػػػركف،  ((1
A/9199  . 

 .  1973كانكف األكؿ  18  المؤرخ في 28 -اد  3187القرار المرقـ  ((2
 .  202أنظر في ذلؾ: عصاـ العطية، الخبلفة في أرشيؼ امحفكظات  الدكلة، مرجع سابؽ، ص ( (3
 .  1975ف الثاني  شري 19  المؤرخ في 30 -اد  3391القرار المرقـ  ((4
. انظػػػػػر: محمػػػػػد فهػػػػػاد الشػػػػػبللدة، القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني، 1977 شػػػػػريف الثػػػػػاني  11المػػػػػؤرخ فػػػػػي  32/18القػػػػػرار رقػػػػػـ  ((5

 . 320، ص 2005منشأة المعارؼ، االسكندرية، 
ي الحقكقيػػػػػػة، مع ػػػػػػز العباسػػػػػػي، ال زامػػػػػػات الدكلػػػػػػة المح مػػػػػػة ا جػػػػػػا  البمػػػػػػد المح ػػػػػػؿ: دراسػػػػػػة حالػػػػػػة العػػػػػػراؽ، منشػػػػػػكرات الحمبػػػػػػ (6)

 .500.ص2009بيركت، 
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، كالذم ي جمف ما يأ ي: "إف الجمعية 1995كأخيران القرار الذم أصدر ه الجمعية العامة في عاـ 
ذ  درؾ األهمية ال ي  كليها البمداف األصمية إلعادة المم مكات الثقافية ال ي  ع برها ذات قيمة  العامة كا 

 .(1)ح ى ي سنى لها أف  ككف مجمكعات ممثمة ل راثها الثقافي ركحية كثقافية أساسية لها،

 : ثانيًا. مدى كفاية الجيود والسياقات الدولية لحماية الممتمكات األثرية

اف مف اهـ مصادر القانكف الدكلي المعاهدات كاال فاقيات الدكلية مف حيث القكة, حيث اف اقامة 
كف مكثؽ حسب احكاـ القانكف الدكلي, فهذ  العبلقات عبلقات بيف اشخاص القانكف الدكلي يجب اف يك

 سكان كانت ثنائية اك م عددة االطراؼ  بقى قائئمة ح ى في حالة الحركب.

هي: "اال فاؽ الذم ي ـ بيف أشخاص قانكنية دكلية، كي ميز عف   فاقيات الدكلية أك المعاهداتإف اإل
ال يصبح نافذان في دائرة ك  ،الدكؿ الم عاقدة عميهي طمب  كقيع ك  ،قد إال بعد مفاكجةغير ، بأنه ال يعي 

 (2)القانكف الدكلي إال بعد ال صديؽ عميه"

 كقيع المفاكجيف عمى األحرؼ دكلة منذ مماـ الدكؿ الى اال فاقيات الدكلية  صبح ممزمة لجف انإ
كقيع عمى يجب اف ي ـ قبؿ ال  - عارض مع قكانيف الدكلة الداخمية-م  حفظ أف أكهذا يعني األكلى، 

كهذا ما يسمى مذهب الكحدة القانكف  . درج القكانيفب فاقية مف قبؿ ممثميف الدكلة حسب ما يسمى إلا
الذم ينادم باع بار النظاـ القانكني الدكلي هك الجزن األسمى مف قانكف ة  الدكلي المعاهداتاسمك 

 االعجان باال فاقيات الدكليةخبلؿ مف قبؿ الدكؿ إفأم الدكلة فهك يعمك القانكف الداخمي كيفجمه؛  
هة مخ صة بفض النزاعات بيف بالمجكن الى محكمة العدؿ الدكلية كج يس كجب مبلحقة الدكلة قانكنيان 

  .(3)الدكؿ

حماية اآلثار كخاصة في ظؿ الظركؼ  في كجه ال ي  نعكس سمبان الميعيقات اؾ العديد مف  برز هن
 عيقات بال الي:   المي ك  مثؿ أهـ هذ .السياسية الراهنة في العالـ

                                                           

ــــانون الــــدولي  .1995كػػػػانكف أكؿ  11، المػػػػؤرخ فػػػػي 50/56القػػػػرار رقػػػػـ   ((1 ــــل بنــــدق، موســــوعة الق ــــك: وا  ــــي ذل انظــــر ف
  69-62. ص 2004لمحرب، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 

. ص 1978العػػػػػػاـ، القػػػػػػاهرة، لممزيػػػػػػد أنظػػػػػػر: حامػػػػػػد سػػػػػػمطاف، كعائشػػػػػػة را ػػػػػػب، كصػػػػػػبلح الػػػػػػديف عػػػػػػامر، القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي  ((2
232   
 ,Kelsen (H) Principals of international lawكهػػذا مػػا يسػػمى بهػػـر الفقيػػه كمسػػف ل ػػدرج القػػكانيف. راجػػع:  (3)

1952 . Pp. 212-213 ، 2010. كػػػذلؾ راجػػػع: نػػػزار العنبكػػػي،  القػػػانكف الػػػدكلي االنسػػػاني، دار كائػػػؿ لمنشػػػر ،عمػػػاف ،
 413ص
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كبت في مم مكا ها ني  عظيمةكمنها فمسطيف، كال ي  حظى بثركة  راثية  ةالعديد مف دكؿ العالـ النامي -
كما زالت عمميات النهب كال هريب مس مرة خاصة مف قبؿ  ؛الثقافية مف خبلؿ المس عمريف كال جار
اال فاقيات كاآلليات    مكفكلـ . -لفمسطينيكما في الكجع ا–الدكؿ الكبرل المهيمنة، كالقكل المح مة 

صكلها. فاإل فاقيات  صدر ك يطبؽ لدل الدكؿ ز الحجارية إلى أي ك هذ  الرمإعادة أك  حماية مفالدكلية 
مكانيات مف الصعب الكبرل،  أما عمى مس كل دكؿ العالـ الثالث فاألمر مخ مؼ كيح اج إلى جهكد كا 

مغ صبيها، كبال الي مف الصعب  طبيقها، كمف األمثمة عمى ذلؾ   كفيرها كبال الي  بقى اآلثار في يد
 .(1)المح مة أف اسرائيؿ مازالت  صر عمى عدـ انطباؽ ا فاقيات جنيؼ عمى األراجي الفمسطينية

مكاقع  المكجكعة لمحصكؿ عمى المساعدة الفنية كال قنية كح ى جكابط ال سجيؿ في قكائـ الشركط -
نجازها الح ياجها لخبرة دقيقة كمف  ،امبالغ فيه العالميال راث  مكانياتالصعب إ قانها كا  ، مادية كفنية كا 

الكاقع الفمسطيني في ظؿ سبيؿ المثاؿ عمى كلك طبقنا ذلؾ عمى   نفيذها. الدكؿ النامية  صعب عمى
 الجهات حاجز أماـ ييشكؿالخبرات كاإلمكانيات المادية  قمةحداثة ال جربة الفمسطينية ل بيف لنا أف 

 . (2)هذ  اال فاقيات شركطالفمسطينية عمى  طبيؽ 

 

 

 

 

                                                           

فػػػػػػػي الجػػػػػػػفة الغربيػػػػػػػة كقطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة 1949ائيمية  طبيػػػػػػػؽ أحكػػػػػػػاـ ا فاقيػػػػػػػة جنيػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػة لعػػػػػػػاـ  ػػػػػػػرفض الحككمػػػػػػػة اإلسػػػػػػػر  ((1
لممزيــــد مــــن المح مػػػػيف، مسػػػػ ندة بصػػػػكرة رئيسػػػػية إلػػػػى فكػػػػرة القػػػػكؿ بكجػػػػكد فػػػػراغ فػػػػي السػػػػيادة فػػػػي الجػػػػفة الغربيػػػػة كقطػػػػاع غػػػػزة. 

ضــــوء أحكــــام القــــانون الــــدولي  التفاصــــيل راجــــع: إبــــراىيم شــــعبان، االنتفاضــــة الفمســــطينية فــــي عاميــــا األول، دراســــة فــــي
 .36، ص 1989العام، القدس، 

، 1970فقػػػػد أكػػػػدت إ فاقيػػػػػة حظػػػػر كمنػػػػػع اسػػػػ يراد ك صػػػػدير كنقػػػػػؿ ممكيػػػػة اال فاقيػػػػػات الثقافيػػػػة بطػػػػرؽ غيػػػػػر مشػػػػركعة لعػػػػػاـ  (2)
قبػػػػؿ  : كجػػػػكب حمايػػػػة المم مكػػػػات الثقافيػػػػة كالدينيػػػػة ألهمي هػػػػا فػػػػي عمػػػػـ اآلثػػػػار سػػػػكان أكانػػػػت مػػػػا1971لعػػػػاـ  15فػػػػي دكراهػػػػا اؿ

لممزيــــــد راجــــــع: عيســــــى دب ــــــاح، موســــــوعة القــــــانون الــــــدولي: أىــــــم ااالتفاقيــــــات والقــــــرارات ال ػػػػػػاري  أك األدب أك ال ػػػػػػاري . 
ــــع،دار الشــــروق، عمــــان،  ــــد الراب ــــدولي العــــام، المجم ــــانون ال ــــي مجــــال الق ــــرن العشــــرين ف ــــة لمق ــــا ق الدولي ــــات والوث والبيان

 .477.ص2003
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 سييس اال فاقيات الدكلية كار باطها بالمصالح الدكلية، حيث ا جح مف الممارسات ال طبيقية  -
الثغرات ال ي اح كت عميها القكانيف كاألعراؼ الحربية، كاع مدت عميه أيدم ال خريب، كالرغبة في 

سرائيؿ، إذ ان هكت ب 1948االن فاع خبلؿ حرب عاـ  حرمة المقدسات الدينية في يف العرب كا 
 .(1)القدس

ال ي كرد فيها  1949إ فاقية جنيؼ الرابعة لعاـ   بع لنصكص اال فاقيات الدكلية كخاصة كما أف المي  -
حاكلت  قنيف االح راـ الكامؿ لؤلماكف  أثنان النزاع المسمح السكاف المدنييف كالعياف المدنيةحماية 

نية ال ي  مثؿ  راثان ثقافيان أك ركحيان لمشعكب، كالكاقع أف هذا القيد المسمى "بالجركرة الحربية" ال الدي
 (2) ي فؽ كم طمبات المحافظة عمى القيـ اإلنسانية كالركحية لمشعكب

 

 محدودية جيود المنظمات الدولية تجاه حماية الممتمكات :  الفرع الثاني
 اءات اإلسرا يميةاألثرية الفمسطينية من االعتد

مف اال فاقيات الدكلية ذات العبلقة المباشرة بحماية اآلثار، كألف المج مع  ان  ناكلنا في الفرع السابؽ عدد
الدكلي مق نع بأف اال فاقيات الدكلية كحدها ال  كفي ل أميف الحماية القانكنية العممية لممم مكات األثرية 

فبدأت  م ابعة ال نفيذ ك ذليؿ ما يع رجه مف مشكبلت كعقبات،منظمات دكلية  ىكالثقافية، ما لـ   كلى 
جهكد المج مع الدكلي لئليجاد حمكؿ لفض النزاعات الدكلية بطرؽ سممية. كهذا ما نادت به ا فاقيات 

، كحماية فأقرت أحكاـ  سكية النزاعات الدكلية بالحمكؿ السممية 1907ك 1899الهام األكلى عاـ 
فية أثنان االح بلؿ؛ لكي ال  ككف لقمة سائغة  س كلي عميها القكات المح مة دكف األعياف األثرية كالثقا

                                                           

حػػػػػػدة بإرسػػػػػػاؿ مبعكثهػػػػػػا "الككنػػػػػػت برنػػػػػػادكت" حيػػػػػػث  طمبػػػػػػت جػػػػػػركرة  ػػػػػػأميف حمايػػػػػػة قامػػػػػػت الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة لؤلمػػػػػػـ الم  ((1
األمػػػاكف المقدسػػػػة كمبانيهػػػػا، ككػػػػذلؾ المكاقػػػػع الدينيػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف، كقػػػػد أرسػػػػؿ ممثػػػػؿ األمػػػػـ الم حػػػػدة رسػػػػالة اق ػػػػرح فيهػػػػا جػػػػركرة 

زالػػػػػػة الطػػػػػػابع العسػػػػػػكرم عػػػػػػف المد ينػػػػػػة المقدسػػػػػػة بػػػػػػالنظر ألف ا خػػػػػػاذ كافػػػػػػة اإلجػػػػػػرانات لحمايػػػػػػة األمػػػػػػاكف الدينيػػػػػػة المقدسػػػػػػة، كا 
األطػػػػراؼ الم حاربػػػػة لػػػػـ  ػػػػراع الحمايػػػػة الكاجبػػػػة المقػػػػررة لهػػػػذ  األمػػػػاكف، كي جػػػػح مػػػػف ذلػػػػؾ ال قريػػػػر أف القكاعػػػػد المنظمػػػػة لمحػػػػرب 

 -لممزيـــد مـــن التفاصـــيل أنظـــر: تقريـــر ممثـــل األمـــم المتحـــدة، وثـــا ق الجمعيـــة العامـــة، )أ لػػػـ  ػػػراع حرمػػػة األمػػػاكف المقدسػػػة، 
 . 12(، ص 648

ك طبيقهػػػػػػا فػػػػػػي األراجػػػػػػي الفمسػػػػػػطينية 1949عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف أبػػػػػػك النصػػػػػػر، إ فاقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ الرابعػػػػػػة لحمايػػػػػػة المػػػػػػدنييف لعػػػػػػاـ  ((2
 . 177. ص2000المح مة، مركز رشاد الشكا الثقافي، غزة، 
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ف ـ  قسيـ كسائؿ الحؿ السممي لممنازعات الدكلية الى: طرؽ دبمكماسية، كطرؽ  أم  بعات قانكنية. 
 . (1)سياسية، كال حكيـ الدكلي، كال سكية القجائية

اية المم مكات األثرية الثقافية عمكمان أك اآلثار عمى لذا فقد  أسست منظمات دكلية عديدة اه مت بحم 
ة كالعمـك يلم رب منظمة األمـ الم حدةكجه الخصكص، كمف أهـ هذ  المنظمات أك المؤسسات الدكلية: 

كالثقافة "اليكنسكك"، كمنظمة الشرطة الجنائية الدكلية "اإلن ربكؿ"، كالمجمس الدكلي لآلثار كالمكاقع 
"ICOMOS الدكلي لمم احؼ ""، كالمجمسICOM(2)"، كمجمس األمف الدكلي . 

كح ى  ككف دراس نا هادفة بما يخص الشأف الفمسطيني، فإننا سنسمط الجكن عمى المؤسسات 
كالمنظمات الدكلية ال ي أفردت اه مامان بالمم مكات األثرية في فمسطيف، المنظمة العالمية لم ربية 

كمنظمة الشرطة الجنائية الدكلية،  )ثانيًا(.كمجمس األمف الدكلي،  .)أواًل(كالعمكـ كالثقافة "اليكنسكك"، 
 )رابعًا(."، ICOMكالمجمس الدكلي لمم احؼ " )ثالثًا(.

م ربية األمـ الم حدة ل عد منظمة : ة لمتربية والعموم والثقافة "اليونسكو"مم المتحدمنظمة األأواًل. 
عة لهيئة األمـ الم حدة، كقد نشأت في الرابع مف كالعمكـ كالثقافة إحدل المنظمات الم خصصة ال اب

، بهدؼ النهكض بمجاالت الثقافة المخ مفة في الدكؿ ال ي الزالت في مرحمة النمك، 1946نكفمبر سنة 
في  1947فعمى صعيد األمـ الم حدة كألكؿ مرة نظرت الجمعية العامة لؤلمـ الم حدة في أبريؿ عاـ 

  بإلزاـ إسرائيؿ بالمراعاة الدقيقة 1967، 237في قرار  اقجية فمسطيف، كأكصى مجمس األمف 
  .(3)1949لممبادئ اإلنسانية ال ي   جمنها ا فاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

                                                           

 ي ػػػػػأ ى مػػػػػػف الطػػػػػػرؽ الدبمكماسػػػػػػية؛ المفاكجػػػػػات كال ػػػػػػي  يعػػػػػػد مػػػػػػف أقػػػػػػدـ الكسػػػػػائؿ ل سػػػػػػكية المنازعػػػػػػات، المسػػػػػػاعي الحميػػػػػػدة، (1)
انظــــر: عبــــد الكــــريم عمــــوان، الوســــيط فــــي القــــانون الــــدولي العــــام، كسػػػػاطة دكلػػػػة أيخػػػػرل،  كػػػػكيف لجػػػػاف  حقيػػػػؽ، ال كفيػػػػؽ. 

ــــان،  ــــع، عم ــــة لمنشــــر والتوزي ــــدولي المعاصــــر، دار الثقاف ــــانون ال ــــاني: الق ــــاب الث . أنظــــر 192ص-179، ص 2010الكت
وليــــة: بــــين القــــانون الــــدولي والشــــريعة اإلســــبلمية،  كــــذلك: اينــــاس البيجــــيي يوســــف المصــــريي االتفاقيــــات والمعاىــــدات الد

 .30ي ص 2013المركز القومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، 
ــــد الزبيــــدي،  .1907  مػػػػف ا فاقيػػػػة قػػػػكانيف كأعػػػػراؼ الحػػػػرب البريػػػػة56كهػػػػذا مػػػػا قػػػػد أشػػػػارت اليػػػػه المػػػػادة ا ــــك: محم ــــي ذل انظرف

 .285طبيقاتو في العراق.ص النظام القانوني لحماية األعيان األثرية والثقافية وت
 .132راجع: محمد األصيبعي، مدل كفاية الحماية ال شريعية كال دابير األمنية ل أميف كصيانة ال راث الثقافي. ص (2)
أنظػػػػر فػػػػػي ذلػػػػؾ: "حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػاف لمفمسػػػػػطينييف"، أعمػػػػاؿ المجنػػػػػة الخاصػػػػة المعينػػػػػة بػػػػال حقيؽ فػػػػػي الممارسػػػػات اإلسػػػػػرائيمية  ((3

 . 9 – 8، ص 1989نساف لسكاف األراجي المح مة، األمـ الم حدة، نيكيكرؾ، ال ي  مس حقكؽ اإل
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ك ع بر األمـ الم حدة حيازة األراجي عف طريؽ الحرب عمبلن غير شرعي، كما أف اس مرار االح بلؿ 
ني غير القابمة لم صرؼ، فقررت الجمعية العامة لؤلمـ اإلسرائيمي يشكؿ ان هاكان لحقكؽ اإلنساف الفمسطي

أف ال دابير كاإلجرانات ، 1988كانكف أكؿ لعاـ  6ب اري  الصادر / ج   58/  43الم حدة في القرار ا
ال ي ا خذ ها إسرائيؿ، ال ي  رمي إلى  غيير المركز القانكني كالطبيعة الجغرافية، كال ككيف الديمغرافي 

 .(1) ن هؾ ا فاقية جنيؼ الرابعة مة لؤلراجي المح

كمف هذا المكقؼ لؤلمـ الم حدة كاف مف الطبيعي أف  ح ؿ مشكمة اآلثار الفمسطينية أهمية فائقة لدل 
نزالها المنزلة ج"اليكنسكك"، بحيث جعؿ "اليكنسكك"   في عمى  اري  كآثار فمسطيف اه مامان كبيران، كا 

عطائها األبعاد ا لدكلية، ف عاكنت مع المنظمة العربية لم راث كالثقافة كالعمـك العالمية ال ي  س حؽ، كا 
في إنشان الندكة العالمية األكلى لآلثار الفمسطينية كأكؿ عمؿ ي ـ في هذا النطاؽ كعمى هذا 

إلى  إرساؿ مذكرة لجميع  1967فقد بادر األميف العاـ لممنظمة في أكؿ أياـ حرب .(2)المس كل
، كما اق رح عميهـ  طبيؽ 1954فاقية حماية المم مكات الثقافية لعاـ هـ بما جان با ر األطراؼ يذك

اإلجرانات المنصكص عميها في الماد يف الثانية كال اسعة مف البلئحة ال نفيذية لبل فاقية، كهي إجرانات 
 .(3) س هدؼ  عييف مفكض عاـ مف قبؿ المنظمة لحماية المم مكات الثقافية

ية المح مة بقد أثارت الممارسات كاالن هاكات االسرائيمية في األراجي العر ل: ثانيًا. مجمس األمن الدولي
ردكد فعؿ كاسعة النطاؽ عمى الصعيد الدكلي، كقد انعكس ذلؾ في العديد مف القرارات  1967منذ عاـ 

كال كصيات ال ي صدرت عف مجمس األمف الدكلي، الذم يع بر أعمى سمطة  نفيذية لها صبلحيات 
ممزمة فيما ي عمؽ بحماية السمـ كاألمف الدكلييف، حسبما نص عمى ذلؾ ميثاؽ األمـ إصدار قرارات 

 .(4)  منه25، 24الم حدة في الماد يف ا

                                                           

لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ أنظػػػػػر: أمػػػػػيف الحػػػػػذيفي، الحمايػػػػػة الجنائيػػػػػة لآلثػػػػػار، دراسػػػػػة مقارنػػػػػة، دار النهجػػػػػة العربيػػػػػة، القػػػػػاهرة،  ((1
 .  425، ص 2007

ف"، النػػػػدكة العالميػػػػة األكلػػػػى لآلثػػػػار الفمسػػػػطينية، أنظػػػػر فػػػػي ذلػػػػؾ: محيػػػػي الػػػػديف صػػػػابر، "دراسػػػػات فػػػػي  ػػػػاري  كآثػػػػار فمسػػػػطي ((2
 .  1، ص1984ألكسك،  كنس، 

 ، ص 7  اد.32كثػػػػػػائؽ منظمػػػػػػة األمػػػػػػـ الم حػػػػػػدة لم ربيػػػػػػة كالعمػػػػػػـك كالثقافػػػػػػة "اليكنسػػػػػػكك"، المجمػػػػػػس ال نفيػػػػػػذم، كثيقػػػػػػة رقػػػػػػـ ا ((3
4  . 

العربيػػػػػة المح مػػػػػة كقكاعػػػػػد القػػػػػانكف لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ راجػػػػػع: مكسػػػػػى دكيػػػػػؾ، المسػػػػػ كطنات اإلسػػػػػرائيمية فػػػػػي األراجػػػػػي  ((4
 .  437، ص 2011الدكلي العاـ المعاصر، مك بة دار الفكر، القدس، الطبعة الثانية، 
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دانة الممارسات اإلسرائيمية في  كعمى الرغـ مف هذ  القرارات الم  الية إال أنها اق صرت عمى الشجب كا 
لكقؼ سياسة أك ال أثير عميها اذ إجرانات عممية األراجي العربية المح مة، كلـ   جاكزها إلى حد ا خ

مثؿ مقاطعة إسرائيؿ أك فرض عقكبات عميها ك مؾ ال ي فرجت عمى جنكب إفريقيا،  ،االن هاكات
مف الحؽ في فرجها عمى الدكؿ ال ي   جاهؿ كركديسيا، كال ي يعطي ميثاؽ األمـ الم حدة لمجمس األ

د  أف األمـ الم حدة منظمة دكلية   م ع بقكة أدبية أكثر منها ، كلعؿ ذلؾ مر (1)مقررات المنظمة الدكلية
، لذا فإف الدعـ المطمؽ الذم  مقا  إسرائيؿ مف حقيقية  ر بط بقدرة الدكؿ الكبرلمادية كما أف فاعمي ها ال

الكاليات الم حدة، كخاصة مف خبلؿ  هديدها المس مر باس خداـ حؽ النقض، حاؿ كيحكؿ دكف إمكانية 
، كهذا مما دفع إسرائيؿ إلى  صعيد (2)ة ا خاذ عقكبات جدها في مجمس األمف الدكليعرض مسأل

 حديها لمحقكؽ العربية، كلممج مع الدكلي، كيهدؼ ذلؾ إلى إحداث نكع مف ال راخي العالمي إزان 
 .(3)المسمؾ اإلسرائيمي، بحيث يع اد  دريجيان عمى  قبؿ أمر الكاقع

أنشأت الشرطة الجنائية الدكلية أك اإلن ربكؿ في : الدولية "اإلنتربول" ثالثًا. منظمة الشرطة الجنا ية
إلى باريس كيقع مقرها حاليان في مدينة ليكف الفرنسية،  1946، ثـ  ـ نقؿ مقرها سنة 1923فيينا عاـ 

كي ككف الهيكؿ اإلدارم لئلن ربكؿ مف جمعية عامة كلجنة  نفيذية كسكر ارية عامة كمكا ب مركزية 
  دكلة، كيهدؼ إلى  عقب المجرميف 182كخبران، كيجـ اإلن ربكؿ في الكقت الراهف أكثر مف اكطنية 

الذيف ير كبكف جرائـ في ببلد ما ثـ يفركف إلى ببلد أخرل، ك قع جمف مهامه طكائؼ عديدة مف 
اال جار الجرائـ كاإل جار بالمخدرات ك زكير العممة ك جارة البشر مف النسان كاألطفاؿ فجبلن عف جرائـ 

 .(4)بال راث الثقافي األثرم

ك معب المكا ب المركزية الكطنية دكران بالغ األهمية في   بع جرائـ اال جار غير المشركع في اآلثار 
ك هريبها، كذلؾ بال نسيؽ مع المجنة ال نفيذية لئلن ربكؿ، ك شير اإلحصائيات الصادرة عف السكر ارية 

                                                           

لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ أنظػػػػػر: خيريػػػػػة قاسػػػػػمية كآخػػػػػركف، المسػػػػػ كطنات اإلسػػػػػرائيمية فػػػػػي األراجػػػػػي العربيػػػػػة المح مػػػػػة منػػػػػذ  ((1
، الناشػػػػػػػر الهيئػػػػػػػػة المصػػػػػػػرية العامػػػػػػػة لمك ػػػػػػػػاب، 15اسػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة ، معهػػػػػػػد البحػػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػات العربيػػػػػػػة، الدر 1967عػػػػػػػاـ 
 .  47، ص 1978

لممزيػػػػد مػػػػف ال فاصػػػػيؿ راجػػػػع: فػػػػكاز الشػػػػرقاكم، االسػػػػ يطاف الصػػػػهيكني فػػػػي فمسػػػػطيف، "دراسػػػػة مقارنػػػػة لمرحمػػػػة مػػػػا قبػػػػؿ قيػػػػاـ  ((2
 . 497، ص 1990إسرائيؿ كما بعدها"، المقدمة إلى كمية االق صاد كالعمـك السياسية، جامعة القاهرة، 

، 1967أنظػػػػػر فػػػػػي ذلػػػػػؾ: خيريػػػػػة قاسػػػػػمية كآخػػػػػركف، المسػػػػػ كطنات اإلسػػػػػرائيمية فػػػػػي األراجػػػػػي العربيػػػػػة المح مػػػػػة منػػػػػذ عػػػػػاـ  ((3
 . 95مرجع سابؽ، ص 

   . rpol.int/ar/Internethttps://www.inteلممزيد مف ال فاصيؿ راجع المكقع اإللك ركني لئلن ربكؿ:  )4(

https://www.interpol.int/ar/Internet
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ـ ال ي  ـ اإلببلغ عنها مف طائفة جرائـ السرقة، سكان أكانت بسيطة العامة لئلن ربكؿ أف غالبية الجرائ
 .(1)بدكف كسر ار كبت في الم احؼ أثنان ساعات العمؿ أك مع الكسر في أكقات اإلغبلؽ

ك سهـ جممة عكامؿ في نجاح اإلن ربكؿ في مهم ه الم عمقة بجبط جرائـ  هريب اآلثار كاال جار فيها، 
عة اإلببلغ عف الجريمة، حجـ ال فاهـ كال نسيؽ الم بادؿ بيف المجنة ال نفيذية منها عمى سبيؿ المثاؿ سر 

لئلن ربكؿ كالمكا ب المركزية الكطنية، اس خداـ شبكة االن رنت في إصدار نشرات دكلية  فصيمية عف 
كعمى الرغـ مف مساهمة هذ  المنظمة الدكلية في دعـ  طبيؽ .(2)عناصر ال راث الثقافي المع دل عميه

اال فاقيات الدكلية ك عزيز ال عاكف الدكلي، إال أف هناؾ جممة مف الصعكبات كالمعيقات ال ي  حكؿ 
دكف قيامها بكاجبها  جا  الكجع الفمسطيني خاصة في ظؿ ال عنت اإلسرائيمي كعدـ اك راثه لممكقؼ 

األف مف االنجماـ  الدكلي كما ن ج عنه مف ا فاقيات كقرارات، هذا باإلجافة  لعدـ قدرة فمسطيف لغاية
 . (3)لعجكية هذ  المنظمة الدكلية رغـ المحاكالت العديدة ال ي بذلت بهذا الصدد

بهدؼ  1946أنشئ المجمس الدكلي لمم احؼ سنة : "ICOMرابعًا. المجمس الدولي لممتاحف "
كد االر قان بالم احؼ عمى مس كل العالـ كما  قدمه مف خدمات، كيجطمع هذا المجمس ب نظيـ الجه

الدكلية بيف الم احؼ لمكافحة جرائـ اإل جار غير المشركع باآلثار كا خاذ ال دابير الكقائية ال ي  حكؿ 
قاـ المجمس الدكلي لمم احؼ بال عاكف مع اليكنسكك كاإلن ربكؿ بإنشان  1993كفي سنة  دكف كقكعها.

كأمريكا البل ينية، ل ككف أكثر فركع إقميمية في المناطؽ ال ي  عاني  ك رات سياسية كثقافية كإفريقيا 
قربان مف عناصر ال راث الثقافي األثرم ال ي  عاني مف أخطار ال خريب كاإل بلؼ كال هريب، كما قامت 

                                                           

فػػػػي إحصػػػػائية قػػػػدمت مػػػػف اإلن ربػػػػكؿ حػػػػكؿ السػػػػرقة كالنهػػػػب كاإل جػػػػار غيػػػػر المشػػػػركع ل حػػػػؼ فنيػػػػة كأثريػػػػة سػػػػرقت كهربػػػػت  ((1
لممزيـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن التفاصـــــــــــــــــيل راجـــــــــــــــــع الموقـــــــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــــــي لئلنتربـــــــــــــــــول: مػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ األكركبيػػػػػػػػػػػػػػػػة، 

://www.interpol.int/ar/Internethttps   . 
كمػػػػف األمثمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ: مػػػػا قامػػػػت بػػػػه الشػػػػرطة الجنائيػػػػة الدكليػػػػة بمعاكنػػػػة السػػػػمطات العراقيػػػػة كالسػػػػكرية فػػػػي جػػػػبط  مثػػػػاؿ  ((2

أشـــــار إليـــــو: عبـــــد  الممػػػػػؾ العربػػػػػي سػػػػػنطركؽ عنػػػػػدما قامػػػػػت عصػػػػػابة بسػػػػػرق ه فػػػػػي محاكلػػػػػة لسػػػػػرق ه ك هريبػػػػػه إلػػػػػى إسػػػػػرائيؿ.
 .39، ص 2001حماية القانونية لآلثار العربية، بيت الحكمة لمنشر، الطبعة األولى، بغداد، الصاحب الير، ال

، كلػػػػـ  ػػػػ مكف لغايػػػػة اآلف مػػػػف الحصػػػػكؿ عمػػػػى 2011 م عػػػػت فمسػػػػطيف بصػػػػفة العجػػػػك المراقػػػػب لػػػػدل اإلن ربػػػػكؿ منػػػػذ عػػػػاـ  ((3
اـ السياسػػػػي، حيػػػث يشػػػػ رط فػػػػي الدكلػػػػة العجػػػكية الكاممػػػػة لعػػػػدة أسػػػباب منهػػػػا مػػػػا ي عمػػػؽ بالكجػػػػع الػػػػداخمي كخاصػػػػة حالػػػة االنقسػػػػ

ال ػػػػػي  رغػػػػػب فػػػػػي االن سػػػػػاب لممنظمػػػػػة أف  كػػػػػكف مسػػػػػ قمة، كيكفػػػػػي الك سػػػػػاب الدكلػػػػػة الراغبػػػػػة فػػػػػي االنجػػػػػماـ أف   قػػػػػدـ بطمػػػػػب 
 4العجػػػػػكية إلػػػػػى األمػػػػػيف العػػػػػاـ لممنظمػػػػػة، ك عمػػػػػؽ العجػػػػػكية عمػػػػػى مكافقػػػػػة الجمعيػػػػػة العامػػػػػة بأغمبيػػػػػة ثمثػػػػػي أعجػػػػػائها ا المػػػػػادة 

ـــــــــــــة: ، مػػػػػػػػػػػػػف دسػػػػػػػػػػػػػ كر المنظمػػػػػػػػػػػػػة  ـــــــــــــوزارة الداخمي ـــــــــــــي ل ـــــــــــــع اإللكترون ـــــــــــــد مـــــــــــــن التفاصـــــــــــــيل راجـــــــــــــع الموق لممزي
http://www.moi.pna.ps/ .   

https://www.interpol.int/ar/Internet
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هذ  الفركع بدراسة أسباب فساد العامميف في قطاعات الدكلة الم صمة بال راث الثقافي األثرم كالجمارؾ 
ا يسهـ في محارب ه، كيصدر المجمس الدكلي كالشرطة الم خصصة، كأصدرت مف ال كصيات م

لمم احؼ نشرة ربع سنكية   جمف ما يحصؿ عميه المجمس مف بيانات كصكر مف اإلن ربكؿ لعناصر 
.كالمٌطمع كالفاحص يجد أف كرغـ (1)ال راث الثقافي األثرم ال ي اخ فت كيككف البحث عنها ال زاؿ جاريان 

م كررة بحؽ المم مكات الثقافية الفمسطينية كاألماكف المقدسة، إال االع دانات كاالن هاكات اإلسرائيمية ال
االع دانات كال ي  عد ان هاكان صارخان لمقانكف  أف هذا المجمس لـ ي خذ أية إجرانات جدٌية  جا  هذ 

 الدكلي خاصة ا فاقية جنيؼ الرابعة كال ي   عمؽ بحماية المم مكات الثقافية إٌباف االح بلؿ.  

 

 الرقابة القضا ية الدولية محدودية:  ثانيالمطمب ال
  م ع المم مكات الثقافية كاألثرية الفمسطينية بخاصية فريدة، كهي أنها جزن ال ي جزأ مف الهكية الثقافية 
الذا ية لفمسطيف كشعبها، كأف مسألة  دميرها أك اس خدامها غير المشركع أك سرق ها مف جانب دكلة 

سكؼ يشكؿ اخبلالن بال زاـ دكلي،  ألراجي الدكؿ األخرل،ة أك اح بللها لها العسكرياأخرل ن يجة أعم
 كبال الي سكؼ   حمؿ إسرائيؿ مسؤكلي ها الدكلية بسبب عممها غير المشركع.

كما أف بعض األعماؿ غير المشركعة المكجهة جد المم مكات الثقافية كاألثرية الفمسطينية يمكف 
)الفرع يمكف أف  نهض بشأنها المسؤكلية الجنائية الفردية،  كصفها عمى أنها جرائـ حرب، كبال الي

 األول(.

كفي ظؿ  زايد ان هاكات االح بلؿ اإلسرائيمي بحؽ المم مكات الثقافية كاألثرية في فمسطيف، فبل بد مف 
كسيمة قانكنية قجائية لردعه، خاصة في ظؿ عجز القانكف كالقجان الفمسطيني مف  أدية هذا الدكر، 

هك إلى أم نكع مف القجان الدكلي يمكف أف  مجأ إليه فمسطيف ل كفير الحماية القانكنية كالسؤاؿ 
 ي()الفرع الثانلممم مكات األثرية كالثقافية في فمسطيف كمحاسبة مر كبي هذ  الجرائـ، 

  

                                                           

. كراجػػػػػع 47لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ راجػػػػػع: أسػػػػػامة عبيػػػػػد، الحمايػػػػػة الجنائيػػػػػة لم ػػػػػراث الثقػػػػػافي األثػػػػػرم، مرجػػػػػع سػػػػػابؽ، ص  ((1
 . 212، ص 2003 ، المجمد الثاني عشر، 47زاؽ ال حافي، مجمة الفكر الشرطي، العدد اأيجان: عبد الكهاب عبد الر 
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  الدولية لبلحتبلل اإلسرا يمياإلشكاليات المتعمقة بالمسؤولية : الفرع األول
كلية الجزان القانكني الذم ير به القانكف الدكلي العاـ عمى عدـ اح راـ أحد يقصد بالمسؤكلية الد
ل زاما ه الدكلية، ك س ند المسؤكلية الدكلية إلى نفس القاعدة ال ي  س ند إليها إلأشخاص هذا القانكف 

مه المسؤكلية في القانكف الخاص، كمؤداها أف كؿ فعؿ غير مشركع يمحؽ جرران لمغير يكجب ال زاـ فاع
 بجبر هذا الجرر.

كيش رط إلسناد المسؤكلية الدكلية بأف يككف هناؾ عمؿ دكلي غير مشركع ينسب مف خبلله الفعؿ أك 
االم ناع إلى شخص مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ، كأف يككف هذا الفعؿ أك االم ناع منافيان 

عي الذيف دكنهما ال  س قيـ لبلل زامات الدكلية المفركجة، كهذاف هما العنصراف الشخصي كالمكجك 
 .(1)المسؤكلية الدكلية

كبقياـ إسرائيؿ باالع دان المس مر عمى المم مكات األثرية الفمسطينية، ي كجب قياـ المسؤكلية الدكلية 
ككذلؾ قياـ المسؤكلية الجنائية الفردية عف ان هاؾ قكاعد كأحكاـ حماية المم مكات )أواًل(.  جاهها، 

 ، )ثانيًا(.األثرية الفمسطينية

 : الثقافية أواًل. مسؤولية إسرا يل عن انتياك قواعد وأحكام حماية الممتمكات

كمف المعمكـ أف أهـ مصادر القانكف الدكلي  ،ةدكليلية الدكؿ ن يجة اخبللها بال زاما ها المسؤك  نشان 
بنصكص هذ  اال فاقية المعاهدات كاال فاقيات الدكلية فانجماـ الدكلة لبل فاقيات الدكلية يمـز الدكلة 

 1954ك  حمؿ كؿ دكلة عجك المسؤكلية عف االخبلؿ ببنكد هذ  اال فاقية. فا فاقية الهام لعاـ 
عالجت مسألة المم مكات الثقافية في الدكؿ المح مة فذكرت أنه: "عمى األطراؼ السامية الم عاقدة ال ي 

دة األخرل  عجيد جهكد السمطات الكطنية  ح ؿ كبلن أك جزنان مف أراجي أحد األطراؼ السامية الم عاق
المخ صة في المناطؽ الكاقعة  حت االح بلؿ بقدر اس طاع ها في سبيؿ كقاية مم مكا ها الثقافية 

فممدكلة الحرية ال امة في إقامة العبلقات الدكلية مع أية دكلة أيخرل  رل جركرة  .(2)كالمحافظة عميها"

                                                           

لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ راجػػػػػع: مصػػػػػطفى فػػػػػؤاد، األمػػػػػاكف الدينيػػػػػة المقدسػػػػػة فػػػػػي منظػػػػػكر القػػػػػانكف الػػػػػدكلي، دراسػػػػػة  طبيقيػػػػػة  ((1
 . 98، ص 1998 لبلن هاكات اإلسرائيمي باألماكف المقدسة في فمسطيف، بدكف دار نشر، االسكندرية،

2)) Stanislaw- Edward Nahlik, Protaction of Cultural Property I. D. H.  L. P.203  . 
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بمحض  فرض كيش رط إلقام ها أف  ككفمعاهدات الدكلية ال  ي ذلؾ كأف  نجـ ألية منظمة دكلية. فال
  . (1)إرادة الدكؿ

كبنانن عمى ما سبؽ فإف عبن كمسؤكلية الحفاظ عمى المم مكات الثقافية في فمسطيف هك أمر يقع 
كقكا ها العسكرية بكصفها قكات اح بلؿ بمكجب القرارات الصادرة  سمطات االح بلؿجمف اخ صاص 
الذم أكد فيه عمى كجكب إل زاـ اسرائيؿ  1980  لسنة 465كخاصة القرار رقـ ا عف مجمس األمف

 . (2)-كغير  مف القرارات السابقة كالبلحقة -1949با فاقية جنيؼ الصادرة عاـ 

كعميه فإف لدكلة فمسطيف الحؽ في المطالبة بال عكيض عف المم مكات الثقافية كاألثرية ال ي أصابها 
ا ال زاـ يفرجه القانكف الدكلي كأثر ل حقؽ المسؤكلية الدكلية، كالذم بمكجبه  م ـز ال خريب كالدمار، كهذ

الدكلة المسؤكلة بإصبلح الجرر كفؽ ما ي فؽ عميه كمصالح الدكؿ الم جررة، ال سيما كأف ا فاقية 
 سند مسؤكلية  نفيذ أحكامها إلى القكل الحامية المكمفة بحماية مصالح أطراؼ  1954الهام عاـ 

لى منظمة اليكنسكك كفقان لممكاد اا  .(3)  مف اال فاقية23، 22، 21لنزاع كا 

  :ثانيًا. المسؤولية الجنا ية الفردية عن انتياك قواعد وأحكام حماية الممتمكات األثرية الفمسطينية
 لحمايةاع دان عمى مصمحة يحميها القانكف الجنائي الدكلي لككنها األجدر ب مؾ االجريمة الدكلية هي 

                                                           

المنازعػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة  -اإلقمػػػػػػػيـ -سػػػػػػػهيؿ الفػػػػػػػ بلكم، غالػػػػػػػب حكامػػػػػػػدة، القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي العػػػػػػػاـ: حقػػػػػػػكؽ الػػػػػػػدكؿ ككاجبا هػػػػػػػا (1)
. 2009الثقافػػػػػػة لمنشػػػػػػر كال كزيػػػػػػع، اإلصػػػػػػدار الثػػػػػػاني، عمػػػػػػاف،  ، دار2كالدبمكماسػػػػػػية، الجػػػػػػزن الثػػػػػػاني، مكسػػػػػػكعة القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي

 25ص
، ب قريرهػػػػػػػا "أف المم مكػػػػػػػات العامػػػػػػػة كالمؤسسػػػػػػػات كالكنػػػػػػػائس 1907كهػػػػػػػك أيجػػػػػػػان مػػػػػػػا نصػػػػػػػت عميػػػػػػػه ا فاقيػػػػػػػة الهػػػػػػػام لعػػػػػػػاـ  ((2

اصػػػػػة، ككػػػػػؿ كالمعاهػػػػػد الخيريػػػػػة كال عميميػػػػػة كالفنيػػػػػة كالعمميػػػػػة، ح ػػػػػى كلػػػػػك كانػػػػػت ممكػػػػػان لمدكلػػػػػة يجػػػػػب أف   سػػػػػاكل كالممكيػػػػػات الخ
لحػػػػاؽ الجػػػػػرر كال سػػػػبب ب خريػػػػػب المؤسسػػػػات ال اليػػػػػة: اآلثػػػػار الفنيػػػػػة كالعمميػػػػة، ال ماثيػػػػػؿ ال اريخيػػػػة، ممنكعػػػػػة  اسػػػػ يبلن م عمػػػػػد كا 

  ذات اال جػػػػػػا  حينمػػػػػػا أحالػػػػػػت 53فػػػػػػي ماد هػػػػػػا ا 1949كيجػػػػػػب أف يبلحػػػػػػؽ مق رفهػػػػػػا"، ك بنػػػػػػت ا فاقيػػػػػػة "جنيػػػػػػؼ" الرابعػػػػػػة لعػػػػػػاـ 
رائـ جػػػػػد المم مكػػػػػات الثقافيػػػػػة جػػػػػمف قػػػػػكانينهـ الكطنيػػػػػة، كهػػػػػك مػػػػػا عػػػػػادت كأكػػػػػدت ألطػػػػػراؼ اال فاقيػػػػػة محاسػػػػػبة مػػػػػف ير كػػػػػب جػػػػػ

  منهػػػػا، حيػػػػث نصػػػػت عمػػػػى مػػػػا يمػػػػي: "  عهػػػػد األطػػػػراؼ السػػػػامية الم عاقػػػػدة 28فػػػػي المػػػػادة ا 1954عميػػػػه ا فاقيػػػػة الهػػػػام لعػػػػاـ 
فكف أحكػػػػػاـ هػػػػػذ  بػػػػػأف   خػػػػػذ فػػػػػي نطػػػػػاؽ  شػػػػػريعا ها الجنائيػػػػػة اإلجػػػػػرانات كافػػػػػة ال ػػػػػي  كفػػػػػؿ محاكمػػػػػة األشػػػػػخاص الػػػػػذيف يخػػػػػال
عبــــد الــــرحمن أبــــو اال فاقيػػػػة أك الػػػػذيف يػػػػأمركف بمخالف هػػػػا، ك كقيػػػػع جػػػػزانات جنائيػػػػة أك  أديبيػػػػة عمػػػػيهـ مهمػػػػا كانػػػػت جنسػػػػيا هـ". 

وتطبيقيـــا فـــي األراضـــي الفمســـطينية المحتمـــة، مركـــز رشـــاد 1949النصـــر، إتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لحمايـــة المـــدنيين لعـــام 
 373. ص2000الشوا الثقافي، غزة، 

لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ راجػػػػػع: عيسػػػػػى دٌبػػػػػاح، مكسػػػػػكعة القػػػػػانكف الػػػػػدكلي: أهػػػػػـ ااال فاقيػػػػػات كالقػػػػػرارات كالبيانػػػػػات كالكثػػػػػائؽ  ((3
قػػػػػانكف الحػػػػػرب،دار  -الدكليػػػػػة لمقػػػػػرف العشػػػػػريف فػػػػػي مجػػػػػاؿ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي العػػػػػاـ، المجمػػػػػد السػػػػػادس: القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني

 200-198ص .2003الشركؽ، عماف، 
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 .(1)الجنائية، حيث  ككف مف المادئ العامة في القانكف الدكلي كال ي ال يجكز اال فاؽ عمى مخالف ها
ك كصؼ الجريمة الفردية الدكلية عمى أنها اع دان عمى مصمحة يحميها القانكف الجنائي الدكلي لككنها 

 . (2)مع الدكلياألجدر ب مؾ الحماية الجنائية حيث  ككف مف األساس ال ي يقكـ عميها المج 

فشابها النقص  ،جمهاأللـ  حقؽ الغاية ال ي  ـ  شكيؿ اال فاقية  1954المنعقدة   فاقية الهام لعاـ إف إ
فمـ  فرض الحماية المرجكة  ، جمت في  سعينات القرف الماجي، الذم كلد عدـ االل زاـ في  طبيقها

كاإلنشانات المخ صة بحفظ ال راث ككاف مف المس غرب أف نطاؽ الحماية لـ يشمؿ المباني . منها
، فهي حامية هذ  المكركثات كحماي ها كانت كاجبة كجزن ال ي جزن مف كالم احؼ كالمعارض الفنية
كبطبيعة الحاؿ فشؿ نظاـ الحماية الخاصة الذم نصت عميه ا فاقية المم مكات الثقافية ذا ها. 

1954(3) . 

, فقد  طرؽ 1954النقص الذم كجد في ا فاقية  ممحؽ ليسد1999ادل ذلؾ الى عمؿ ابر كككؿ عاـ 
كاجح كمفصؿ لجركرة العسكرية القهرية, أكجح بعدـ جكاز ال ذرع بالجركرة العسكرية  عريؼ الى 

اذا ات عسكرية جد المم مكات الثقافية، قياـ الدكلة باعماؿ عدائية كجربكأبقى عمى الشرط القهرية 
 . (4)هدؼ عسكرم ف حيث كظيف ها الىحكلت هذ  المم مكات م

كالشرط الثاني في حالة عدـ كجكد بديؿ عممي ل حقيؽ ميزة عسكرية مماثمة ي ـ  كجيه عمؿ عدائي 
جد ذلؾ الهدؼ. ك باع نظاـ حماية معززة جديد، حؿ محؿ نظاـ الحماية الخاصة ال ي نصت عميه 

دراج المم مكات الثقافية في إكال ي اثب ت فشمها. فنظاـ الحماية المعزز يمـز الدكؿ ب 1954ا فاقية عاـ 
زة ال ي  ش رط: أف  ككف المم مكات الثقافية المراد  سجيمها قائمة المم مكات المشمكلة بالحماية المعز 

                                                           

ر فػػػػػي ذلػػػػػؾ: أحمػػػػػد عثمػػػػػاف، الجػػػػػرائـ الدكليػػػػػة فػػػػػي جػػػػػكن القػػػػػانكف الػػػػػدكلي الجنػػػػػائي كالشػػػػػريعة اإلسػػػػػبلمية، دار الك ػػػػػب أنظػػػػػ ((1
 . 17، ص 2009الكطنية، القاهرة، 

انظر: يحيى سعكد، المم مكات الثقافية العراقية ككسائؿ حماي ها كاس ردادها دكليان، مجمة الحقكؽ، الجامعة المس نصرية.  (2)
 .92ص
 س طع اإل فاقية فرض الحماية لؤلماكف ال راث العالمي أثنان النزاعات المسمحة ال ي دارت في الهند الصينية، كفي ككبا،  لـ (3)

لممزيد راجع: كفي الدكمينيكاف، كأفغانس اف. كال ننسى اع دان اسرائيؿ عمى المم مكات الثقافية الفمسطينية دكف حسيب أك رقيب. 
راث الثقافي والطبيعي في المعاىدات الدولية: الحماية الدولية لآلثار واإلبداع الفني واألماكن صالح بدر الدين، حماية الت

 .50.ص 1999المقدسة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
(4) Massimo Carcione, Il simbolo di Protezione del Patrimonio Cultural: una Lacuna del Protocollo 
del 1999, dans Uno Scudo Blu per la Salvaguardia del Patrimonio Mondiale, op. cit. Pp.121-130 
.  
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دارية عمى عمى قدر كبير مف األهمية بالنسبة الى البشرية. كأف  ككف محمية ب دابير  قانكنية كا 
ة. كأف ال  س خدـ  س خدـ ألغراض عسكرية، كأف المس كل الكطني  كفؿ لها مس كل عاؿو مف الحماي

 .(1)يصدر الطرؼ الذم ي كلى أمر مراقب ها اعبلنها يؤكد عمى أنها لف  س خدـ عمى هذا النحك

 صعوبة المجوء إلى المحاكم الدولية المتخصصة:  الفرع الثاني  
عمى النحك السالؼ   53قد حظرت  دمير المم مكات في ماد ها ا 1949رغـ أف ا فاقية جنيؼ لعاـ  

ذكر ، إال أنها أحالت عمى األطراؼ الم عاهدة ا خاذ اإلجرانات المناسبة نحك إصدار ال شريعات 
البلزمة لفرض عقكبات فٌعالة عمى األشخاص الذيف يق رفكف  مؾ المخالفات الخطيرة، كمعنى ذلؾ أف 

  -آنذاؾ  –ا، كلـ يثًر في الذهف اال فاقية خكلت الدكلة نفسها حؽ معاقبة مق رؼ الجريمة مف رعاياه
زان  طكر ك صاعد ك شابؾ األحداث  إمكانية أف  ر كب الدكلة عف طريؽ حكامها جريمة االن هاؾ، كا 

، إال أف  ـ  (2)بات في ذهف المج مع الدكلي إمكانية إثارة الجريمة الدكلية في مكاجهة حكاـ دكلة بعينها
 .2002ف ثـ المحكمة الجنائية الدكلية عاـ ، كم1945 أسيس محكمة العدؿ الدكلية عاـ 

ك  طمب جركرة هذ  الدراسة  سميط الجكن عمى اخ صاصات المحاكـ الدكلية، لنرل مدل إمكانية 
ال كجه إليها مف قبؿ السمطة الكطنية الفمسطينية كالمؤسسات األهمية كاألفراد كعميه ن ناكؿ اخ صاصات 

 )ثانيًا(.اخ صاصات المحكمة الجنائية الدكلية، كمف ثـ  )أواًل(.محكمة العدؿ الدكلية، 

 

 

                                                           

 راجع في كريك مين ي، مقاؿ بعنكاف آفاؽ جديدة لحماية المم مكات في حالة النزاع المسمح (1) 
 fitromainneti.pdf-perseptives-https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/new  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ، 

 .23/10/2016الدخكؿ 
، بتعريف الممتمكات الثقافية تحت الحماية المعززة. راجع: حيدر الطا ي، 1999ىذا ما أشارت لو المادة العاشرة لبروتوكول 

 .56-55ضوء قواعد القانون الدولي. صسرقة الممتمكات العراقية في 
 .165لممزيد مف ال فاصيؿ راجع: مصطفى فؤاد، األماكف الدينية المقدسة، مرجع سابؽ، ص  ((2
 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/new-perseptives-fitromainneti.pdf%20تاريخ
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هي الذراع القجائي األساسي لمنظمة األمـ الم حدة، كيقع : (1)أواًل. اختصاصات محكمة العدل الدولية
مقرها في الهام بهكلندا، كهي الجهاز الكحيد مف بيف األجهزة الس ة لؤلمـ الم حدة الذم ال يقع في 

كبدأت أعمالها في العاـ البلحؽ، ك جدر اإلشارة إلى جركرة ال مييز ما  ،1945نيكيكرؾ،  أسست عاـ 
 .(2)بيف محكمة العدؿ الدكلية كالمحكمة الجنائية الدكلية

، كما (3)لمحكمة العدؿ الدكلية نشاط قجائي كاسع، كهي  نظر في القجايا ال ي  جعها الدكؿ أمامها
ي  طمب ذلؾ، كهي بذلؾ  قكـ بدكران ثنائيان بمكجب القانكف  قدـ االس شارات القانكنية لمهيئات الدكلية ال 

الدكلي  قكـ بحسـ الخبلفات القانكنية المقدمة مف الدكؿ األعجان ك قد آران اس شارية في المسائؿ 
  .(4)القانكنية الحالة إليها مف قبؿ هيئات كككاالت دكلية مخكلة

كأكؿ محكمة قادرة عمى محاكمة  2002سنة  أسست : ثانيًا. اختصاصات المحكمة الجنا ية الدولية
األفراد الم هميف بجرائـ اإلبادة الجماعية كالجرائـ جد اإلنسانية كجرائـ الحرب كجرائـ االع دان،  عمؿ 
هذ  المحكمة عمى إ ماـ األجهزة القجائية المكجكدة، فهي ال  س طيع أف  قكـ بدكرها القجائي ما لـ 

                                                           

محكمػػػػة العػػػػدؿ الدكليػػػػة هػػػػي إحػػػػدل منظمػػػػات األمػػػػـ الم حػػػػدة، كهػػػػي منظمػػػػة عالميػػػػة  ع بػػػػر الػػػػذراع القجػػػػائي الػػػػرئيس فػػػػي  ((1
دينػػػػة االهػػػػام  فػػػػي هكلنػػػػدا المقػػػػر العػػػػاـ كالػػػػرئيس لهػػػػذ  المحكمػػػػة، كهػػػػي  قػػػػع جنػػػػكب منظمػػػػة األمػػػػـ الم حػػػػدة، كقػػػػد  ػػػػـ ا خػػػػاذ م

غػػػرب هكلنػػػدا عمػػػى سػػػكاحؿ بحػػػر الشػػػماؿ، هػػػذ  المنظمػػػة  ع بػػػر الجهػػػاز الكحيػػػد مػػػف أجهػػػزة األمػػػـ الم حػػػدة الػػػذم ال ي خػػػذ مقػػػٌر  
أم  1946فعميػػػػػة فػػػػػي عػػػػػاـ كبػػػػػدأت أعمالهػػػػا ال نفيذيػػػػػة ال 1945نيكيػػػػكرؾ بخػػػػػبلؼ المنظمػػػػػات األخػػػػػرل، كقػػػػد  أسسػػػػػت فػػػػػي عػػػػػاـ 

ــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع:بعػػػػد عػػػػاـ مػػػػف  أسيسػػػػها.  ــــي  لممزي ــــة ف ــــة الدولي ــــم العدال ــــام حم ــــد الحســــين شــــعبان، ال حــــة اتي عب
 .66، ص 2010مقاضاة إسرا يل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

نظامػػػػػػػاف قجػػػػػػػائياف منفصػػػػػػػبلف،  يجػػػػػػػب ال مييػػػػػػػز مػػػػػػػا بػػػػػػػيف المحكمػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة كمحكمػػػػػػػة العػػػػػػػدؿ الدكليػػػػػػػة، فهمػػػػػػػا ((2
فالمحكمػػػػػة الجنائيػػػػػة الدكليػػػػػة ليسػػػػػت جهػػػػػازان مػػػػػف أجهػػػػػزة األمػػػػػـ الم حػػػػػدة، عمػػػػػى عكػػػػػس محكمػػػػػة العػػػػػدؿ الدكليػػػػػة، ال ػػػػػي هػػػػػي أحػػػػػد 
األجهػػػػػزة المهمػػػػػة لؤلمػػػػػـ الم حػػػػػدة كال ػػػػػي   ميػػػػػز بسػػػػػمطة حػػػػػؿ النزاعػػػػػات بػػػػػيف الػػػػػدكؿ، بينمػػػػػا  ق صػػػػػر سػػػػػمطة المحكمػػػػػة الجنائيػػػػػة 

لممزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل راجـــــع: المقـــــال المنشـــــور عمـــــى موقـــــع راديـــــو أجيـــــال ير كبهػػػػػا األفػػػػػراد.  الدكليػػػػػة عمػػػػػى الجػػػػػرائـ ال ػػػػػي
 . http://www.arn.ps/archives/34588 29/11/2012اإلخباري بتاريخ 

ليسػػػػػت مػػػػػف األمػػػػػـ الم حػػػػػدة أف  نجػػػػػـ إلػػػػػى    مػػػػػف ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ الم حػػػػػدة: "يجػػػػػكز لدكلػػػػػة2  الفقػػػػػرة ا93نصػػػػػت المػػػػػادة ا ((3
 النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، بشركط  حددها الجمعية العامة لكؿ حالة بنانن عمى  كصية مجمس األمف". 

  ميػػػػػز ال سػػػػػكية القجػػػػػائية ألم نػػػػػزاع دكلػػػػػي بإلزاميػػػػػة الحمػػػػػكؿ ال ػػػػػي يي كصػػػػػؿ إليهػػػػػا مػػػػػف خػػػػػبلؿ جهػػػػػاز م خصػػػػػص كمسػػػػػ قؿ  ((4
ازعػػػػػة، عػػػػػف طريػػػػػؽ ال حكػػػػػيـ كالقجػػػػػان، كبنػػػػػانن عمػػػػػى هػػػػػذا فػػػػػإف ال سػػػػػكية القجػػػػػائية  خ مػػػػػؼ عػػػػػف اإلجػػػػػرانات عػػػػػف األطػػػػػراؼ الم ن

الدبمكماسػػػػػية لحػػػػػؿ النزاعػػػػػات كال ػػػػػي   ػػػػػراكح مػػػػػف مفاكجػػػػػات إلػػػػػى مسػػػػػاعو حميػػػػػدة ككسػػػػػاطة، أك إنشػػػػػان أجهػػػػػزة خاصػػػػػة لم حقيػػػػػؽ 
لزامي هػػػػػا لجميػػػػػع األطػػػػػراؼ الم نازعػػػػػة، ذلػػػػػؾ بأنهػػػػػا كال كفيػػػػػؽ، ك  ميػػػػػز ال سػػػػػكية القجػػػػػائية لمنزاعػػػػػات بنفاذيػػػػػة قرارا هػػػػػا كحمكلهػػػػػا،  كا 

ـــة،  صػػػدر عػػػف جهػػػاز مسػػػ قؿ،  ـــرحمن، طـــرق تســـوية المنازعـــات الدولي ـــد ال ـــد مـــن التفاصـــيل راجـــع: مصـــطفى ســـيد عب لممزي
ــــدىا.  406، ص 2006 ــــة ومــــا بع ــــر، دار الثقاف ــــي عــــالم متغي ــــدولي ف ــــا ي ال ــــي الشــــكري، القضــــاء الجن راجــــع أيضــــًا: عم

 .17.ص2011، عمان، 2لمنشر والتوزيع، ط

http://www.arn.ps/archives/34588
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كانت غير قادرة عمى ال حقيؽ أك االدعان جد  مؾ القجايا، فهي بذلؾ   بد المحاكـ الكطنية رغب ها أك
 مثؿ المآؿ األخير، فالمسؤكلية األكلية   جه إلى الدكؿ نفسها، كما  ق صر قدرة المحكمة عمى النظر 

،  اري  إنشائها، عندما دخؿ قانكف ركما لممحكمة الجنائية 2002/  مكز  1في الجرائـ المر كبة بعد 
 عد المحكمة الجنائية هيئة مس قمة عف األمـ الم حدة، مف حيث المكظفيف .(1)حيز ال نفيذ الدكلية

كال مكيؿ، كيقع المقر الرئيس لممحكمة في هكلندا لكنها قادرة عمى  نفيذ إجرانا ها في أم مكاف، كقد 
صاران في بعض يخمط البعض ما بيف المحكمة الجنائية الدكلية، كمحكمة العدؿ الدكلية كال ي  دعى اخ 

األحياف المحكمة الدكلية "كهي ذراع  ابع لؤلمـ الم حدة يهدؼ لحؿ النزاعات بيف الدكؿ"، لذلؾ ال بد 
 .(2) مف ال نكيه إلى أنهما نظاماف قجائياف منفصبلف

طيف يدخؿ سكبال الي فإف قياـ االح بلؿ اإلسرائيمي بان هاؾ حرمة المم مكات الثقافية كاألثرية في فم
، كهذا ما أكد  النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية  صاصات المحكمة الجنائية الدكليةجمف اخ

عمى اع بار أف الهجمات ال ي  2002الذم دخؿ حيز النفاذ بمكجب ميثاؽ ركما األكؿ مف يكليك عاـ 
ل اريخية،  س هدؼ المباني المخصصة لؤلغراض الدينية أك ال عميمية أك الفنية أك الخيرية كاآلثار ا

                                                           

الحظنػػػػػا أف معظػػػػػـ السياسػػػػػييف كاالعبلميػػػػػيف يسػػػػػ خدمكف  عبيػػػػػر "محكمػػػػػة الجنايػػػػػات الدكليػػػػػة"، فيمػػػػػا ال سػػػػػمية األصػػػػػح هػػػػػي  ((1
 International"المحكمػػػػػة الجنائيػػػػػة الدكليػػػػػة"، ألف المعنػػػػػى المغػػػػػكم يخ مػػػػػؼ كمػػػػػا أف ال رجمػػػػػة لم سػػػػػمية اإلنجميزيػػػػػة هػػػػػي "

Criminal Courtنايػػػػات الدكليػػػػة" الخ مػػػػؼ الػػػػنص، إجػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ، فإنػػػػه فػػػػي حالػػػػة "المحكمػػػػة الجنائيػػػػة "، كلػػػػك كانػػػػت "الج
الدكليػػػػة" فػػػػإف صػػػػفة الجنائيػػػػة كالدكليػػػػة  عػػػػكد إلػػػػى المحكمػػػػة، بينمػػػػا فػػػػي حالػػػػة "محكمػػػػة الجنايػػػػات الدكليػػػػة"، فػػػػإف صػػػػفة الدكليػػػػة 

لؤلمػػػػػـ الم حػػػػػدة أدرؾ منػػػػػذ أف كجػػػػػعت   عػػػػػكد إلػػػػػى الجنايػػػػػات، ك جػػػػػدر اإلشػػػػػارة أف المج مػػػػػع الػػػػػدكلي ممػػػػػثبلن بالجمعيػػػػػة العامػػػػػة
الحػػػػػػرب العالميػػػػػػة الثانيػػػػػػة أكزارهػػػػػػا، كعمػػػػػػى ف ػػػػػػرات م فاك ػػػػػػة، الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى  أسػػػػػػيس محكمػػػػػػة دكليػػػػػػة مسػػػػػػ قمة لمحاكمػػػػػػة مجرمػػػػػػي 

عنػػػػد قيػػػػاـ لجنػػػػة القػػػػانكف الػػػػدكلي بمناقشػػػػة طبيعػػػػة  1989الحػػػػرب، إال أف هػػػػذ  الجهػػػػكد لػػػػـ  سػػػػ أنؼ بشػػػػكؿ جػػػػدم إال فػػػػي عػػػػاـ 
دكليػػػػػة المق رحػػػػػة كاألحكػػػػػاـ ذات الصػػػػػمة باخ صاصػػػػػها كقكاعػػػػػد االجػػػػػرانات ال ػػػػػي ي عػػػػػيف ا باعهػػػػػا، كصػػػػػكالن المحكمػػػػػة الجنائيػػػػػة ال

ــــن التفاصــــيل بإنشػػػػان المجنػػػػة ال حجػػػػيرية إلنشػػػػان المحكمػػػػة،  1995إلػػػػى قيػػػػاـ الجمعيػػػػة العامػػػػة لؤلمػػػػـ الم حػػػػدة عػػػػاـ  ــــد م لممزي
المحكمـــة الجنا يـــة الدوليـــة، دراســـة فـــي ضـــوء نظـــام  حـــول نشـــحة المحكمـــة الجنا يـــة الدوليـــة راجـــع: إبـــراىيم العنـــاني، إنشـــاء

 ص . 2000، مجمة األمن والقانون، السنة الثانية، العدد األول، 1998روما سنة 
، كذلػػػػػؾ نسػػػػػبة إلػػػػػى مكػػػػػاف انعقػػػػػاد المػػػػػؤ مر الدبمكماسػػػػػي 1998مػػػػػف هنػػػػػا  أسسػػػػػت المحكمػػػػػة باالسػػػػػ ناد إلػػػػػى ا فاقيػػػػػة ركمػػػػػا لعػػػػػاـ 

  دكلػػػػة 60بعػػػػد مصػػػػادقة ا 2002 مػػػػكز  1كقػػػػد دخػػػػؿ هػػػػذا النظػػػػاـ حٌيػػػػز النفػػػػاذ فػػػػي  الػػػػذم اع مػػػػد النظػػػػاـ األساسػػػػي لممحكمػػػػة،
عميػػػػه، كعمػػػػى خػػػػبلؼ المحػػػػاكـ الدكليػػػػة المؤق ػػػػة أك الخاصػػػػة كمػػػػا هػػػػك الحػػػػاؿ فػػػػي يكغسػػػػبلفيا سػػػػابقان أك ركانػػػػدا أك  مػػػػؾ المشػػػػكمة 

الشػػػػػرقية، فػػػػػإف المحكمػػػػػة الجنائيػػػػػة باالسػػػػ ناد إلػػػػػى القػػػػػانكف الجنػػػػػائي الػػػػػدكلي كمػػػػا هػػػػػك الحػػػػػاؿ فػػػػػي لبنػػػػػاف أك سػػػػيراليكف أك  يمػػػػػكر 
الدكليػػػػػة هػػػػػي هيئػػػػػة قجػػػػػائية دكليػػػػػة دائمػػػػػػة،  حظػػػػػى بكاليػػػػػة عالميػػػػػة لمحاكمػػػػػة مق رفػػػػػػي الجػػػػػرائـ الخطيػػػػػرة الم مثمػػػػػة فػػػػػي جػػػػػػرائـ 

ـــد مـــن التفاصـــيل راجـــع: عـــادل ماجـــد، المحكمـــة الجنا يـــة الدوليـــة والســـيادة الحػػػرب كجػػػد اإلنسػػػانية كاإلبػػػادة كالعػػػدكاف.  لممزي
  .23، ص 2001الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىرام، القاىرة،  الوطنية، مركز

 .   161، ص 2001لممزيد راجع: محمكد بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، القاهرة،  ((2
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 خ ص المحكمة بالنظر فيه أك دكف المساس   جرا م حرب خطيرةبشرط أال  ككف أهداؼ عسكرية، 
باخ صاص المحاكـ الكطنية كفقان ألحكاـ القانكف الداخمي كالقانكف الدكلي،  ع بر الجرائـ المر كبة في 

ان لمنظاـ األساسي لممحكمة حؽ المم مكات الثقافية كاألثرية الفمسطينية جرائـ دكلية أشد خطكرة طبق
، كبال الي  خجع الخ صاص المحكمة الجنائية الدكلية، حيث كيفت  مؾ 1998الجنائية الدكلية لعاـ 

 مف النظاـ األساسي لهذ  المحكمة.  8الجرائـ كجرائـ حرب طبقان لنص المادة ا

فاقية الخاصة بحماية كعميه يجب مبلحقة كم ابعة دكلة االح بلؿ اإلسرائيمي الن هاكها نصكص اال 
المم مكات الثقافية، بقصد القجان عمى  اري  الشعب الفمسطيني ذم الحجارة العريقة ك كقيع العقاب 

. حسب ديباجة نظاـ ركما األساسي، فقد أنشئت المحكمة الجنائية الدكلية لمحاكمة األشخاص  البلـز
 . هزت جمير اإلنسانيةخطيرة الذيف ار كبكا فظائع 
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 التحديات التي تواجو حماية اآلثار الفمسطينية عمى المستوى الوطني:  المبحث الثاني
 كركح األمة كفكرها يفهـ عبر األعماؿ الفنية .ما قد خمف ه األمـ مف آثار اري  األمة يك ب عبر 

 ان صارات كهزائـ،  اريخنا هك حجارة غنية كانتبحركب  سجبلتإف  اريخنا ليس مجرد  .الخالدة
الكثير لنعممه ألكالدنا  لدينادننا كانت منائر لمعمـ كالثقافة، المبنة األكلى في بنان الحجارة اإلنسانية، كمي 

  .كلمعالـ

عدان اآلثار أ إفمف أجؿ حماية اآلثار، نحف نح اج إلى أكثر مف ك فيف لننقؿ البندقية عميهما، ذلؾ 
يعمؿ  ـكبعجه .كبحه مثؿ الككارث الطبيعية يمكفال  جماح كع دكف ذك كمنهـ مي كثيركف كذكك نفكذ، 

في الخفان أمثاؿ العشاؽ الذم يعبركف إلى ببلدنا لبلطبلع عمى اآلثار فيسرقكف، كأمثاؿ المصكص في 
كأمثاؿ  الداخؿ الذيف يعرفكف مكقع اآلثار فينقبكف ليبلن كيهربكف ما يك شفكف كيبيعكنه لؤلجانب،

مارهـ العـز كالهمة عمى أف يفرغكا الكطف مف آثار   حت س ار المس ثمريف الذيف حممكا معهـ في اس ع
"ركح البحث عف اآلثار كمعرفة  اري  األمـ السابقة ال ي كانت ذات مجد في كطننا"، بحيث ام ؤلت 

 خزائف م احؼ الغرب مف آثارنا كفرغت م احفنا مف أعظـ كأثمف آثار ببلدنا.

رات كال عميمات ال ي مف المف رض أف  كفر الحماية القانكنية فالكاقع الفمسطيني أثبت أف القكانيف كالقرا
البلزمة لممم مكات األثرية، لـ  عد   ماشى كالم طمبات الحالية بعد أف  طكرت الحجارة البشرية بقفزات 

 مهد لمحجارات كاألدياف.ناججة مما يق جي مكاكب ها خاصة كأف فمسطيف 

زان هذ  ال حديات الحجارية كاف ال بد م كهذا ال طكر الحجارم في كجع  ناسبف إصدار  شريع ي كا 
ذا كاف األمر سهبلن أف نسف  شريعان لحماية  صيغ م قدمة في حماية  اري  فمسطيف ك راثها المجيد، كا 

اآلثار كنجع عقكبات رادعة جد لصكص اآلثار كجد مف يعبثكف باآلثار أك يهدمكنها أك ينقمكف 
إلى جانب هذا ال شريع يجب أف  ككف هناؾ مؤسسات  نفيذية أك  ، فإفأك يبيعكنها لمغربان حجار ها

قجائية قادرة عمى  طبيؽ هذا القانكف ك حقيؽ مقاصد المشرع ال ي  رمي إلى حماية هذا المكركث 
 الحجارم.

 )المطمب األول(.لذلؾ سن ناكؿ في هذا المبحث جعؼ اإلطار ال شريعي المطبؽ في فمسطيف، 
 المطمب الثاني(.)كجعؼ اإلطار المؤسسي، 
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 في حماية اآلثار الفمسطينية اإلطار التشريعي محدودية:  المطمب األول
كاجب كمسؤكلية كؿ فرد فمسطيني يغار عمى هذا الكطف كيحافظ عمى نسيجه  الفمسطينيةحماية اآلثار 

الثقافي كاالج ماعي؛ فهي مصمحة كطنية خالصة، ال  نصب عمى مكسب شخصي أك عائد مادم، بؿ 
 عدل ذلؾ ل ككف مطمب كطني بحت ككاجب أدبي كقانكني يعاقب مف يخالفه.  

ال ي  كقع عميها الدكؿ    عدد آليات كأساليب الحماية الكطنية مش ممة  طبيؽ اال فاقيات الدكلية 
كلة عف جدان أف  قـك السمطات المسؤ كال ي مف المهـ إجافة الى القكانيف الكطنية المحمية،  األعجان،
ثار في كؿ دكلة باالس فادة مف الخبرة الدكلية في مجاؿ حماية اآلثار عند كجعها لؤلنظمة حماية اآل

كالقكانيف الخاصة بحماية اآلثار لحاج ها الداخمية آخذة باالع بار أف  ش مؿ قكانينها عمى ما يساعد 
ات كمعيقات ال ك كاجه  مؾ الحماية  حديعمى قياـ  عاكف دكلي في مجاؿ ال نقيب كالدراسة كاألبحاث، 

 كالبحث فيها إليجاد حؿ جذرم لها. بد مف معرف ها

مي في ظؿ كاقعنا لذلؾ سكؼ نبحث ال حديات ال ي  كاجه  شريع القكانيف عمى المس كل المح 
دراسة  حميمية لبعض نصكص القكانيف لنبيف جكانب الجعؼ ال شريعي في  مف خبلؿ الفمسطيني،
حالة اس بعاد  طبيؽ ال شريعات كدراسة  )الفرع األول(.انيف االخرل،  بعة كمقارن ها بالقك قكانيننا الم

 )الفرع الثاني(.ة الكاقعة خارج نطاؽ خريطة أكسمك، عمى المكاقع األثري

 

 تشريع من حيث التجريم والعقوباتضعف ال: الفرع األول 
قكانيف كالمكائح إلرث ال راثي لببلد  سف الاع يسعى كي كفؿ بصكف حجار ه ك شر ي كجب عمى أم م    

القانكنية ال ي  كفػؿ حماية هذ  المم مكات الكطنية، كالسعي الى  طكير هذ  ال شريعات القانكنية بما 
ي بلنـ كال طكر الحاصػؿ فػي  كسيع مفهـك المم مكات الثقافية، ك طكر الكسائؿ القانكنية الم احة لحماية 

األمنية أيجا، كهي  شمؿ المكائح الداخمية لقػكات األمػف ية، بما فيها الحماية القجائية ك المم مكات الثقاف
كما  شمؿ الحماية القانكنية فعاليػة  (.)أوالً  كاألجهػزة ال نفيذية المخ صة ككزارة السياحة كاآلثار كغيرها،

 .(ثانياً يمحؽ جررا بالمم مكات الثقافية، ا لكؿ مف قابالػردع كالع
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 : األثرية في فمسطينة لمممتمكات يالحماية التجريم. أوالً 

 كفؿ حماية ال راث الثقافي األثرم جد كؿ اع دان، فهي  زائيةائية كجع قكاعد ج فرض الحماية الجز 
 كٌكف إذان مجمكعة مف اإلجرانات كال دابير المبذكلة مف أجؿ الحفاظ عمى أمف ال راث كحماي ه مف 

يقاع العقكبات الرادعة عمى  األثرم ك ائية لم راث الثقافي لحماية الجز ، كيزاحـ ا(1) المع ديفالعبث كا 
منع كقكع : الذم ييم جأ إليه مف أجؿ صنؼ آخر  جطمع به فركع أخرل مف القانكف، كالقانكف اإلدارم

ال ي ال  ح مؿ ال أخير، ف يمنح صفة الجبط اإلدارم لبعض المكظفيف ب حديد صبلحيات أعماؿ 
كالقانكف المدني كقانكف البيئة كقانكف المج معات ،  (2)ال دخؿ الكقائي لمحيمكلة دكف كقكع الجريمة

الحجرية، ك عد القكاعد ال ي  قررها  مؾ الفركع ك جمف القكاعد القانكنية،  كفير حماية قانكنية فٌعالة، 
دفعت البعض إلى ال ساؤؿ عف جدكل الحماية الجزائية لم راث، خاصة مع نمك ا جاهات السياسة 

 .(3) ريـ كالحد مف العقابالجنائية نحك الحد مف ال ج

جماالن فإف  دابير الحماية القانكنية م شابهة في أغمب القكانيف كاال فاقيات الدكلية ال ي  عهد إلى  كا 
الدكؿ ا خاذ كؿ اإلجرانات ال شريعية ال ي  كفؿ حماية كصكف المم مكات الثقافية كاألثرية، كحظر 

 ـ النص بشكؿ  2004ثرية، كفي إعبلف القاهرة لعاـ اال جار غير المشركع بالمم مكات الثقافية كاأل
قكانينها  1954صريح في ال كصيات عمى جركرة  كفيؽ الدكؿ المصادقة عمى ا فاقية الهام لعاـ 

الداخمية بما يكانـ اال فاقية المذككرة كبرك كككليها اإلجافييف بما يكفؿ قمع أم ان هاؾ لمقكاعد الخاصة 
في زمف النزاعات المسمحة كفي زمف االح بلؿ كزمف السمـ، كجماف عقاب  بحماية المم مكات الثقافية

                                                           

 . 87أنظر في ذلؾ: أميف الحذيفي، الحماية الجنائية لآلثار، مرجع سابؽ، ص  ((1
، دراسػػػػػػػة مقارنػػػػػػػة 1983لسػػػػػػػنة 117ثػػػػػػػار: فػػػػػػػي جػػػػػػػكن قػػػػػػػانكف حمايػػػػػػػة اآلثػػػػػػػار رقػػػػػػػـ رأفػػػػػػػت حػػػػػػػبلكة، الحمايػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػة لآل (2)

 .2007بالشريعة اإلسبلمية، جامعة األزهر، القاهرة 
نكعػػػػػان 1985  لسػػػػػنة 16ي فػػػػػؽ هػػػػػذا اال جػػػػػا  مػػػػػع مسػػػػػمؾ المشػػػػػرع اإلسػػػػػباني، فيػػػػػنظـ هػػػػػذا األخيػػػػػر بمق جػػػػػى القػػػػػانكف رقػػػػػـ ا ((3

ر لػػػػػه جػػػػػزانات إداريػػػػػة ال  زيػػػػػد عمػػػػػى الغرامػػػػػة المسػػػػػاكية ألربعػػػػػة أجػػػػػعاؼ مػػػػػف ال جػػػػػريـ اإلدارم لبلع ػػػػػدان عمػػػػػى اآلثػػػػػار، كيقػػػػػر 
  كمػػػػػػا بعػػػػػدها مػػػػػػف قػػػػػػانكف 558قيمػػػػػة الجػػػػػػرر، فػػػػػإذا ٌكػػػػػػكف االع ػػػػػػدان جػػػػػرائـ جنائيػػػػػػة بػػػػػػالمعنى الػػػػػدقيؽ، فهػػػػػػك يخجػػػػػع لممػػػػػػادة ا

كؾ العقكبػػػػػػات اإلسػػػػػػباني الػػػػػػذم يقػػػػػػرر لػػػػػػه عقكبػػػػػػة الحػػػػػػبس الػػػػػػذم قػػػػػػد يق ػػػػػػرف بإيقػػػػػػاؼ ال نفيػػػػػػذ مػػػػػػف عدمػػػػػػه بحسػػػػػػب جػػػػػػآلة السػػػػػػم
ـــري، مرجـــع ســـابق، اإلجرامػػػي.  ـــافي األث ـــراث الثق ـــة لمت ـــة الجنا ي ـــد، الحماي ـــد مـــن التفاصـــيل راجـــع: أســـامة حســـنين عبي لممزي

 . 31 – 30ص 
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مف ار كبها أك أمر بار كابها ك كفير الحماية لمعبلمة الخاصة بحماية المم مكات الثقافية مف سكن 
 . (1)االس خداـ

ن بالقانومراحؿ  شريعية بدأت  عدةكفي فمسطيف مرت الحماية الجنائية لم راث الثقافي األثرم ب
حيث شعرت اإلدارة العثمانية بأهمية مكقع فمسطيف مف الناحية ال اريخية  1884عاـ  العثماني

كجكد  في المقاـ  كاألثرية، كقد خمؽ هذا القانكف لجماف حماية هذ  المكاقع كالمكاد األثرية، كسبب
كأعطى قانكف األكؿ كردة فعؿ عمى زيادة االه ماـ األجنبي في المنطقة ك نظيـ اإل جار باآلثار، 

الممكية الكطنية لئلمبراطكرية العثمانية عمى كافة المكاقع كالميقى األثرية، كأعطى الشرعية  1884
بقانون ثـ لمم حؼ الكطني في القسطنطينية ل كلي كافة المكاد األثرية المس خرجة مف الحفريات، 

ثار القديمة، ، يقجي بمراقبة اآل1929لسنة   5ا كهك ما ييعرؼ بقانكف اآلثار رقـ، االنتداب البريطاني
 .( 2)المعمكؿ به الى اآلف في القطاعغٌزة كهك القانكف   بٌنا  المصرٌيكف ف رة  كليهـ

كاح بلؿ اإلسرائيمي  ـ جـ الجفة الغربية الى بعد ان هان االن داب البريطاني كفي الجفة الغربية 
لسنة   51االمؤقت رقـ  ون األردنيق القانطب  . ف1951المممكة األردنية في مؤ مر أريحا عاـ 

كالذم عالج بعض جكانب الحماية القانكنية، فنظـ الرخص كاال جار كال نقيب كال سجيؿ، لكف  ،1966
هذا القانكف هك قانكف قديـ لـ  عد نصكصه  كاكب ال طكر الحاصؿ في حماية اآلثار كالمم مكات 

ير قانكف اآلثار القديمة المعمكؿ به في فمسطيف األردنييف أنفسهـ ب غي لذلؾ قاـ الثقافية بشكؿ عاـ،
بهذا نرل بأف ، ف2004لسنة   23اك ـ  عديمه بقانكف رقـ  1988لسنة   21اكسف قانكف اآلثار رقـ 
لجركرة  طكير القانكف كالنصكص ال شريعية الم عمقة بحماية اآلثار كعدـ  المشرع األردني ار أل

اقعة عمى أرض الكاقع بما يخص اآلثار كاألماكف األثرية مكاكبة القانكف القديـ لممس جدات الك 
                                                           

الػػػػػذم نػػػػػص عمػػػػػى  1793يرجػػػػػع أسػػػػػاس نصػػػػػكص الحمايػػػػػة الجنائيػػػػػة لم ػػػػػراث فػػػػػي فرنسػػػػػا بالمرسػػػػػـك الممكػػػػػي الصػػػػػادر عػػػػػاـ  ((1
عمػػػػى األراجػػػػي الفرنسػػػػية، بػػػػالحبس لمػػػػدة سػػػػن يف، ك جػػػػدر اإلشػػػػارة فػػػػي مقػػػػاـ معاقبػػػػة كػػػػؿ مػػػػف يقػػػػـك بػػػػإ بلؼ اآلثػػػػار المكجػػػػكدة 

الػػػػذم جمػػػػع بمق جػػػػا  المشػػػػرع الفرنسػػػػي عػػػػددان مػػػػف  1980يكنيػػػػك  15ال طػػػػكر ال شػػػػريعي لمحمايػػػػة الجنائيػػػػة لم ػػػػراث إلػػػػى قػػػػانكف 
لوقــــاد، الحمايـــــة راجــــع: عمـــــرو االنصػػػػكص العقابيػػػػة الم نػػػػاثرة فػػػػػي بعػػػػض القػػػػكانيف الخاصػػػػػة كأدمجهػػػػا فػػػػي قػػػػانكف العقكبػػػػػات. 

 .106.ص2000الجنا ية لآلثار، جامعة طنطا، 
سػػػػػميـ  مػػػػػارم، الرؤيػػػػػة العثمانيػػػػػة لفمسػػػػػطيف: ال رسػػػػػيـ العثمػػػػػاني اإلثنػػػػػكغرافي لفمسػػػػػطيف كسكرية،منشػػػػػكر فػػػػػي ك ػػػػػاب القػػػػػدس  (2)

 ػػػػػػػاري  المسػػػػػػػ قبؿ، دراسػػػػػػػات حاجػػػػػػػر كماشػػػػػػػي مدينػػػػػػػة القػػػػػػػدس،  حريراعصػػػػػػػاـ نصػػػػػػػار ، الصػػػػػػػادر عػػػػػػػف مؤسسػػػػػػػة الدراسػػػػػػػات 
 أنظر كذلك:. 68-57. ص 2010طينية، راـ اهلل، الفمس

- Megan Kogelschatz, Protecting The Past for A Better Future: Protecting Palestinian 
Cultural Heritage, Master Thesis, University of Oregon, United State. 2016.Pp.9-11.  
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كلكننا كفمسطينييف لـ نقدر هذ  الجركرة كما زالت القكانيف القديمة  عصؼ بنا ك كبؿ أيدينا  كصيان ها،
ف يككف غير أبه أأحيانا عف حماية مكركثنا كمعاقبة كؿ مف  سكؿ له نفسه الن هاؾ هذ  الحرمة دكف 

فبل يكجد إطار قانكنٌي مكٌحد لفمسطيف كانعداـ أٌم أرجٌية  كجكد العقاب الرادع، مسبقا بعدـ لمعرف ه
ة أك فصؿ مسؤكليات بيف ، ال يكجد أيجان أمِّ بنى كاجح(1)دس كرٌية قكٌية لحماية المكركث الثقافيٌ 

جيؿ،  مت معالجة بعػض جكانػب الحماية القانكنية، فنظـ الرخيص كاال جار كال نقيب كال سالمؤٌسسات، 
لكف هذا القانكف هك قانكف قديـ لـ  عد نصكصه  كاكب ال طكر الحاصؿ عمى أرض الكاقؼ كالطرؽ 

 .(2)الحديثة الم عمقة بالحفر كالنهب كال هريب العبثي

المعمكؿ به في الجفة الغربية  ـ  عريؼ األثر  1966لسنة   51ا ففي القانكف األردني المؤقت رقـ
" أم أثر  اريخي ثابت أك منقكؿ أنشأ  اإلنساف أك ككنه أك نقشه أك بنا  أك  في المادة الثانية عمى أنه:
بما في ذلؾ أم جزن أجيؼ إلى ذلؾ األثر أك أيعيد بنان  بعد ذلؾ  1700اك شفه أك عدله قبؿ سنة 

 عاـ مف البنية الحجارية كالمكاد القديمة ال  ع بر آثار كبال الي 300ال اري ."؛ أم هناؾ ما يربك عمى 
كجانت هذ  المادة مطابقة لنص المادة الثانية مف  ،ال  شممها نصكص الحماية ال ي أكجبها القانكف

؛ فاألصؿ في هذ  1978كالمطابقة لمقانكف اإلسرائيمي لعاـ 1929لسنة   5اقانكف اآلثار القديمة رقـ 
أحكاـ الحفاظ عمى ال راث كقد  مت مخالفة هذا البند في نظاـ  القكانيف جميعها هي القكاعد اإلن دابية. 

                                                           

ال  غنػػػػػي عػػػػػف الػػػػػنص عمػػػػػى جػػػػػركرة حمايػػػػػة المم مكػػػػػات الثقافيػػػػػة جػػػػػمف  كفػػػػػي هػػػػػذا السػػػػػياؽ نػػػػػرل أف أيػػػػػة حمايػػػػػة  شػػػػػريعية ((1
نصػػػػكص الدسػػػػ كر، كخاصػػػػة أف قكاعػػػػد   سػػػػمك عمػػػػى القكاعػػػػد القانكنيػػػػة األخػػػػرل، كأف اال فاقيػػػػات الدكليػػػػة خاصػػػػة فيمػػػػا يخػػػػص 

ر مػػػػػػف الحمايػػػػػػة الخاصػػػػػػة كالحمايػػػػػػة المعػػػػػػززة اشػػػػػػ رطت أف  كػػػػػػكف المم مكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة المػػػػػػراد شػػػػػػممها بهػػػػػػذ  الحمايػػػػػػة عمػػػػػػى قػػػػػػد
ــــب، األهميػػػػة كمنصػػػػكص عمػػػػى حماي هػػػػا كمكان هػػػػا فػػػػي ال شػػػػريعات الكطنيػػػػة بمػػػػا فيهػػػػا الدسػػػػا ير.  ــــد انظــــر: نعمــــان الخطي لممزي

 .442. ص2010الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 
لفمسػػػػطينية منهػػػػا: مسػػػػكدة قػػػػانكف ال ػػػػراث الفمسػػػػطيني ال ػػػػي هنػػػػاؾ عػػػػدة محػػػػاكالت فمسػػػػطينية ل طػػػػكير قػػػػكانيف حمايػػػػة اآلثػػػػار ا ((2

قامػػػة بهػػػا جامعػػػة بيػػػر زيػػػت بالشػػػراكة مػػػع مركػػػز ركاؽ هػػػي خطػػػكة جػػػركرية  نػػػذر عػػػف الحاجػػػة الممحػػػة ال ػػػي يح اجهػػػا مكركثنػػػا 
ـ االثػػػػػرم كال راثػػػػػي لمحمايػػػػػة ال ػػػػػي يفقػػػػػدها جػػػػػران ال راخػػػػػي كعػػػػػدـ صػػػػػيانة هػػػػػذ  الحمايػػػػػة فػػػػػي ظػػػػػؿ ال شػػػػػريعات السػػػػػارية، ففػػػػػي عػػػػػا

 ػػػػػـ مػػػػػػنح عطػػػػػػان لصػػػػػياغة مسػػػػػػكدة لقػػػػػػانكف جديػػػػػد يهػػػػػػدؼ بشػػػػػػكؿ أساسػػػػػي لحمايػػػػػػة حقيقيػػػػػػة م كازنػػػػػة لممػػػػػػكركث الثقػػػػػػافي  2004
 Usama Halabi, Legislation Pertining to Planing andانظــــر: كالطبيعػػػي فػػػػي فمسػػػػطيف. 

Construction in Palestine, Birzeit University, Law Center. 
ثػػػػار كبالشػػػػراكة مػػػػع منظمػػػػة األمػػػػـ الم حػػػػدة لم ربيػػػػة كالعمػػػػـك كالثقافػػػػة ل طػػػػكير ك مكػػػػيف مسػػػػكدة القػػػػانكف  عمػػػػؿ كزارة السػػػػياحة كاال

صػػػػكف ال ػػػػراث كقػػػػد  كػػػػكف جػػػػاهزة مػػػػع بدايػػػػة العػػػػاـ المقبػػػػؿ، كلكػػػػف اإلشػػػػكالية  كمػػػػف فػػػػي عػػػػدـ إمكانيػػػػة ال طبيػػػػؽ؛ حيػػػػث ي كجػػػػب 
كال شػػػػريع ليسػػػ قر عمػػػػى طاكلػػػػة المجمػػػػس ال شػػػػريعي  عػػػرض القػػػػانكف عمػػػػى مجمػػػػس الػػػكزران الػػػػذم يحيمػػػػه بػػػػدكر  الػػػى ديػػػػكاف الف ػػػػكل

ليػػػػ ـ اقػػػػرار  ك فعيمػػػػه. كاخػػػػر المحػػػػاكالت هػػػػك مشػػػػػركع قػػػػانكف ال ػػػػراث الثقػػػػافي الػػػػذم يػػػػ ـ صػػػػياغ ه االف مػػػػف قبػػػػػؿ  -الم عطػػػػؿ  –
   كزارة السياحة كاآلثار بال عاكف مع اليكنسكك.
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المعمارم في مدينة بيت لحـ، الذم يع بر جزنان ال ي جزأ مف المخطط الهيكمي ا صنيؼ المناطؽ 
فردة فأكرد في  عريؼ المناطؽ ال راثية ك عريؼ المباني ال راثية المن ،كالمباني ال راثية المنفردة  لممدينة

 ـ االن با  لهذ   2006ف ال راث الفمسطيني لسنة كفي مسكدة قانك    عامان،50أف يزيد عمرها عمى ا
النقطة الجمية كبشكؿ مفصؿ كدقيؽ فقد  ـ اس بداؿ اآلثار بال راث حيث يع بر  راثا كؿ ما خمفها 
اإلنساف أك  دخؿ في  ككينها مف  راث منقكؿ أك غير منقكؿ أنشأ  أك صنعه أك نقشه أكخطه أكبنا  أك 

، بما في ذلؾ الخرب كال بلؿ كالمدف ة ميبلدية من الوقت الحاضرأو عدلو إنسان قبل م ة سنرسمه 
ال اريخية كالقرل ال قميدية كالمكاقع الدينية كالمغائر كالمنحك ات كالمسكككات كالفخاريات كالمخطكطات 
كسائر أنكاع المصنكعات ال ي  دؿ عمى نشأة ك طكر العمكـ كالفنكف كالصنائع كالديانات كال قاليد 

  21ا. كفي القانكف األردني رقـ (1)حجارات السابقة، أك أم جزن أجيؼ إلى ذلؾ الشينالخاصة بال
لـ يخ مؼ بشكؿ كبير عف القانكف القديـ الم بع في األراجي الفمسطينية حيث اع بر أف  1988لسنة 

ع بر األشيان المنقكلة كغير المنقكلة ال ي أنشأها أك صنعها أك خطها أك بناها أك اك شفها اإلنساف  
 .1750آثار إذا كانت قبؿ سنة 

 نظـ أعماؿ ال نقيب عف  1976لسنة   43اهناؾ أسناد قانكنية كردت في القانكف المدني األردني رقـ 
اآلثار كممكي ها بأحكاـ عامة ك ركت  نظيـ هذ  األحكاـ لمقكانيف الخاصة، فقد اع بر المشرع ممكية 

  مف قانكف اآلثار القديمة 7ابها هذا ما أقر ه المادة  اآلثار لمدكلة كال يحؽ لصاحب األرض ال صرؼ
كمف هنا فإف المالؾ الكحيد لممكاد كالمكاقع األثرية هي الدكلة كلكف كبنص  ،(2)1966  لسنة 51رقـ ا
 جكز الحيازة مف قبؿ األفراد مع ال عهد بعدـ ال عديؿ أك ال غيير عمى األثر مع معاينة   13االمادة 

كفي القانكف األردني السارم أجاز حيازة اآلثار مع مالكها مع  ،كر كالرسـك المطمكبةالدائرة كأخذ الص
مف مسكدة قانكف ال راث الفمسطيني   44اكأكردت المادة  الدائرة لممكاد ال ي يحكز عميها، جكاز شران

ك أجنبية كانت محمية أأصراح ان "أف جميع اآلثار المك شفة ال ي  عثر عميها الجهة المرخص لها سكان 

                                                           

بصػػػػياغ ه كزارة السػػػػياحة كاآلثػػػػار بالشػػػػراكة مػػػػع مك ػػػػب  كفػػػػي المشػػػػركع األخيػػػػر لقػػػػانكف ال ػػػػراث الثقػػػػافي المػػػػادم الػػػػذم  قػػػػـك ((1
اليكنسػػػػكك فػػػػي راـ اهلل يشػػػػير فػػػػي  عريػػػػؼ ال ػػػػراث األثػػػػرم: كػػػػؿ مػػػػا خمفػػػػه اإلنسػػػػاف أك  ػػػػدخؿ فػػػػي  ككينػػػػه مػػػػف  ػػػػراث منقػػػػكؿ أك 

 ميبلدم.  1200/ 1850غير منقكؿ أك أنشأ  أك صنعه أك نقشه أك خطه أك بنا  قبؿ العاـ 
نػػػػػه: "اأ   ع بػػػػػر اآلثػػػػػار ممكػػػػػان لمدكلػػػػػة كفقػػػػػان ألحكػػػػػاـ مػػػػػكاد الفصػػػػػميف الرابػػػػػع كالخػػػػػامس مػػػػػف هػػػػػذا   عمػػػػػى أ7نصػػػػػت المػػػػػادة ا ((2

القػػػػػػانكف. اب  إف ممكيػػػػػػة األرض ال  كسػػػػػػب صػػػػػػاحبها حػػػػػػؽ ال صػػػػػػرؼ باآلثػػػػػػار المكجػػػػػػكدة عمػػػػػػى سػػػػػػطحها أك فػػػػػػي باطنهػػػػػػا كال 
فيمػػػػػػا إذا كػػػػػػاف الشػػػػػػين أك   خكلػػػػػػه حػػػػػػؽ ال نقيػػػػػػب عػػػػػػف اآلثػػػػػػار إال إذا حصػػػػػػؿ عمػػػػػػى  صػػػػػػريح بػػػػػػذلؾ. اج  يع بػػػػػػر قػػػػػػرار الػػػػػػكزير

 المكقع أك البنان أثريان أك غير أثرم بالمعنى المقصكد في هذا القانكف نهائيان". 
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كمف نص ا فاقية اليكنسكك  . حديد عمرها بمائ ي سنة أك يزيد هي ممؾ لمدكلة" كفي القانكف العراقي  ـ
 :كهي بدكرها  جـ: " ـ  عريؼ ال راث الثقافي كالطبيعي في المادة األكلى عمى أنه اآلثار 1972لعاـ 

األثرم، كالنقكش، الكهكؼ  األعماؿ المعمارية، كأعماؿ النحت كالرسـ، ك الهياكؿ ذات الطابع
 كمجمكعات مف السمات ال ي لها قيمة عالمية اس ثنائية مف كجهة نظر ال اري  أك الفف أك العمـ.

منفصمة أك م صمة كيككف فيها  جانس بسبب عمار ها، أك  مجمكعات المباني: مجمكعات مبافو  -
 ة نظر ال اري  أك الفف أك العمـ.مكانها في منظر طبيعي، فيشكؿ لها قيمة عالمية اس ثنائية مف كجه

المكاقع: أعماؿ اإلنساف، أك أعماؿ مخ مطة بيف الطبيعة كالبشر، بما في ذلؾ المكاقع األثرية ال ي  -
مف هذا  اإلثنكلكجية أك األنثركبكلكجية،ك لها قيمة عالمية اس ثنائية مف كالناحية ال اريخية كالجمالية 

كيشكبلف ما  لي كحداك لـ  فرؽ بيف ال راث كاآلثار كجم هما ال عريؼ ي جح لنا أف منظمة اليكنسك
  .(1)"يعرؼ بال راث الثقافي

أشمؿ مف اآلثار فهك يشمؿ المكاد كاليمقى األثرية كيجـ أيجان كؿ ما خمف ه لنا فال راث مصطمح أعـ ك 
ث صفة يك سب ال را ت ك قاليد كأفكار كقيـ كطرؽ بنان،الحجارات السابقة مف فنكف كآداب كعادا

ال راكـ، كليس الحذؼ، فالجديد يبنى عمى ما هك قديـ، كال يهدمه، كهذا هك أساس المعرفة أيجان كليس 
 .(2) ال راكـمف أهـ صفات المعرفة هي  ال راث فقط، إذ إف

كفي بياف ال كجهات العامة لحماية المناطؽ ال اريخية كالمنفردة الصادرة عف المجمس ال نظيمي األعمى 
  عمى  قييد أعماؿ الهدـ ان حكـ المحمي،  ـ  عييف حدكد المناطؽ ال اريخية اكما  ـ اع بار   راثلكزارة ال

كالبنان كاإلجافة بهدؼ حماية المباني ال راثية ال اريخية كالمسؤكلية الم ر بة عمى  طبيقها فعمؿ عمى 
ك ـ  ،مكية الخاصةال راث كالمصمحة الخاصة بحفظ حقكؽ الم ظخمؽ  كازف بيف المصمحة العامة بحف

                                                           

1)) the conservation of cultural property, museum and monuments.XI, Unesco,  first 
edition, Rome, 1968 Pp.17-23 . في غيػػػر المػػػادم فػػػي الػػػكطف راجػػػع أيجػػػان: عبػػػد الحميػػػد حػػػكاس، ال ػػػراث الثقػػػا

 .121 -117العربي مف منظكر عربي. ص
نػػػػػػرل أف كاجػػػػػػع مسػػػػػػكدة قػػػػػػانكف ال ػػػػػػراث الفمسػػػػػػطيني قػػػػػػد أصػػػػػػاب ب عديمػػػػػػه السػػػػػػـ قػػػػػػانكف اآلثػػػػػػار ب سػػػػػػمي ه قػػػػػػانكف ال ػػػػػػراث  ((2

نكف حفػػػػظ الفمسػػػػطيني مػػػػع مخالف ػػػػه لمػػػػا  ػػػػـ ال عػػػػارؼ عميػػػػه لم سػػػػميات العربيػػػػة لقػػػػكانيف حفػػػػظ اآلثػػػػار؛ فب عميمػػػػه هػػػػذا يجػػػػمف القػػػػا
كحمايػػػػػة اإلرث الثقػػػػػػافي كالفكػػػػػرم لمشػػػػػػعب الفمسػػػػػػطيني السػػػػػيما أنػػػػػػه  يحمػػػػػػي المم مكػػػػػات األثريػػػػػػة بشػػػػػػكؿ خػػػػػاص كالػػػػػػذم عرفهػػػػػػا 
بشػػػػكؿ صػػػػريه كلكنػػػػه شػػػػمؿ باألهميػػػػة حجػػػػار نا بشػػػػكؿ عػػػػاـ لػػػػيس قػػػػط مػػػػا ينطبػػػػؽ عميهػػػػا  عريػػػػؼ األثػػػػر فهنالػػػػؾ بيػػػػكت أك مػػػػكاد 

    لحجارية كالكجكدية لممكركث الفمسطيني يكازم اآلثار باألهمية.  راثية ال ينطبؽ عميها  عريؼ األثر كلكف قيم ها ا
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اأ :   ميز بنسيجها   صنيؼ كفرز المناطؽ ال اريخية في البمدات القديمة إلى منطق يف منطقة  اريخية
اجذر البمد  فهي  ح كم بدكرها عمى عدد كبير مف يعرؼ بػالمعمارم ال قميدم الم جانس كهك ما 

 رابطها باألقكاس كاألحكاش ال ي  شكؿ المباني ال اريخية الم بلصقة كال ي   ناغـ مع األزقة القديمة ك 
اب : كهي المناطؽ ال ي  شكؿ في  النمط ال قميدم لمحارات الفمسطينية األصيمة. كمنطقة  اريخية

 عد  حافظ بنسيجها المعمارم  لـ- لؤلسؼ –كحد ها مكاقع  راثية   شكؿ مف أبنية  اريخية كلكف 
ال كجيح نس ن ج أف األبنية ال اريخية كال ي لـ  نطبؽ مف هذا  يدم بسبب دخكؿ أبنية جديدة عميها،ال قم

عميها شركط األثر  ـ اع بارها مكاقع كاجبة الحماية فمف باب أكلى أف يشمؿ القانكف الجديد حماية 
 الحارات كاألزقة ال راثية كعدـ إمكانية الجـ كالهدـ كال حديث دكف رقابة.

كف أف اس مبلؾ األثر مف مالؾ األثر يك (1)1966ة   لسن51مف القانكف رقـ ا  /أ16اكرد في المادة 
ة ال  قؿ عف قيمة األثر لمف كجد ، كعندما قمت بال حقيؽ كدراسة القانكف مكقكفا عمى إعطان مكافأ

 بيف أف هذ  المادة بحاجة ل صكيب حيث أف مثؿ هذا االجران سيحث الهكاة بؿ كح ى المكاطنيف عمى 
ة، ناهيؾ عمى أف أعف االثار لمصمحة الكزارة كالحصكؿ عمى المكافالحفر غير المشركع بذريعة البحث 

هـ مف هذا أف زع الكطني كليس طمعا بأخذ المكافأة كاألف يككف نابع عف الكاأ قديـ االثار لمدائرة يجب 
ف القانكف أجران يدعـ ممكية األثر عائدة لحائز  ألنه يقكـ ببيعه بهذ  الحالة مع إفي  طبيؽ هكذا 

ف الممكية  عكد لمدكلة فقط، كاف الحيازة فقط قد  ككف بيد أكال ي نصت المادة السادسة كاجح في 
المكاطف؛ بشريطة  كثيؽ ك سجيؿ جميع المكاد لدل دائرة اآلثار ال ابعة لكزارة السياحة كاآلثار 

 الفمسطينية. 

 

 

                                                           

  مف هذ  المادة يككف حؽ الكزير في 3/ أ  مف القانكف عمى أنه: "اأ  باس ثنان ما كرد في الفقرة ا 16نصت المادة ا ((1
 م عثر عميه". اس مبلؾ أم أثر قديـ مكقكفان عمى دفع مكافئة ال  قؿ عف قيمة جكهر األثر إلى الشخص الذ
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ائدة عف الحاجة! كهؿ يككف ممكاد األثرية بجكاز بيع الم حؼ لممكاد الز لهناؾ ان هاؾ   17اكفي المادة  
ال اري  كالمادة الحجارية فائجة عف الحاجة؟ فبهذ  المادة يس طيع ذكم األمكاؿ الشران كال صرؼ 

  .(1) الحجارمكارثنا  ببلدنابالمكاد االثرية كهذا ما ال نطمح به ل

الثرية كال ي المعنكف بالحفريات ا 1966  لسنة 51مف القانكف المطبؽ رقـ اكبالنظر بالفصؿ السادس 
كاجحة ك عاممت مع  خذ الرخص كلكف كانت المكاد غيرأ كجح المكاد كيفية الشركع بالحفريات ك 

  41اكقد كانت المادة  ،(2)ف  ككف حفريات مف الدائرةأيش رط نه قد يككف فرد كال حامؿ الرخصة بأ
خص نه يحظر عمى أم شمف مسكدة قانكف ال راث حاسمة في  قييد أعماؿ الحفر كال نقيب فقد أكردت أ

كمف هنا ي سنى لنا ذكر  له، ثار في أم مكاف ح ى كلك كاف مممككان طبيعي أك معنكم ال نقيب عف اآل
لـ ال ي مكاقع ال جريـ مف يحفر في  ـقصكر القانكف الحالي كالم بع في محاكمنا كالذم يقجي بعد

 .ةقع أثريا سجمها دائرة االثار عمى أنها مك 

مكانية الحصكؿ إثار ط المقيدة لعممية  قييد  صدير اآلالشرك   36 – 26ا شرح المكاد  لى الخارج كا 
عمى الرخصة جمف مكافقة الكزير كالحصكؿ عمى شهادة رخصة لحاممها مع اس يفان الرسـك كالشركط: 

لى مدير االثار خطيا كأف ي كجح بالطمب إعمى  صريح ال صدير  ؿحصك مفيجب أف  قدـ الطمبات ل
اسـ المرسؿ ك لمراد  صديرها كقيم ها كالمكاف الذم كجدت فيه، البمد المنكم ال صدير إليه، نكع اآلثار ا
 . (3) المديرأية معمكمات أخرل يطمبها ك إليه كعنكانه، 

هـ المكاجيع كأكثرها  عقيدا في أكقد أكقؼ المشرع الفصؿ الثامف لباب اال جار باآلثار كالذم أرا  مف 
الكثير مف األمكر المعقدة كبعض المكاد غير الكاجحة كصعب ال طبيؽ  هذا القانكف، فأرل أف هناؾ

مما أدل الى أف يككف شائكا في ال طبيؽ العممي، فعند  كلي السمطة بعد  كقيع ا فاقية أكسمك 

                                                           

  مػػػػف مسػػػػكدة قػػػػانكف ال ػػػػراث الفمسػػػػطيني عػػػػف إمكانيػػػػة شػػػػران هيئػػػػة ال ػػػػراث المػػػػكاد 39كفػػػػي هػػػػذا الصػػػػدد نبلحػػػػظ أف المػػػػادة ا ((1
األثريػػػػة كال راثيػػػػة ال ػػػػي فػػػػي يػػػػد المالػػػػؾ مقابػػػػؿ  عػػػػكيض مناسػػػػب كفػػػػي حػػػػاؿ لػػػػـ  قػػػػـ الهيئػػػػة بالشػػػػران يجػػػػكز لحائزهػػػػا نقػػػػؿ ممكي هػػػػا 

أجػػػػاز لمػػػػدائرة شػػػػران  1988  لسػػػػنة 21، كأمػػػػا فػػػػي القػػػػانكف األردنػػػػي السػػػػارم فػػػػي المممكػػػػة رقػػػػـ االػػػػى الغيػػػػر بشػػػػرط معرفػػػػة الهيئػػػػة
اآلثػػػػػار مػػػػػف المالػػػػػؾ الحػػػػػائز كيكػػػػػكف  قػػػػػدير الػػػػػثمف باال فػػػػػاؽ مػػػػػع الػػػػػكزير كفػػػػػي حػػػػػاؿ عػػػػػدـ اال فػػػػػاؽ يقػػػػػـك ب قػػػػػدير الػػػػػثمف خبيػػػػػريف 

ذا لػػػػـ  قػػػػـ الػػػػدائرة بالشػػػػران  أحػػػػدهما مػػػػف الػػػػدائرة كاألخػػػػر مػػػػف المالػػػػؾ كفػػػػي حػػػػاؿ اخػػػػ بلؼ الخبيػػػػريف يعػػػػيف خبيػػػػرا ثالثػػػػا مرجحػػػػا، كا 
  فيجكز لمحائز نقؿ ممكي ها لمغير عمى اف يككف  حت اشراؼ الدائرة. 

 . 1966  لسنة 51  مف القانكف رقـ ا22، 21، 20، 19أنظر في ذلؾ: المكاد ا ((2
  لسػػػػػػػػنة 51كف رقػػػػػػػػـ ا  مػػػػػػػػف القػػػػػػػػان36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26أنظػػػػػػػػر فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ: المػػػػػػػػكاد ا ((3

1966 . 
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 ـ  كقيؼ هذا البند فبل  سمح كزارة السياحة كاالثار بال جارة باآلثار كبدكرها ال  قكـ بمنح 13/9/1993
ف نص عمى كؿ مف يممؾ آثارا كيريد   37اكما هك كارد في القانكف في المادة  رلئل جارخص 

ذا ما  نازؿ عف حقه في الشران إال صرؼ بها ي كجب عميه الحصكؿ عمى رخصة مف المدير ح ى 
يمنح صاحبها شهادة بذلؾ. نرل هنا أف القانكف أعطى حؽ الحيازة ال كبؿ  عداها باس خداـ كممة مف 

كز  ممؾ آثارا  عكد لمدكلة كـ نصت المادة السادسة مف القانكف ككما منح قانكف أصكؿ يممؾ، كهؿ يج
  38اكقد منعت المادة  ؟المحاكمات المدنية كال جارية الحؽ لمدكلة ب ممؾ ما فكؽ األرض كما بداخمها

لؾ مف قانكف ال راث الفمسطيني المق رح، كبشكؿ صريح منع اال جار باآلثار دكف أم اس ثنان ككذ
بمنع اال جار  1988لسنة   21امف القانكف األردني الم بع في المممكة رقـ   23انصت المادة 

باآلثار في المممكة كاع بار جميع الرخص ب جارة االثار ممغاة مع نفاذ القانكف. كقد فند المشرع المكاد 
ح أف يككف باب كبرأيي كباحث أرج ، نظيـ عممية اال جار كأظنها غير كافية  40 ،39، 38 ،37ا

 بالمطمؽ.  اال جار محظكران 

كبما أف المصمحة المحمية في جرائـ : المفروضة عمى منتيكي الممتمكات األثريةثانيًا. الجزاءات 
اآلثار بالمحافظة عمى مصالح الجماعة الم عمقة ب راثها كآثارها المنقكلة، كالثاب ة، ك اريخها، كهكي ها، 

لثقافية، كال ي  ف رؽ عف مصالحها األخرل السياسية، كاالق صادية، كهي ما يطمؽ عميها بالمصالح ا
كيأ ي  دخؿ المشرع الجنائي بال جريـ يككف بهدؼ حماية المصالح الجكهرية لمجماعة، كهذ  كاألمنية، 

المصالح المراد حماي ها هي ال ي عمى هديها   حدد العمة ال شريعية مف القكاعد الجنائية ال جريمية، 
مة ال شريعية لها دكر هاـ في  حديد نطاؽ  طبيؽ القاعدة الجنائية مف حيث األفعاؿ ال ي كهذ  الع

 ندرج  ح ها كفقان لممنهج الكاقعي في ال فسير، فبل يكفي مجرد ال جريـ بؿ أف المساس بها جريمة  حرؾ 
 .(1) مسؤكلية فاعمها ك كجب إنزاؿ العقاب الرادع به

ين هؾ  كالذم ييفصؿ العقكبات ال ي  ناط بمف 1966  لسنة 51ـ ارق يعد الفصؿ العاشر مف القانكف
كنعمـ أف الجرائـ م طكرة ما دامت المج معات البشرية   قدـ ك  طكر،  حرمة اآلثار كيع دم عميها،

ذا  فأصبح هناؾ  عقيدات في ال عرؼ عمى نكع الجريمة كعمى مدل خطكر ها، ككيفية محارب ها، كا 
ميه فسيككف مف الم عذر  حديد  صنيؼ الجرائـ، كما يجعمه يخ مؼ مف اس مر الحاؿ عمى ما هك ع

                                                           

لممزيػػػػد مػػػػف ال فاصػػػػيؿ راجػػػػع: مػػػػأمكف محمػػػػد سػػػػبلمة، قػػػػانكف العقكبػػػػات، القسػػػػـ العػػػػاـ، الطبعػػػػة الثالثػػػػة، دار الفكػػػػر العربػػػػي،  ((1
 .  11، ص 1990القاهرة، 
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كألف الجريمة في  قدـ  سب  قدمها كالمنهؿ الذم   أثر به،نظاـ إلى آخر كمف دكلة إلى أيخرل بح
مس مر فهي  خجع لمنظـ ال شريعية في  قديرها بحسب الظرؼ الزماني كالظرؼ الكاني، كهذا ما 

 يكنانية كالركمانية كما  طرقت لها ال شريعات السماكية.عرف ه النظـ القديمة ال

كاألصؿ أف قانكف العقكبات هك الركيزة األساسية في مرجعية كؿ القكانيف العامة منها كالخاصة كح ى 
المكممة لها في الحماية كصكنها مف االع دان، كهذا ما يجعؿ قانكف العقكبات ي م ع بذا ية كاس قبلؿ 

كما نجد المجرمكف يسعكف لئلفبلت مف العقكبة بدكاعي عدـ  ،(1)الجنائية يجعمه مصدر الحماية
فعاؿ الجيرمية، لؤل همعرف هـ كدراي هـ بالظركؼ؛ فحدد قانكف العقكبات القكاعد المكجكعية: ببيان

 ،ؤلشخاص المس حقيف لممسانلة الجنائية ك حديد الجزان كال دابير المقررة لؤلفعاؿ المعدة جرائـ  لك حديد
ف ذا ية قانكف العقكبات  شكؿ الدرع الكاقي لمخ مؼ فركع القانكف فيع بر بمثابة السياج اآلمف لجميع ك  ا 

 . (2)أنكاع الحقكؽ كالحريات كالمصالح االج ماعية

الشخصية، كبما أف القانكف المدني هك األساس في  نظيـ العبلقات بيف األشخاص ك نظيـ الركابط  
ي شكؿ كجزن مف القانكف العاـ الداخمي؛ ألنها  عد مف باب  نظيـ  ثارفإف األساس أف قانكف اآل

. كقد فرؽ القانكف بيف اآلثار (3) كباألفرادالسمطات العامة في الدكلة كعبلق ها فيما بيف بعجها البعض 
بأف الكنكز كالمعادف كغيرها  1976لسنة   43اكالكنكز فنظمت أحكاـ القانكف المدني األردني رقـ 

عميها في أرض مممككة لشخص معيف  ككف مممككة له كعميه الخمس لمدكلة، كأف الكنكز  ال ي يعثر
كهذ   ها فمف يس كلي عميها يككف سارقان،ال ي  ك شؼ في أرض  ابعة لمدكلة  ككف مممككة لها كم

ثار القكاعد ال  شمؿ المك شفات ال ي  عد آثاران ألف لها قانكف خاص فيها ينظمها كاجب ال طبيؽ ألف اآل
كبال الي ال  ، ع بر ممكان لمدكلة في جميع الحاالت كفي أم مكاف كجدت فيه كلك كانت األرض مممككة

                                                           

 ،أنظػػػػػر فػػػػػي ذلػػػػػؾ: محمػػػػػد صػػػػػبحي نجػػػػػـ، قػػػػػانكف العقكبػػػػػات القسػػػػػـ العػػػػػاـ النظريػػػػػة العامػػػػػة لمجريمػػػػػة، دار الثقافػػػػػة، عمػػػػػاف ((1
2006. 

 1986محمػػػػػػكد مصػػػػػػطفى، شػػػػػػرح قػػػػػػانكف العقكبػػػػػػات القسػػػػػػـ العػػػػػػاـ، دار النهجػػػػػػة العربيػػػػػػة، لممزيػػػػػػد مػػػػػػف ال فاصػػػػػػيؿ راجػػػػػػع:  (2(
 .  29ص 
، ص 2008لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ راجػػػػػع: عبػػػػػاس الصػػػػػراؼ، جػػػػػكرج حزبػػػػػكف، المػػػػػدخؿ الػػػػػى عمػػػػػـ القػػػػػانكف، دار الثقافػػػػػة،  ((3
36.   
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 السطح أك في باطف األرض كعمى ذلؾيجكز ألم جهة أيخرل  ممؾ هذ  اآلثار أكانت مكجكدة عمى 
  .(1)فإف االس يبلن عمى هذ  اآلثار  ع بر مف قبيؿ السرقة

لمدكلة بغض  ةكال ي هي كؿ جريمة  مس المصالح األساسيخ صاص العيني اال لرجكع الى مبدأن كبا
فهي مصالح كمقكمات أساسية جكهرية  ا كمكاف اإلقميـ الذم ار كبت فيه،النظر عف جنسية مر كبه

فأخذ المشرع بمبدأ عينية  الجنائي الحماية كهي مصالح كطنية،يقكـ عميها المج مع كيكفؿ لها القانكف 
ليكمؿ مبدأ اإلقميمية: فحدد المشرع هذ  الجرائـ الجسيمة كالخطيرة عمى سبيؿ الحصر: النص الجزائي 

االمادة ال اسعة مف  اكهي جرائـ أمف الدكلة، أك  قميد خ ـ الدكلة، أك  زكير أكراؽ النقد أك السندات 
ريب آثار األمة كحجار ها أف يرفؽ جرائـ  ه  اري قانكف العقكبات   ككاف مف باب أكلى كحرصا عمى 

الدكلة أك  سريبها لمعدك مف الجرائـ الخطيرة ال ي  مس أمف الدكلة كسياد ها فميست فقط الجرائـ 
كخاصة في كجعنا نحف كفمسطينييف الف المادة  كالمالية  شكؿ  هديد عمى الدكلة، االق صادية

 نا المسمكب. الحجارية كال اريخية  شكؿ قجية كجكد نسعى ل حقيقها ح ى حصكلنا عمى أرجنا كحق

 عددت  صنيفات الجرائـ كاخ مفت بحسب اس نادها لمعايير أركاف الجريمة حيث قسمت مف حيث 
ركنها الشرعي كالمادم كالمعنكم فهذ  ال قسيمات منها ما هك منصكص عميه في قانكف العقكبات 

  عمؽ بالجرائـ اجنايات جنح مخالفات  كبما ي عمؽ بالعقكبات ال ي  1960لسنة   16االفمسطيني رقـ 
المر كبة بحؽ اآلثار فمـ يكردها قانكف العقكبات ألنها مكجكدة بباب خاص ينظـ العقكبات في قانكف 
اآلثار ككاف حرم بالمشرع أف يكردها في قانكف العقكبات أك بالقانكف األساسي ألهمية الحفاظ عمى 

رب كجكدية   محكر بالكجكد ارث ببلدنا كلما يشكؿ خصكصية كجعنا الف حربنا مع االح بلؿ هي ح
 الحجارم كاإلرث ال اريخي. 

كاغمب ال شريعات العربية لـ   عدل في العقكبات المفركجة  قانكف االثار المطبؽ حاليان كبال دقيؽ في 
، ثار عف ككنها جنح كمخالفات كلـ  رد كال جريمة كاحدة  ـ ايرادها بباب الجناياتآلا بحؽ من هكي

غراب خاصة في أهمية كخطكرة المصمحة المحمية كال ي  س كجب أف يككف كهذا األمر يثير االس 
  16مف قانكف العقكبات رقـ ا 21ففي المادة  المشرع قد راعى أهمي ها كخطكر ها في الجزان المناسب.

                                                           

، شػػػػرح قػػػػانكف العقكبػػػػات القسػػػػـ الخػػػػاص، الجػػػػزن الثػػػػاني، الجػػػػرائـ الكاقعػػػػة عمػػػػى محمػػػػد نمػػػػكرلممزيػػػػد مػػػػف ال فاصػػػػيؿ راجػػػػع:  ((1
 . 78، ص 2008األمكاؿ، دار الثقافة، 
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 بلث سنكات. حدد الحبس بكجع المحككـ عميه في سجف الدكلة مدة   راكح بيف أسبكع كث1960لسنة 
 كبات الجنحكية. كهي مف باب العق

يجـر كفي الفصؿ العاشر منه  1966  لسنة 51رقـ ا السارم في فمسطيف اآلثار نجد أف القانكفلذا 
دينار، مع جكاز  خفيض   200ادينار الى   20ابالحبس مدة ال  زيد عف سن يف أك بالغرامة مف 

لكؿ مف ار كب عمؿ  الحبس عف شهريف كالغرامة عف عشريف دينار عند كجكب أسباب مخففة  قديرية
أدلى  ليه القياـ به بمكجب هذا القانكف،محظكر بمكجب القانكف أك  خمؼ عف القياـ بأم عمؿ طمب إ

أ جر باآلثار أك  ،ببياف كاذب في طمب الحصكؿ عمى رخصة بالحفر أك خالؼ شركط  صريح الحفر
قاـ بطمس أك  مؼ أك أشك  أك أك  ها منح الرخصة،يفبدكف رخصة أك خالؼ الشركط ال ي اش رطت 

ي جح لنا مف كاقع العقكبة عدـ  كافؽ القيمة مع جسامة الجـر المر كب ناهيؾ ك  نقؿ أك حجب أم آثار
عف ال كسع في إعطان ال خفيؼ لمسمطة ال قديرية لمقاجي حيث أنه يس طيع أف يخفض بحدكد ثمف 

، كبالمقابؿ لـ ي طرؽ القيمة كأف يخفض الحبس مف سن يف ليصؿ لشهريف عمى حساب أخؼ العقكبة
 .(1)المشرع لظرؼ ال شديد

دينار كال يجكز   20اكيعاقب القانكف بالحبس مدة ال  زيد عمى شهر كاحد أك بغرامة ال  زيد عمى 
لكؿ مف عثر  ،دنانير عند كجكد أسباب مخففة  قديرية  10ا خفيض العقكبة عف أسبكع كالغرامة عف 
أك عف ا خاذ ال دابير البلزمة لحماي ه أك عف ذكر الظركؼ عمى أثر قديـ ك خمؼ عف اإلببلغ عنه 

 . (2) باك شافهال ي أحاطت 

دينار كال   200ادينار أك   50ا قؿ عف ثبلثة أشهر أك بغرامة   راكح بيف  يعاقب بالحبس مدة الك 
دنانير عند كجكد أسباب مخففة  قديرية، كؿ شخص ال يحمؿ رخصة   10ايجكز  خفيض الغرامة عف 

قيب صادرة مف الدائرة المخ صة كنقب عف آثار أك خرب جدراف أك انشانات أك أية أشيان  ع بر  ن
أثرية سكان أجريت أعماؿ ال نقيب فكؽ األرض أـ  ح ها أكانت ممكا له أك لغير . كهؿ يعقؿ أف  صؿ 

لكؿ ممف دنانير مع السمطة ال قديرية أال يع بر هذا  شجيعا   10اعقكبة الحفر غير المشركع الى 
 ؟! (3) كالمكاطف سكؿ له نفسه أف ي عدل عمى قدسية أرجنا كما بجكفها مف  راث هك حؽ لمكطف 

                                                           

 .  1966  لسنة 51/ هػ  مف القانكف رقـ ا 46المادة ا ((1
 .  1966  لسنة 51/ أ  مف القانكف رقـ ا 47المادة ا ((2
 .  1966  لسنة 51/ ب  مف القانكف رقـ ا 47المادة ا ((3
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دينار كيجكز   300اأشهر إلى سن يف أك بالغرامة مف مائة دينار إلى   3اكيعاقب بالحبس مف 
رامة المحكـك االس عاجة عف الغرامة بقيمة األثر حسب  قدير المدير إذا كانت القيمة  فكؽ قيمة الغ

بها. هذ  المادة  ع بر مبلذان لكؿ مهربيف اآلثار فهذا القانكف ال يمثؿ رادعا لهـ كخاصة أنه قد يحؿ 
بالقميؿ مف النقكد، كال يعالج المشكمة األهـ حيث أف هناؾ مف يهرب آثار ببلد  لمعدك أك لمسكؽ 

 .(1) السكدان

حالي كالمطبؽ في المممكة ال  خ مؼ في مدد الحبس كنرل أف العقكبات السارية في القانكف األردني ال
  3000االمشركع كاال جار باآلثار الى  ركلكنه  شدد في إيقاع الغرامات فقد  صؿ في  هـ الحفر غي

ف يمثمهـ  خكؿ لهـ صبلحيات مكظفي الجابطة العدلية دينار كحد أدنى، كأف مدير اآلثار كم
مخففة باإلجافة إلى إلغان األسباب ال الجزائية،اكمات المنصكص عميها في قانكف أصكؿ المح

أما المسكدة المق رحة لقانكف ال راث الفمسطيني فأراها كباحث قد أنصفت في  ال قديرية عف الحد األدنى،
يعاقب بالحبس مدة ال "  68االمحاكلة الرادعة لكؿ مف ي عدل عمى إرث كآثار ببلدنا؛ في نص المادة 

بط أثنان محاكل ه  هريب   10000امالية ال  قؿ عف  سنكات كبغرامة  5ا قؿ عف  دينار لكؿ مف جي
كقد لمست المسكدة مكجكع مهـ كحساس  ".ال راث الكطني خارج الببلد أك ح ى أيثبت قيامه بذلؾ

ي مج معنا الفمسطيني كهك االع دان عمى ال راث ك دمير  دكف كاعز كطني بكاجب فبشكؿ دائـ  كنكاجه
يعاقب بالحبس مدة ال   73ا دان عمى البيكت كالمباني ال راثية كاألثرية ففي المادة المحافظة كعدـ االع

ر أك أ مؼ  راثان، ب أك دمٌ خرٌ    دينار كؿ مف اع دل أك5000ا قؿ عف سنة أك بغرامة ال  قؿ عف 
ككؿ مف قاـ بعمؿ أك  صرؼ أك نشاط مف شأنه المساس أك األجرار بال راث، ككؿ مف نقب أك قاـ 

كفي مسكدة ال راث غبلؿ أك اس ثمر أرض أك مكقع مف مكاقع ال راث دكف الحصكؿ عمى  رخيص. باس 
الثقافي ال ي  صاغ حاليا مف قبؿ كزارة السياحة االثار بالشراكة مع مك ب اليكنسكك في راـ اهلل أشارت 

ينار أردني اك ما منها "يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤق ة كبغرامة ال  قؿ عف ثبلثة االؼ د 69/1المادة 
مىٍيها  ثىرى عى ٍف  ىٍسًميـً اآلثاًر الَّ ي اٍك ىشىفىها، أك عى مَّؼ عى يعادلها بالعممة الم داكلة قانكنا، كؿ مف اٍم ىنىعى، أك  ىخى

ةن ًلم ٍَّنًقيًب، أك لـ يىكيٍف يىٍحًمميها" ًإلى الًكزارىًة، سىكانه كافى يىٍحًمؿي ريٍخصى
ة المؤق ة فاس خداـ األشغاؿ الشاق .( 2)

عمدت في المكاد األخرل مف باب العقكبات أف  حدد العقكبات المر كبة  دؿ عمى أنها عقكبة جنائية ك 
                                                           

 .   1966  لسنة 51/ج  مف القانكف رقـ ا 47المادة ا( (1
لقػػػػػػد حصػػػػػػمت عمػػػػػػى النسػػػػػػخة األخيػػػػػػرة مػػػػػػف مسػػػػػػكدة مشػػػػػػركع قػػػػػػانكف اآلثػػػػػػار كقمػػػػػػت بدراسػػػػػػ ه ك حميمػػػػػػه كمقارن ػػػػػػه بالمسػػػػػػكدة  (2)

 حة.السابقة، كلكنني ال اس طيع نشرها في معرض هذا البحث نظرا لعدـ نشر صيغ ها النهائية مف قبؿ كزارة السيا
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عشر سنكات كحد أقصى. كفي مسكدة ال راث الفمسطيني ك بحؽ اآلثار مف ثبلث سنكات كحد أدنى 
  . عمىكجعت الحد الدنى خمس سنكات كلـ   طرؽ لمحد األ 2006لعاـ 

 

 استبعاد تطبيق التشريعات عمى المواقع األثرية الواقعة خارج نطاق خريطة أوسمو: ي الفرع الثان
في هذا الفرع مف دراس نا سنسمط الجكن عمى اشكالية كاقعية  عيشها فمسطيف بمخ مؼ أطيافها شعبان 

ع كاف كحجارةن، فا فاقية اكسمك ار أت لها منظمة ال حرير كحؿ خبلصي لمعانا نا الم فاقمة كلكف الكاق
مغايران نجابه عقبا  الى اآلف فجان اعبلف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي بشأف  ر يبات الحككمة الذا ية 

  مادة كأربعة مبلحؽ كمحجر إعبلف 17كأطمؽ عميه ا فاقية أكسمك األكؿ ك  ككف مف ديباجة كا
 .  (1) االن قاليةالمبادئ حكؿ  ر يبات الحكـ الذا ي 

اإلسرائيمية، كأنها مف بيف أمكر أخرل إقامة  –ى، بأهداؼ المفاكجات الفمسطينية بحثت المادة األكل
سمطة حككمة ذا ية ان قالية فمسطينية، كمجمس من خب الشعب الفمسطيني في الجفة الغربية كقطاع 
غزة لف رة ان قالية ال   جاكز خمس سنكات ك ؤدم إلى  سكية دائمة  قكـ عمى أساس قرارم مجمس 

 ، كفي المادة الثانية، اإلطار العاـ الم فؽ عميه لمف رة االن قالية في إعبلف 338ك 422األمف ا
ك ناكلت المادة الثالثة قجية ان خابات المجمس ال شريعي الفمسطيني مف أجؿ أف ي مكف  .المبادئ

الشعب الفمسطيني في الجفة الغربية كقطاع غزة مف حكـ نفسه كفقان لمبادئ ديمقراطية س جرم 
 خابات سياسية عامة كمباشرة كحرة لممجمس بإشراؼ كمراقبة دكلييف م فؽ عميهما بينما  قكـ الشرطة ان

الفمسطينية ب أميف النظاـ العاـ. كحددت ف رة إجران االن خابات بمدة ال   جاكز  سعة أشهر مف بدن 
ية هامة نحك  حقيؽ  نفيذ إعبلف المبادئ عمى أساس أف  مؾ االن خابات "س شكؿ خطكة  مهيدية ان قال

الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني كم طمبا ه العادلة كعالجت المادة الرابعة، كالية المجمس ال ي 
س طبؽ في الجفة الغربية كقطاع غزة، عمى أساس اع بارهما كحدة كاحدة، يجب المحافظة عمى 

 رة االن قالية كمفاكجات الكجع كحد ها كسبلم ها خبلؿ الف رة االن قالية ك ناكلت المادة الخامسة الف
الدائـ، حيث  بدأ ف رة السنكات الخمس االن قالية فكر االنسحاب مف قطاع غزة كأريحا أكالن، كمفاكجات 
الكجع النهائي بيف حككمة إسرائيؿ كممثمي الشعب الفمسطيني في أقرب كقت ممكف كلكف بما ال 

                                                           

 .70 – 69لممزيد من التفاصيل راجع: محمد اشتية، المختصر في تاريخ فمسطين، مرجع سابق، ص  ((1
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هذ  المفاكجات “كما جان في نفس المادة عمى أف  ي عدل بداية السنة الثالثة مف الف رة االن قالية،
سكؼ  غطي القجايا الم بقية بما فيها القدس كالبلجئكف كالمس كطنات كال ر يبات األمنية كالحدكد 

 . (1)كالعبلقات مع جيراف آخريف كمسائؿ أخرل ذات اه ماـ مش رؾ

بة لمشعب الفمسطيني كاف البد ال ي   ناكؿ أمكر مصيرية بالنسكانطبلقان مف هذ  المسائؿ المعمقة 
عقدت بمكجبه مفاكجات مكثفة بيف السمطة  فنيدها كالبحث بها بشكؿ مفصؿ ف ـ عقد أكسمك اثناف 

سرائيؿ، في طابا المصرية،  مخجت عف  كقيع الجانبيف باألحرؼ األكلى عمى  الكطنية الفمسطينية كا 
  صفحة، في 300يقع اال فاؽ في ا ،1995اإلسرائيمي عاـ  –مسكدة إعبلف المبادئ الفمسطيني 

خمسة فصكؿ ك عمى ديباجة كاحدل كثبلثيف مادة كسبعة مبلحؽ ك سع خرائط، كجان في المقدمة أف 
اإلسرائيمية في إطار عممية السبلـ هك إقامة سمطة فمسطينية، كأف  –غاية المفاكجات الفمسطينية 

كا فؽ عمى أف ي ـ  نفيذ إعادة ان شار  ،ـالحكـ الذا ي االن قالي هك جزن ال ي جزأ مف عممية السبل
القكات اإلسرائيمية عمى ثبلث مراحؿ، ك ناكؿ اال فاؽ النظاـ العاـ كاألمف الداخمي لمفمسطينييف في 
الجفة الغربية كقطاع غزة، ك شكيؿ الشرطة الفمسطينية لحفظ األمف الداخمي كعددها كأماكف كجكدها، 

الخارجية إلسرائيؿ، كأنشأ اال فاؽ لجنة مش ركة لم نسيؽ كال عاكف  عمى أف  بقى مسؤكلية حماية الحدكد
 ألغراض األمف.

كيممس آثار  السمبية بشكؿ يكمي المكاطنيف كيؤثر كيحد مف   2أكسمكاإف أبرز كأخطر ما جان به 
ة االسرائيميعمؿ أجهزة السمطة؛ هك  قسيـ األراجي الفمسطينية الى ثبلث مناطؽ ك كزيع ان شار القكات 

 .(2)  مف اال فاقية16 -10 ناكل ه المكاد ا كما

كفي ما ي عمؽ بمعرض بحثنا فإف نطاؽ المسؤكلية كالحماية الكاقعة عمى المكاقع األثرية كما ي بعها مف 
ممكية لآلثار كالحفريات األثرية  ككف حسب الفئات الثبلث أيجا؛ أم أف المكاقع األثرية الكاقعة  حت 

                                                           

 58-56. ص2005محمد فهاد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، منشأة المعارؼ، االسكندرية،   ((1
مت منطقػػػػػػػػة اأ  معظػػػػػػػػـ المػػػػػػػػدف قسػػػػػػػػـ ا فػػػػػػػػاؽ القػػػػػػػػاهرة االن قػػػػػػػػالي األراجػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػطينية إلػػػػػػػػى منػػػػػػػػاطؽ اأ، ب، ج ، شػػػػػػػػم ((2

الفمسػػػػطينية امػػػػا عػػػػدا القػػػػدس  كشػػػػممت المنطقػػػػة اب  معظػػػػـ القػػػػرل كبعػػػػض األراجػػػػي ال ابعػػػػة لهػػػػا فػػػػي حػػػػيف جػػػػمت المنطقػػػػة 
% مػػػػػف مسػػػػاحة الجػػػػػفة الغربيػػػػة كال ػػػػػي بقيػػػػت  حػػػػت السػػػػػيطرة اإلسػػػػرائيمية الكاممػػػػػة، كأصػػػػبحت المنطقػػػػػة 62اج  البػػػػاقي كالبػػػػالغ 

ي حػػػػيف أف منطقػػػػة اب   خجػػػػع لسػػػػيطرة مشػػػػ ركة، فػػػػال خطيط كال طػػػػكير كالنظػػػػاـ العػػػػاـ ي بػػػػع اأ   حػػػػت السػػػػيطرة الفمسػػػػطينية فػػػػ
لممزيــــد مــــن التفاصــــيل لمفمسػػػػطينييف أمػػػػا األمػػػػف فيبقػػػػى بيػػػػد اإلسػػػػرائيمييف، كمػػػػا بقيػػػػت الميػػػػا   حػػػػت سػػػػيطرة الجانػػػػب اإلسػػػػرائيمي، 

 .71راجع: محمد اشتية، المختصر في تاريخ فمسطين، مرجع سابق، ص 
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مف مسؤكلية السمطة، كلكف المعجمة  كمف في المناطؽ كالمكاد األثرية   ككف )أ و ب(المنطقة 
حسب البند األكؿ مف نصكص إعبلف المبادئ حكؿ  ر يبات ، حيث أنه )ج(المكجكدة في المنطقة 
ي كجب نقؿ صبلحيات اآلثار الى الحككمة الفمسطينية كهذا ما لـ ي ـ  طبيقه  اإلدارة الذا ية االن قالية

 . (1) االسرائيميةؿ السمطات مطمقا مف قب

، المسمى مذكرة شـر الشي  بشأف الجدكؿ الزمني ل نفيذ 1999في ا فاؽ شـر الشي  المكقع عاـ  
اإلجرانات المعمقة مف ا فاقات مكقعة كاس ئناؼ مفاكجات الكجع الدائـ، كالذم يع بر نسخة معدلة 

االنسحاب اإلسرائيمي مف  كيفية كلت أبرزهاؽ عمى نقاط رئيسية  نامف ا فاؽ كام ريفر، كاح كل اال فا
 .(2) مراحؿاألراجي الفمسطينية مف خبلؿ ثبلث 

كالجدير بالذكر أف عند اندالع االن فاجة الثانية  غاجت اسرائيؿ عف كافت بنكد اال فاقية فأصبحت 
ف أبرز اع دان عمى المكاقع األثرية كالدينية اج ياح  جميع مناطؽ السمطة الفمسطينية مس باحة، كا 

كاحراقها كق ؿ في محيطها النار  إطبلؽحيث  ـ ان هاؾ حرم ها ب .2002كنيسة المهد عاـ كحصار 
 . (3)شباف فمسطينييف في باحا ها

كما يس رعي اه مامي هك أنه أصبح ال عامؿ مع مناطؽ اج  ككأنها مناطؽ مس قمة منفصمة ذات 
بية، كلكنها في الحقيقة مناطؽ قسمت إداريان اس قبللية جغرافية دائمة عف سائر أراجي الجفة الغر 

                                                           

معػػػػػة، جػػػػػدار الفصػػػػػؿ العنصػػػػػرم كاالسػػػػػ يطاف السػػػػػياحي فػػػػػي المخططػػػػػات المسػػػػػ قبمية الصػػػػػهيكنية ل هكيػػػػػد القػػػػػدس، جمػػػػػاؿ ج ((1
منشػػػػكر فػػػػي ك ػػػػاب القػػػػدس  ػػػػاري  المسػػػػ قبؿ، دراسػػػػات فػػػػي حاجػػػػر كماجػػػػي مدينػػػػة القػػػػدس،  حريػػػػر اعصػػػػاـ نصػػػػار ، الصػػػػادر 

 .353 -339، ص 2010عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية، راـ اهلل، 
 13% مػػػػػػف أراجػػػػػي الجػػػػػػفة مػػػػػػف السػػػػػيطرة اإلسػػػػػػرائيمية العسػػػػػػكرية، لمسػػػػػمطة الفمسػػػػػػطينية المدنيػػػػػػة بحمػػػػػػكؿ 7قػػػػػػؿ يػػػػػ ـ ن -1 ((2

% مػػػػػػف السػػػػػػيطرة المدنيػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية الكاممػػػػػػة 2 نقػػػػػػؿ  -2، أم مػػػػػػف منطقػػػػػػة اج  إلػػػػػػى منطقػػػػػػة اب . 1999أيمػػػػػػكؿ/ سػػػػػػب مبر 
مػػػػػػف السػػػػػػيطرة اإلسػػػػػػرائيمية الكاممػػػػػػة إلػػػػػػى % 3فػػػػػػي  شػػػػػػريف األكؿ/ أك ػػػػػػكبر أم مػػػػػػف المنطقػػػػػػة اب  إلػػػػػػى المنطقػػػػػػة اأ . ك نقػػػػػػؿ 

ينقػػػػؿ كاحػػػػد فػػػػي المئػػػػػة مػػػػف السػػػػيطرة اإلسػػػػػرائيمية  -3السػػػػيطرة الفمسػػػػطينية المدنيػػػػة، أم مػػػػػف المنطقػػػػة اج  إلػػػػى المنطقػػػػػة اب . 
% مػػػػػف السػػػػػيطرة الفمسػػػػػطينية المدنيػػػػػة إلػػػػػى 5.1الكاممػػػػػة، منطقػػػػػة اج  إلػػػػػى السػػػػػيطرة الفمسػػػػػطينية الكاممػػػػػة، منطقػػػػػة اأ ، ك نقػػػػػؿ 

أحمــــد قريــــع، التــــاريخ التفاوضــــي بشــــحن القــــدس، لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع:  ة الفمسػػػػطينية الكاممػػػػة، منطقػػػػة اأ .السػػػػيطر 
ــــر )عصــــام نصــــار(،  ــــدس، تحري ــــة الق ــــي حاضــــر وماضــــي مدين ــــاريخ المســــتقبل، دراســــات ف ــــدس ت ــــاب الق ــــي كت منشــــور ف

 255-218، ص 2010الصادر عن مؤسسة الدراسات الفمسطينية، رام اهلل، 
ف الجػػػػػدير بالػػػػػذكر اف الحككمػػػػػة الفمسػػػػػطينية  قػػػػػـك بأعمػػػػػاؿ  ػػػػػرميـ لمكنيسػػػػػة كقػػػػػد طمبػػػػػت مػػػػػف المسػػػػػؤكليف عػػػػػف ال ػػػػػرميـ كمػػػػػ ((3

راجـــــع: إبـــــراىيم   إبقػػػػػان آثػػػػػار االع ػػػػػدان عمػػػػػى جػػػػػدراف ك ماثيػػػػػؿ الكنيسػػػػػة كشػػػػػاهد حصػػػػػرم عمػػػػػى ان هػػػػػاؾ اسػػػػػرائيؿ لممقدسػػػػػات.
، مطبعــــة اآلبــــاء 2012-2002ى حصــــار المدينــــةفمــــتس، مــــارك إينــــارو، جوزيبيــــو بونافولونتــــا، مــــن حصــــار الكنيســــة الــــ

 147. ص 2012الفرنسيسكان، القدس،
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بشكؿ مؤقت الى أف  نقؿ الصبلحيات  باعان لمسمطة كما  ـ ال كجيح بنانن عمى معطيات ا فاقية 
  عامان، ك شكؿ مناطؽ اج  20أكسمك، إال أف هذا ال ر يب المؤقت يسرم عمى أرض الكاقع منذ قرابة ا

كيكجد فيها  ية ك سيطر اسرائيؿ عميها بشكؿ  اـ،% مف أراجي الجفة الغرب60هذ  ما يقارب 
% 70اح ياطٌي األراجي المركزٌم ألغراض ال سكيف كال طكير لجميع بمدات الجفة الغربية، كفي قرابة 

مف أراجي منطقة اج  ييمنع الفمسطينيكف مف أٌم إمكانية بنان ك طكير بمسٌكغات مخ مفة، ك  بع 
كال جاهؿ؛ فهي  رفض االع راؼ بغالبية القرل في هذ  المنطقة  السمطات االسرائيمية سياسة االهماؿ

ككجع مخططات لها، ك حكؿ دكف  كٌسعها ك طكيرها، كهي  هدـ البيكت فيها ك منع كصمها بالبنى 
ال ح ية، كثمة اآلالؼ مٌمف يعيشكف  حت خطر دائـ بطردهـ مف أماكف سكناهـ بدعكل أنهـ يسكنكف 

سكف بدكية، إجافة إلى ذلؾ، سيطرت إسرائيؿ عمى غالبية مصادر  مناطؽ عسكرية مغمقة أك نقاط
كيربك عمى ذلؾ منح الحفريات  الميا  في منطقة اج  كهي  قٌيد كصكؿ الفمسطينييف إلى هذ  المصادر،

االثرية كالسيطرة عمى كؿ ما هك أثرم في  مؾ المناطؽ بؿ كي ـ السيطرة عمى الكثير مف المناطؽ 
حفريات أثرية عميها، فهنا  صبح آثارنا كاك شافها عبئ عمينا فهي  سمب ك سمب  كاغبلقها بحجة اقامة

 كمف هذ  المكاقع ما يمي:. (1)االرض ال ي  كجد فيها فنخسرها كيخسرها المكاطنكف الذيف يقيمكف فيها

  كـ شماؿ شرقي بيت لحـ ك قع عمى 4كهي قرية فمسطينية  قع جنكب القدس ك بعد ا )أ( الولجة: 
ل ماس ف م د اراجيها عمى جانبي الخط األخجر، صادقت اإلدارة المدنية عمى المخطط الهيكمي خط ا

  كالذم جـ مجمعيف مف القرية جمف مناطؽ اب  أما باقي األراجي ال ي 1628/1995لمقرية رقـ ا
الذم  ـ  1998اع برت غير  ابعة لمنطقة نفكذ القدس أصبحت مناطؽ اج ، كبعد ا فاؽ كام ريفير 

مكجبه  كسيع منطق ي اأ ك ب  في أراجي الجفة،  ـ  غيير المناطؽ المع برة جمف مناطؽ اب  ب
كاع برت جزن مف مناطؽ اج  الخاجعة كميان لمسيطرة االسرائيمية جمف مناطؽ نفكذ القدس الكبرل، 
قد اش هرت قرية الكلجة كمحيطها بكثرة عيكف المان فيها كلكف اغمبها قد جمت داخؿ جدار الفصؿ ك 

جفت بعجها أثنان الحفر لبنان الجدار كعيف الجكيزة كجبؿ الصيفي، كمف أشهر  مؾ العيكف كأكبرها 
عيف الحنية إال أنها  عد جمف المناطؽ ال ي  صنؼ اج ، ك  ـ في  مؾ المنطقة حفريات أثرية مغمقة 

 2013ففي عاـ  قكـ بها سمطة اآلثار كهي قريبة مف الحاجز العسكرم المقاـ عمى أراجي البمدة، 
                                                           

لممزيد راجع المكقع اإللك ركني:  ((1
06_acting_the_landlordhttp://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/2013 

http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201306_acting_the_landlord
http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201306_acting_the_landlord
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 مت المصادقة مف المجنة المكائية لم خطيط كالبنان عمى اقامة حديقة كطنية اعميؽ رفائيـ  عمى 
  5000أراجي الكلجة مف أبرز معالـ القرية زي كنة البدكم كهي شجرة زي كف ركمانية يقدر عمرها بػ ا

 . (1)بيت الحؽ كالهكيةعاـ،  قـك المجاف المحمية كالمنظمات الحقكقية بزيار ها كنكع مف  ث

قاـ أهالي القرية ب قديـ ال ماس قجائي لدل المحكمة العميا اإلسرائيمية جد مسار الجدار الذم قكض 
حركة المكاطنيف بعزلهـ كحصارهـ بالجدار مف كؿ النكاحي مب معا أراجيهـ كفصمهـ عنها. فهناؾ 

ف  ـ رفض ذلؾ االل ماس بنانن عمى مقاطع مف الجدار  بعد أم ارا معدكدة عف مساكف األهالي، كلك
 ادعانات أف الكلجة  شكؿ خطران عمى اسرائيؿ. 

 كـ جنكب شرؽ بيت لحـ، 5كا  كـ جنكب القدس 15يقع عمى بعد ا)ب( تل الفريديس )ىيروديون(: 
كيطمؽ عميه -مخركطي اصطناعي يشرؼ عمى البرية  ـ عف سطح البحر، كهك  ؿ759كير فع ا

كيقسـ المكقع إلى الحصف كالقصر في قمة ال ؿ بينما المدينة السفمى  أقيمت  -محميا اسـ الفريديس
عند أقداـ ال ؿ مف الجهة الشمالية،  كيعرؼ أيجا بجبؿ الهيركديكف نسبة إلى هيركد الكبير الممؾ 

، ي ككف الحصف مف سكر دائرم  (2)ؽ.ـ.  4 -ؽ.ـ.37الذم حكـ فمسطيف  حت سمطة الركماف ا
ج نصؼ دائرية مف جميع الجهات باس ثنان الجهة الشرقية حيث البرج الدائرم مشكبلن محاط بثبلثة أبرا

كحدة دفاعية مس قمة بذل ها داخؿ الحصف، كي ككف القصر مف قاعة محاطة باألعمدة إلى جانب كجكد 
 .(3)حديقة كغرؼ لمسكف كقاعة لمطعاـ كحماما، كيحكم الجبؿ آبار ميا  عمبلقة. 

كمحاط بقرل فمسطينية مهمشة مثؿ قرية حسب ا فاقية أكسمك الثانية   جاؽ يقع المكقع جمف مناط
جب الذيب ال ي يعاني سكانها مف شح الميا  ن يجة لقياـ المس كطنكف المحيطكف بهـ بالسيطرة عميها، 

، ك ـ جـ المكقع كحديقة كطنية  حت ادارة سمطة الطبيعة كالحدائؽ ف مت السيطرة عميه بشكؿ كامؿ
الحفر مف   ـ 2007كفي عاـ  .IUCUية كهك جزن مف مكاقع اال حاد الدكلي لحفظ الطبيعةاالسرائيم

                                                           

 . ent.aspx?id=772709https://www.maannews.net/Contلممزيد مف ال فاصيؿ راجع:   (1(
القػػػػػػدس  ػػػػػػاري  راجػػػػػػع أيجػػػػػػان: خميػػػػػػؿ ال فكجػػػػػػي، الػػػػػػديمغرافيا كالصػػػػػػراع الجيكسياسػػػػػػيفي مدينػػػػػػة القػػػػػػدس، منشػػػػػػكر فػػػػػػي ك ػػػػػػاب  -

المسػػػػػػػ قبؿ، دراسػػػػػػػات فػػػػػػػي حاجػػػػػػػر كماجػػػػػػػي مدينػػػػػػػة القػػػػػػػدس،  حريػػػػػػػر اعصػػػػػػػاـ نصػػػػػػػار ، الصػػػػػػػادر عػػػػػػػف مؤسسػػػػػػػة الدراسػػػػػػػات 
 .  282-277، ص 2010الفمسطينية، راـ اهلل، 

(2) Ehud Netzer, The palaces of the Hasmoneans and Herod the Great, Yad Izhak Ben-Zvi. 
Jerusalem. 2001 .  
3) The Archaeological Encyclopedia of the Holy Land, 1986, pp172-174.) 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=772709
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اذ االثار االسرائيمي ايهكد ني سر ك ـ الكشؼ عف ال ابكت  قبؿ الجامعة العبرية بالقدس  حت اشراؼ اس
 ـ قع كاس كماالن لمحفريات األثرية في المك  2010كفي العاـ .   1االحجرم الذم يعكد لمممؾ هيركد

كالجدير بالذكر أف  الكشؼ عف المدرج كالحجرة الخاصة لمممؾ كالمطمية برسكمات الفريسكك الممكنة.
كؿ المكاد األثرية المس خرجة مف المكقع ي ـ عرجها في الم احؼ اإلسرائيمية مع أف المكقع يقع جمف 

 المح مة.األراجي الفمسطينية 

 

   زيارة ميدانية قاـ بها الباحثل ي  جرم في جبؿ هيركديكف اصكرة مف الحفريات االخيرة ا  1:  1شكؿ ا

ك ر فع عف سطح  كـ إلى الشماؿ مف القدس،  10 قع قرية الجيب عمى بعد ا)ج( تل الجيب: 
يعرؼ السهؿ الشرقي لمقرية بسهؿ أيمكف أم  شرؼ عمى طريؽ القدس يافا القديمة، ـ.  739البحرا

جرت  نقيبات أثرية  .كهي مدينة جيبكف الكنعانية ال اريخيةك قع عميه عيف النطكؼ  سهؿ الغزالف
كاسعة في المكقع في خمسينيات القرف الماجي ببعثة أثرية مف جامعة بنسمفانيا،  لقد دلت ال نقيبات 
عمى أف دالئؿ االس يطاف البشرم في هذا المكقع  عكد إلى العصريف البركنزييف الكسيط كالم أخر، 

ينة مركزية في فمسطيف أبرز المعالـ المك شفة بركة مقطكعة في الصخر، كفيها ظهرت الجيب كمد
.  ـ  قسيـ القرية بنانن عمى ا فاقية أكسمك الثانية  (2)كفي الف رة الركمانية شيد خزاف إلى الشماؿ مف النبع

 % مف المساحة الكمية لمقرية كال ي  قع فيها المسؤكلية عف النظاـ7.5الى مناطؽ اب  ال ي  مثؿ 
العالـ لمسمطة الفمسطينية ك بقى إلسرائيؿ السمطة الكاممة عمى اإلدارة األمنية، كمناطؽ ج ال ي  شكؿ 

                                                           

(1) Ehud Netzer, Herod the Great Builder, Baker Academic. Jerusalem. 2008. P 143. 
كماؿ عبد الف اح كآخركف، معالـ ال راث الثقافي كالحجارم المهددة في محافظات الجفة الغربية، المخطط الطارئ لحماية  (2)

 .44-43ص  .1999المصادر الطبيعية، كزارة ال خطيط كال عاكف الدكلي، مديرية ال خطيط الحجرم كالريفي، 
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% مف إجمالي مساحة القرية ف قع  حت السيادة االسرائيمية ال امة ف مت مصادرة الغالبية 92.5
دس ك كسيع العظمى مف أراجي القرية لمصمحة بنان الجدار الذم قاـ بدكر  عزؿ القرية عف الق

 . (1)مس كطنة جفعات زئيؼ ك مس كطنة جفعكف

 

  صكرة جكية ل ؿ الجيب المحاذم لقرية الجيب كيكجح  كسع المس كطنة عمى حساب اراجيها. اارشيؼ كزارة السياحة كاآلثار 2:  1شكؿ ا
2016  

قرية ثبلث برؾ ركمانية ل خزيف الميا   قع جنكب غرب بيت لحـ  حيطها هي  )د( برك سميمان:
الخجر مف الشماؿ كقرية ارطاس مف الشرؽ كيحدها جدار الفصؿ العنصرم مف جهة مجمع غكش 
ع صيكف االس يطاني مف الجنكب،  قع البرؾ  خمؼ بعجها بانحدار عمى بعد عشرات االم ار. كهي 

  م ر، كعمقها 179الى  118مس طيمة الشكؿ مبنية بشكؿ جزئي كمحفكرة بالصخر، يبمغ طكلها بيف ا
 . (2)ى ما يزيد عف ربع مميكف م ر مكعب  م ر   سع ال16الى  8ا

ك جدر االشارة الى أف  صنيؼ مكقع البرؾ جمف خارطة أكسمك هي مناطؽ اب  كلكف هناؾ  
مساعي اح بللية لجـ المكقع جمف أراجي اج  ل سيطر عميها بالكامؿ كما ي ردد عميها المس كطنكف 

كالكجكد في المنطقة، كانت الميا  القادمة مف كادم العركب ككادم  بشكؿ دائـ كنكع مف  ثبيت الهيمنة
                                                           

.قاعدة بيانات كحدة نظـ المعمكمات الجغرافية كاالس شعار عف بعد. بيت  2012القدس أريج،  -معهد األبحاث ال طبيقية(1) 
 4فمسطيف. دليؿ قرية الجيب. ص -لحـ
قنػػػػػاة السػػػػػبيؿ المم ػػػػػدة مػػػػػف كادم العػػػػػركب ككادم البيػػػػػار ككادم ارطػػػػػاس -اف جػػػػػزن مػػػػػف األنظمػػػػػة المائيػػػػػة شػػػػػكؿ بػػػػػرؾ سػػػػػميم (2)

راجـــع: قا مـــة مواقـــع التـــراث الثقـــافي والطبيعـــي ذات القيمـــة العمميـــة المتميـــزة فـــي فمســـطين، تحريـــر: حمـــدان الػػػى القػػػدس. 
 70. ص2009طو، الطبعة الثانية، رام اهلل، تشرين أول 

سػػػػػميماني، يكن ػػػػػاف مزراحي، رجمػػػػػة: مؤيػػػػػد غنػػػػػايـ، المكاقػػػػػع األثريػػػػػة فػػػػػي الصػػػػػراع السياسػػػػػي عمػػػػػى منطقػػػػػة  آنػػػػػا فيػػػػػدر، جػػػػػدعكف
 .20-18. ص2015بيت لحـ اجكش ع صيكف  كاإلمكانيات االق صادية كالثقافية، عمؽ شبيه،شباط 
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البيار  صب في البرؾ عف طريؽ قنكات مائية محفكرة في الصغر ال  زاؿ بقاياها مكجكدة، فكانت 
 .  (1) شكؿ نظاـ مائي م كامؿ يغذم المنطقة بالميا ، 

  كـ 2االسرائيميكف عمى بعد ايقع كادم خريطكف أك كادم  قكع كما يسميه  :وادي خريطون)ىـ( 
  كـ حيث يم د مف كادم البيار ح ى البحر الميت مشكبل 4جنكب  ؿ الفريديس، يبمغ طكؿ حكالي ا

أطكؿ األكدية ال ي  صب في البحر، أظهرت ال نقيبات األثرية في المغاكر المن شرة عمى جف ي 
الجفة الشمالية  ن شر مجمكعة مف الكادم بقايا اس خداـ إنساني في مراحؿ حجارية مخ مفة، فعمى 

الكهكؼ، كأشهرها: عرؽ األحمر، كأـ قمعة، كأـ قطفة، كأـ ناقكس، كالخياـ. حيث  رجع الدالئؿ 
عرؽ األحمر أظهرت ال نقيبات أف الممجأ الصخرم الالحجارية فيها إلى العصكر الحجرية، ففي 

طكفية الم أخرة. ك حكم د إلى الف رة الننى كام االس يطاف يرجع فيها إلى العصر الحجرم القديـ األد
أقدـ طبقة اس يطانية عمى سكاكيف مصنكعة مف حجر الصكاف، كأدكات أخرل اس عممها إنساف العصر 
الحجرم في فمسطيف، مثؿ الفؤكس اليدكية كالمقاشط، كبالقرب منها  قع مغارة أـ قمعة ال ي عثر 

سي. ك ميها إلى الشرؽ مغارة أـ قطفة المم دة عمى بداخمها عمى بقايا  عكد إلى العصر الحجرم النحا
م ر كال ي  شير الحفريات فيها عف أكؿ المكاقد ال ي اس خدمها انساف العصر الحجرم   12اعمؽ 
النار في فمسطيف بؿ كفي الشرؽ القديـ. ك  ككف األدكات المك شفة في المكقع مف  إلشعاؿالقديـ 

لمكادم  قع مغارة خريطكف، كهي مغارة طبيعية  م د في الجبؿ  الفؤكس اليدكية، كعمى الجفة الجنكبية
أكثر مف ثبلثمائة م ر كهي م شعبة المداخؿ كعديدة األنفاؽ. اك سبت اسمها مف الراهب خريطكف 

 . (2) المكقعالذم بنى ديرا في 

                                                           

 .  1996لممزيد راجع: ابراهيـ أبك ارميس، ارطاس في العصر اإلسبلمي، جامعة القدس،  ((1
قائمػػػػػػة مكاقػػػػػػع ال ػػػػػػراث الثقػػػػػػافي كالطبيعػػػػػػي ذات القيمػػػػػػة العمميػػػػػػة الم ميػػػػػػزة فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف،  حريػػػػػػر: حمػػػػػػداف طػػػػػػه، الطبعػػػػػػة  ((2

. كمػػػػػػاؿ عبػػػػػػد الف ػػػػػػاح كآخػػػػػػركف، معػػػػػػالـ ال ػػػػػػراث الثقػػػػػػافي كالحجػػػػػػارم المهػػػػػػددة فػػػػػػي 40.ص2009الثانيػػػػػة، راـ اهلل،  شػػػػػػريف أكؿ 
 173-172لطبيعية، مرجع سابؽ. صمحافظات الجفة الغربية، المخطط الطارئ لحماية المصادر ا
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 احث الب اقاـ به زيارة ميدانيةمف المغائر االثرية المم دة عمى كاد الخريطكف ا  3:  1شكؿا

 جمع اس يطاني، فهك قريب مف مس كطنة  ككاع المقامة عمى  أطراؼكف اليكـ يقع عمى طكاد خري
أراجي بمدة  قكع، كهي جزن مف االن شار االس يطاني المكثؼ في منطقة البرية. ف شكؿ خطرا لكؿ 

مكقع كعندما قمت بزيارة  ال. (1) األكليففمسطيني  سكؿ له نفسه أف ي جكؿ في حاجرة أسبلفه 
 داركت مدل خطكرة المكقع حيث أنه عمى ام داد الكادم  ككف  حت المس كطنة ك  ألغراض البحث 

    .مباشرة

 

  2016اارشيؼ كزارة السياحة كاالثار،مكجحة مس كطنة  ككاع ال ي  شرؼ عمى الكادم صكرة جكية لكاد خريطكف  4:  1شكؿ ا

 

                                                           

  2016أسػػػػػػػػػػػػامة العيسػػػػػػػػػػػػة، خريطػػػػػػػػػػػػكف هنػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػاش االنسػػػػػػػػػػػػػاف االكؿ، مقػػػػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػػي الراكيػػػػػػػػػػػػة، اغسػػػػػػػػػػػػػطس  ((1
post_14.html-http://alrawwya.blogspot.com/2016/08/blog   . 

http://alrawwya.blogspot.com/2016/08/blog-post_14.html
http://alrawwya.blogspot.com/2016/08/blog-post_14.html
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 كـ جنكب 20شمالي الغربي لمبحر الميت، ك بعد ا قع خربة قمراف عمى الساحؿ ال )و( خربة قمران:
، بدأ ال نقيبات األثرية في المكقع عاـ مركز االج ماعي لمطائفة اإلسينيةمدينة أريحا، حيث يع بر ال

حيث أظهرت ال نقيبات األثرية اف المكقع يرجع  ( 1) حت اشراؼ الراهب فككس الدكمينيكاني 1949
المكقع قرية زراعية، ثـ أعيد اس خدامه خبلؿ الف ر يف اليكنانية ب اريخه لمعصر الحديدم، كقد كاف 

ـ ، كهك عبارة عف مجمع بنان كبير يشبه الدير يش مؿ عمى حصف 68 -ؽ. ـ.150كالركمانية ا 
أمامي كقاعة لمك ابة كالطعاـ كمطبخا كمصنعا لمفخار كنظاما مائيا م طكرا كمقبرة كبيرة،  أك سب 

مخطكطات ال ي  ـ العثكر عميها في الكهكؼ، كهي  عرؼ باسـ مخطكطات المكقع أهمية مف خبلؿ ال
قمراف، كال ي كشفت بدكرها عف الطائفة اإلسينية ال ي عاشت منعزلة عمى الجفة الغربية لمبحر الميت، 

 ؽ.ـ بسبب 31  ؽ.ـ،  عرض المكقع لم دمير عاـا150كقد اس قرت  مؾ الجماعة في المكقع عاـا
 . (2) ـ68قي اإلسينيكف في المكقع ح ى طردهـ الركماف عاـاالزلزاؿ، رغـ ذلؾ ب

ار بطت قصة الكشؼ عف مخطكطات البحر الميت المثاؿ األبرز كاألكثر جدلية حكؿ نهب اآلثار 
الفمسطينية ك سريبها لمعدك، فبل  ن هي القصة بالصدفة العجائبية ال ي يسرت لذلؾ الراعي اف يس هدم 

ديث كال كيفية بيعها لمطراف السرياف آنذاؾ كالذم بدكر  باعها في الكاليات عمى أهـ مك شفات القرف الح
ل غدك الدرة األبرز في قبة معبد الك اب الكاقعة  1947الم حدة في نفس يـك قرار  قسيـ فمسطيف عاـ 

في م حؼ اسرائيؿ، فبقية القصة  ك مؿ بكيفية  فريغ جميع المح كيات مف الم حؼ الفمسطيني 
مى جميع المفائؼ كالسرعة الخيالية لمسيطرة عمى المكقع كبدن الحفريات بشكؿ مكثؼ مف كالسيطرة ع

 .(3)قبؿ االسرائيمييف ف ـ السيطرة عمى المكقع مع أنه مكقع فمسطيني

 كـ إلى الجنكب الغربي لمبمدة القديمة مف مدينة الخميؿ، ، 1يقع  ؿ الرميدة عمى بعد ا)ز( تل الرميدة: 
كيعٌرؼ  ؿ الرميدة عمى أنه مكجع مدينة الخميؿ   ـ عف سطح البحر،925الي اكير فع بدكر   حك 

  حت إشراؼفي س ينيات القرف الماجي ف رة الحكـ األردني، القديمة، جرت أكلى ال نقيبات في المكقع 

                                                           

لف ػػػػاح كآخػػػػركف، معػػػػالـ ال ػػػػراث الثقػػػػافي كالحجػػػػارم المهػػػػددة فػػػػي محافظػػػػات الجػػػػفة الغربيػػػػة، مرجػػػػع سػػػػابؽ، كمػػػػاؿ عبػػػػد ا (1)
 .160ص 
قائمػػػػػػة مكاقػػػػػػع ال ػػػػػػراث الثقػػػػػػافي كالطبيعػػػػػػي ذات القيمػػػػػػة العمميػػػػػػة الم ميػػػػػػزة فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف،  حريػػػػػػر: حمػػػػػػداف طػػػػػػه، الطبعػػػػػػة  ((2

 .36الثانية، راـ اهلل،  شريف أكؿ ، ص 
لػػػػػػػػػػػػػى الكهػػػػػػػػػػػػػؼ الرابػػػػػػػػػػػػػع، لمصػػػػػػػػػػػػػحفي أسػػػػػػػػػػػػػامة العيسػػػػػػػػػػػػػة، مدكنػػػػػػػػػػػػػة الراكيػػػػػػػػػػػػػة االلك ركنيػػػػػػػػػػػػػة: مقػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػي الطريػػػػػػػػػػػػػؽ ا (3)

post_10.html-http://alrawwya.blogspot.com/2016/05/blog  . 

http://alrawwya.blogspot.com/2016/05/blog-post_10.html
http://alrawwya.blogspot.com/2016/05/blog-post_10.html
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نهاية فيميب همكند،  م ها ال نقيبات ال ي قامت بها سمطة االح بلؿ في  عالـ اآلثار األمريكي
سمطة  جرتأ1999في عاـ  بهدؼ اس كماؿ الكشؼ عف ال سمسؿ الزمني في المكقع. ياتالثمانين

كقد كشفت ال نقيبات األكلى عف بقايا مدينة العصر البركنزم  اآلثار  نقيبات في منطقة المس كطنة
كال ي  سعى  2014األثرية بإشراؼ سمطة اآلثار االسرائيمية عاـ  ال نقيباتك جرم آخر  ،(1) الكسيط

حديقة أثرية في المكقع الذم يقع قرب مس كطنة أدمكت يشام ال ي  إلقامةخبلؿ هذ  الحفريات  مف
 قاـ عمى أراجي ال ؿ الذم هك ممؾ لمفمسطينييف مجيفان فصبل جديدا مف نكبة مدينة الخميؿ ال ي 

قاـ داخؿ   عرض لبلن هاؾ اليكمي كخاصة انها المدينة الفمسطينية الكحيدة في الجفة الغربية ال ي  
 .  (2)بمد ها القديمة مس كطنة

 

  .ارشيؼ عمؽ شبيهامكقع  ؿ الرميدة مكجع كيفية السيطرة عميه كادخاله حيز المس كطنة.   5:  1شكؿا

 قع سكسيا في منطقة جنكب جبؿ الخميؿ إلى الشرؽ مف مدينة يطا عمى طريؽ : خربة سوسيا)ح( 
. 1869ية عمى يد عالـ اآلثار الفرنسي جكريف عاـ . بدأت الحفريات االثر مس كطنة معاليه درجكت

، حيث  ـ اك شاؼ  كسع اإلسرائيميكف بالحفريات األثرية في المكقع مع بداية سبعينيات القرف الماجي

                                                           

Dumper and Bruce,2006. P167. /2003 p.184 K. A., Kitchen/-K. Van, 2011,pp520 ,Bekkum)1(  
جػػػػػدعكف سػػػػػميماني، يكن ػػػػػاف مزراحػػػػػي،  رجمػػػػػة: أسػػػػػمان اغباريػػػػػة، حقػػػػػكؽ الفػػػػػرد كالمج مػػػػػع فػػػػػي األراجػػػػػي الميعمنػػػػػة كمنػػػػػاطؽ  (2)

 .12. ص2015شبيه، نكفيمبر  أثرية في الجفة الغربية،عمؽ

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Anderson_Kitchen
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. قامت  (1)آثار لبقايا كنيس يهكدم يعكد لبداية الف رة البيزنطية القرف الرابع الى السابع الميبلدم 
القرية مكقع أثرم، كبإجبلؿ السكاف الفمسطينييف مف قري هـ. لي ـ  دشيف سمطات اإلح بلؿ بإعبلف 

 عمى أراجي المكاطنيف المصادرة. 1983مس كطنة سكسيا عاـ 

 ـ صدكر أمر عسكرم بإجبلن السكاف بعد  مف قبؿ الفمسطينييف كلكف عندمامع أف المكقع مأهكؿ 
 .  (2) المكاطنيفطنة سكسيا عمى أراجي  ـ انشان مس ك  1983اعبلف القرية كمكقع أثرم. كفي عاـ 

 

. مكجحة المكقع األثرم كالمس كطنة المقامة عمى اراجي القريةا جكية لخربة سكسي صكرة لمكقع أثرم في خربة سكسيا كصكرة  6:  1شكؿ ا
  2016رشيؼ كزارة السياحة كاالثار،اأ

يريكس في خربة المرصص يقع دير القديس مار  :خربة المرصص )دير القديس مارتيريوس()ط( 
 ـ ام دت ال نقيبات 505، كير فع عف سطح البحرابأريحاعمى الطريؽ القديـ الذم كاف يربط القدس 

  حيث اقيـ الدير عمى انقاض قمعة ركمانية، اس مر اس خداـ 2006 -1979االثرية في المكقع مف ا
يبلدم، كخبلؿ الف رة المكقع كدير مف من صؼ القرف الخامس كح ى منصؼ القرف السادس الم

االسبلمية حكؿ المكقع لقرية زراعية، جـ الدير أرجيات فسيفسان ممكنة  حمؿ رسكمات نبا ية 

                                                           

(1) David Amit, 'Architectural plans of Synagogues in the Southern Judean Hills and the 
'Halakah'.' In Dan Urman, Paul Virgil McCracken Flesher, Ancient Synagogues: historical analysis 
and archaeological discovery, Brill, 1998 pp. 129–156 p.132. 

راجـــــــــع كـــــــــذلك: . /arch.org/ar/susiya-http://alt-2016لممزيػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف ال فاصػػػػػػػػػيؿ راجػػػػػػػػػع المكقػػػػػػػػػع اإللك ركنػػػػػػػػػي:  (2(
عمػػػػػػػى المكقػػػػػػػع اإللك ركنػػػػػػػي:  مركـــــــز المعمومـــــــات اإلســـــــرا يمي لحقـــــــوق اإلنســـــــان فـــــــي األراضـــــــي المحتمـــــــة - بتســـــــيمم

http://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya  :22/11/2016،  اري  الدخكؿ. 

http://alt-arch.org/ar/susiya-2016/
http://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya
http://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya
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كقد  ـ جـ المكقع األثرم داخؿ  ،(1)كحيكانية كهندسية عبلكة عمى كجكد بعض الك ابات اليكنانية
صؿ س كطنة ال ي هي في األمف داخؿ المال إمس كطنة معاليه أدكميـ فبل يمكف الكصكؿ الى المكقع 

 بكديس. أجزن مف أراجي 

 
 الدير البيزنطي في خربة المرصص داخؿ مس كطنة معاليه ادكميـ  7:  1شكؿ ا

 ,Christians and Christianity)المصدر: ا    

قجان خربة سيمكف داخؿ مس كطنة شيمك الى الغرب مف قرية  رمسعيا  -يقع  ؿ شيمك: تل شيمو)ط( 
كيرجع  اري  المنطقة الى الف رة البركنزية الم كسطة كاس مر االس يطاف في سيمك خبلؿ الف رة  راـ اهلل.
. كبدأت الحفريات األثرية 1838قاـ عالـ اآلثار ركبنسكف مف كصؼ المكقع عاـ  كالهمنس يةالحديدة 

كي مف م حؼ في المكقع نهام عشرينيات القرف الماجي مف خبلؿ البعثة األثرية ال ي قاـ فريؽ دينمر 
كجزن مف الحفريات ال ي كانت من شرة في مكاقع ال كرا ية. فعمد االح بلؿ  .( 2)ككبنهاجف الكطني

بالجكلة ل هجير السكاف مف المكقع كجعمها منطقة أثرية ك حكيمها فيما بعد لمس كطنة. مف خبلؿ قيامي 
منع عمى لممكقع كلكنه يي  لكصكؿامكاقع االثرية المن هكة مف قبؿ الح بلؿ قمت بمحاكلة لم الميدانية

حيث أف المكقع االثرم يقع بالكامؿ داخؿ المس كطنة. كي ـ العمؿ عمى  إليه؛ الفمسطينييف مف الكصكؿ
 . (3)انشان حديقة أثرية ل طكير السياحة في  ؿ شيمك مق معا المزيد مف أراجي المكاطنيف

                                                           

(1) Chisitians and Chistianity "Corpus of Chistian Site  in Judea"(Eitded by:Ayelet Hashahar 
Malke). "Israel Antiquities Authority". Voll. II. Jerusalem. 2012.   

كمػػػػػػاؿ عبػػػػػػد الف ػػػػػػاح، معػػػػػػالـ ال ػػػػػػراث الثقػػػػػػافي الحجػػػػػػارم المهػػػػػػددة فػػػػػػي محافظػػػػػػات الجػػػػػػفة الغربيػػػػػػة، مرجػػػػػػع سػػػػػػابؽ، ص  (2)
113. 

 .    /ar-shiloh-arch.org/ar/tel-http://altلممزيد مف ل فاصيؿ راجع المكقع اإللك ركني:  (3(
Israeli Colonies In The West Bank 1997-2014, Part One, Palestinian Liberation Organization, 
Colonization And Wall Resistance Commission. 2015.p.174     

http://alt-arch.org/ar/tel-shiloh-ar/
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 عمؽ شبيه  مكقع خربة سيمكف في مس كطنة شيمك ا ارشيؼ  8:  1شكؿ ا
كـ جنكب غرب راـ 10 قع قرية النبي صمكئيؿ إلى الشماؿ مف القدس كعمى بعد  :النبي صمو يل)ك( 

في الشماؿ الشرقي لهذا المكقع  قع القرية  ،اهلل، عمى بعد كيمكم ر كاحد إلى الشماؿ مف حي رامكت
يفعكف، كفي الغرب  قع الفمسطينية الجيب، كفي الشماؿ الغربي منه  كجد مس كطن ا جفعات زئيؼ كج

بمدة بيت اكسا. بنيت قرية النبي صمكئيؿ عمى قمة ال مة، حكؿ المسجد كالقبر الذم يينسب إلى النبي 
أطمؽ الصميبيكف عمى المكاف اسـ مكن جكم. ي ميز المكقع في أنه يقع عمى رأس  مة  ر فع  .صمكئيؿ

مما جعمه مكانان كمقصدان لمزكار   ـ، ك طؿ عمى المنطقة الجبمية كالساحؿ،890عف سطح البحر ا
كالم نزهيف، يح كم المكقع عمى مجمكعة مف المعالـ مف أبرزها المغارة. كأكؿ بنان كاف كنيسة مف 

ميبلدم. حكلت  1157القرف السادس الميبلدم، أعقبها بنان كنيسة أخرل مف الف رة اإلفرنجية في سنة 
كفي الف رة المممككية أجيؼ مسجد أخر مع مئذنة.  الكنيسة اإلفرنجية إلى مسجد في العهد األيكبي.

 البريطاني  ألحقت القذائؼ ال ركية أجرارا بالغة في المسجد ك ـ  رميه خبلؿ االن داب 1917كفي عاـا

جبلن السكاف إلى منطقة قريبة مف  1971في عاـ  .(1)  ـ  دمير القرية مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي كا 
يقع المكقع جمف مناطؽاج   حت حكـ اإلدارة المدنية.  مت  .مكقعال مة، إلى الشرؽ مف مركز ال

حفريات أثرية مف ًقبؿ سمطة اآلثار االسرائيمية في  سعينيات القرف الماجي، ك ـ إعبلف المكقع كحديقة 
ف ـ طرد السكاف كجـ المكقع  كطنية  جـ بطبيعة الحاؿ المكقع األثرم كمنازؿ كأراجي المكاطنيف.

                                                           

كحدة نظـ المعمكمات الجغرافية كاالس شعار عف بعد، بيت القدس اأريج ، قاعدة بيانات  -معهد األبحاث ال طبيقية ((1
 .2012لحـ،
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، كلـ يبقى اال القميؿ مف المكاطنيف الذيف يعانكف بشكؿ يكمي مف كطنية االسرائيميةجمف الحدائؽ ال
 .( 1)االح بلؿ

أعمنت حككمة إسرائيؿ عف مشركع المكاقع ال راثية  2010كأخيران  جد اإلشارة إلى أنه كفي العاـ 
بل  االحـر الكطنية الذم جـ في صيغ ه األصمية قبر راحيؿ امسجد ببلؿ بف رباح  كمعرات همخبي

كفي صدد ذلؾ  كجهت الدكؿ العربية الى اليكنسكك  االيراهيمي ، كجزن مف المكاقع ال راثية االسرائيمية،
مطالبة بإجران نقاش حكؿ ال ممؾ االسرائيمي لمكاقع أثرية فمسطينية في المناطؽ الفمسطينية المح مة، 

 ي أرفقت بالقرار، لكف في خ اـ األمر لـ صحيفة الكقائع ال 2010كقد ناقشت المجنة االدارية في آذار 
ي ـ ا خاذ أم قرار بحكـ عدـ اال فاؽ ك ـ  أجيؿ المداكلة الى كقت الحؽ، كقد طرح المكجكع مرة 
أخرل في اج ماع لمركز ال راث العالمي ال ابع لميكنسكك في البرازيؿ، حيث  ـ  شجيع جميع األطراؼ 

-لفمسطيني، ك ال كصية بإقامة المجنة الفنية االسرائيميةلمنع أم مس في ال راث الثقافي كالمشهد ا
لمكقكؼ عمى حالة  الفمسطينية لآلثار لم نسيؽ بيف الجانبيف، كطمب ارساؿ كفد عف اليكنسكك كايككمكس

حفظ المكاقع ال راثية الفمسطينية ذات القيمة الخاصة، كفي مسكدة القرار االخير الصادر عف المجمس 
 ـ  خصيص البند الثالث حكؿ المكقعيف باس خداـ االسـ  2016-10-12ي ال نفيذم لميكنسكك ف

العربي كال كرا ي معا ك شير المادة األكلى الى ال أكيد عمى أف المكقعيف المكجكديف في بيت لحـ ك 
الخميؿ جزن ال ي جزأ مف فمسطيف، ك ـ ابراز الخميؿ بإدراجها مف قبؿ مجمس الحرؼ العالمي كمدينة 

  .(2)2016ة لمعاـ حرفية عالمي

 

 

 

 

                                                           

قصػػػػة قريػػػػػة أسػػػػيرة فػػػػػي الحديقػػػػة الكطنيػػػػػة، عمػػػػؽ شػػػػػبيه، يكنيػػػػػك  –النبػػػػي صػػػػػمكئيؿ ، يكن ػػػػاف مزراحػػػػػي كجػػػػدعكف سػػػػػكليماني (1)
 .6-5، ص 2016

PDF : -arch.org/ar/wp-http://altلممزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال فاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ راجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإللك ركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ا )2(
Arabic.pdf-Rumeida-content/uploads/2014/01/Tel .  

http://alt-arch.org/ar/wp-content/uploads/2014/01/Tel-Rumeida-Arabic.pdf
http://alt-arch.org/ar/wp-content/uploads/2014/01/Tel-Rumeida-Arabic.pdf
http://alt-arch.org/ar/wp-content/uploads/2014/01/Tel-Rumeida-Arabic.pdf
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 في حماية اآلثار الفمسطينية اإلطار المؤسسي محدودية: المطمب الثاني
ال يقؿ اإلطار المؤسسي أهمية عف اإلطار ال شريعي، حيث اف اإلطار المؤسسي هك األداة ال نفيذية 

در فيما ي عمؽ لكؿ ما يصدر عف اإلطار ال شريعي، كبال الي ال قيمة  ذكر لمقكانيف كاألنظمة ال ي  ص
بحماية اآلثار كالمم مكات الثقافية إذا لـ  كجد األداة ال ي  عمؿ عمى  نفيذ  مؾ األنظمة كالقكانيف، 

  كبال الي  بقى  مؾ األنظمة كالقكانيف مجرد حبر عمى كرؽ كال قيمة لها.

طينية، باإلجافة إلى لذلؾ جان إنشان دائرة اآلثار كال راث الثقافي، كالشرطة السياحية لدل الشرطة الفمس
 األجهزة األمنية األخرل مع أهمية دكر النيابة العامة كالمحاكـ الفمسطينية بمخ مؼ أنكاعها.

 سسي،كأهمها جعؼ اإلطار المؤ  كجد عدة  حديات  قؼ في كجه اإلطار المؤسسي في فمسطيف،ك 
كمف ثـ  (.األول الفرع) ،اآلثار جعؼ المنظكمة القجائية في جبط كردع االن هاكات بحؽ خاصة

 (.ثاني، )الفرع الن ناكؿ مككنات الجبطية القجائية

 في حماية اآلثار الفمسطينية المنظومة القضا ية قصور:  الفرع األول
 

قيؿ قديمان: "إذا فقد العدؿ  كارل الحؽ ككريت الحقيقة ك بارل الظالميف قسكة كفسادان"، هذ  المأثكرة 
بلنطبلؽ في مكجكعنا العاـ كهك القجان،  مؾ المهنة ال ي هي كعان سيقناها هنا لنس أنس بها كمدخؿ ل

لرد الحقكؽ كالدفاع عف المظمكميف كرعاية مصالح الناس كحفظ أعراجهـ كأمكالهـ مف كؿ مع دو كشر 
مس طير ... إنها رسالة الحؽ كراية العدؿ كزاد ال قدـ كالرقي لكؿ مج مع يؤمف بهذ  المهنة كمشركع 

كخبلؽ ال مجرد شعاران خاكيان مف قيـ االل زاـ كالرعاية كالحماية لركادها كرائديها  إنساني، أخبلقي
 كالمدافعيف عف محرابها العبؽ كالعريؽ.

مهنة القجان ال ي يبلزمها شعار "العدؿ أساس الممؾ"   عرض إلى خمؿ كاخ بلؿ ك دخؿ بيف حيف 
ة لمديمقراطية كالحرية، في حال نا كآخر مف قبؿ جهات رسمية كأهمية خاصة في المج معات الفاقد

الفمسطينية ييع بر األمر اس ثنائيان لكجكد اح بلؿ يريد إلغان كؿ ما هك مكجكد، كسمط يف سياسي يف 
 م ناقج يف في الرؤل كالمؤسسات.
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كفي هذا الفرع سنسمط الجكن عمى كاقع القجان في فمسطيف بهدؼ االطبلع عمى المشكبلت 
 نعكس سمبان عمى حماية المم مكات األثرية في فمسطيف، سكان  القجان كال ي يكاجههاال ي كال حديات 

ال حديات ذات عبلقة باالخ بلؿ كاالنقساـ ك )أواًل(. ، الم عمقة ب عدد المحاكـ ك داخؿ االخ صاصات  مؾ
  )ثانيًا(.، القجائي

بيؽ أحكامه بما يحقؽ ي كامؿ  شريع القانكف ك نفيذ  ب ط: أواًل. محاكم متعددة واختصاصات متداخمة
أهدافه، كالقجان هك الذم ي كلى  طبيؽ أحكاـ القانكف، إذ ي كلى القاجي إقامة العدؿ بيف الخصكـ في 

يقرر حقكؽ المكاطنيف إذ أنكرها  الدعكل ب قرير حكـ القانكف فيما يرفع إليه مف منازعات، كهك الذم
، كيمارس أعماله عمى المداف إذا ار كب جريمة، كيحكـ بالعقكبة المقررة قانكنان الغير كاع دل عميها
 . امةباس قبللية 

ك سرم كالية القجان عمى جميع األشخاص الطبيعة كالمعنكية العامة كالخاصة، إال ما اس ثني منا 
ك ش رؾ المحاكـ بمخ مؼ أنكاعها اال مييز، االس ئناؼ، البداية، اإلدارية، األحكاؿ  بنص خاص،

ككؿ حسب اخ صاصها النظر في المنازعة  ،(1)نح، األحداث، ال حقيؽ الشخصية، الجنائية، الج
الم صمة بالمم مكات األثرية، أك بكاقع ال عدم أك بمخالفة األحكاـ القانكنية المنظمة إلدار ها كحماي ها، 
 كالحماية القجائية لممم مكات الثقافية الفمسطينية قد   جسد بحماية القجان الجنائي أك القجان المدني

كات، لذلؾ سنعرض لكؿ منها بإيجاز، كذلؾ عمى لهذ  المم م عسكرمأك القجان اإلدارم أك القجان ال
 النحك ال الي:

  

                                                           

  14مػػػػػف الجػػػػػدير بالػػػػػذكر أف السػػػػػمطة القجػػػػػائية  مػػػػػارس مهامهػػػػػا عبػػػػػر المحػػػػػاكـ النظاميػػػػػة بػػػػػدرج ها كفقػػػػػا ألحكػػػػػاـ المػػػػػادة ا ((1
 . 2001  مف قانكف  شكيؿ المحاكـ النظامية لسنة 2، كالمادة ا2002  لسنة 1مطة القجائية رقـ امف قانكف الس
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القجان الجنائي هك الذم ي كلى  طبيؽ القانكف )أ( حماية القضاء الجنا ي لمممتمكات الثقافية: 
ها قانكف العقكبات كالقكانيف العقابية الجنائي، كالقانكف الجنائي يشمؿ القكانيف العقابية ال ي ي ككف من

 . (1)ثار، قانكف حماية البيئة ...ال ال كميمية مثؿ: قانكف اآل

 يعاقب قانكف العقكبات األردنيكنبلحظ أف جميع الدكؿ قررت حماية جنائية لآلثار، فعمى سبيؿ المثاؿ 
يد عمى ثبلث سنكات أك   عمى أنه: "يعاقب بالحبس الذم ال يز 443بالمادة ا 1960لسنة   16رقـ ا

بالغرامة كؿ مف هدـ أك خرب قصدان األبنية كاألنصاب ال ذكارية كال ماثيؿ أك غيرها مف اإلنشانات 
ك سرم ؿ أك غير منقكؿ له قيمة  اريخية". المعدة لمنفعة الجمهكر أك لمزينة العامة أك أم شين منقك 
المحفكظة بداخمها، كعمى كؿ مف خرب أك األحكاـ الخاصة بال عدم الجنائي عمى الم احؼ كاألشيان 

أ مؼ أك شك  عمدان أم أثر  اريخي، كالقاجي الجنائي هك الذم ي كلى  حديد الكصؼ القانكني 
 .(2)المناسب ل كجيه ال همة عمى كفؽ أحكاـ القانكف الذم يرا  مناسبان 

ائية عف طريؽ األصؿ أف  حريؾ الدعكل الجز )ب( حماية القضاء المدني لمممتمكات الثقافية: 
ي جمف الدعكل بالحؽ الجزائي كهك طمب ا خاذ اإلجرانات الجزائية  ،الشككل أماـ القجان الجنائي

ك  جمف الشككل كذلؾ جمنان الدعكل بالحؽ المدني  بعان  .جد مر كب الجريمة كفرض العقكبة عميه

                                                           

كيمجػػػػػأ المشػػػػػرع الجزائػػػػػي فػػػػػي كػػػػػؿ الػػػػػدكؿ  قريبػػػػػان إلػػػػػى  نظػػػػػيـ نشػػػػػاطات األفػػػػػراد فػػػػػي مخ مػػػػػؼ منػػػػػاحي حيػػػػػا هـ، فػػػػػي قػػػػػكانيف  ((1
ــــات التكميمــــي" ممحقػػػػة بقػػػػكانيف العقكبػػػػات  سػػػػمى    لسػػػػنة 2قػػػػانكف األسػػػػمحة الناريػػػػة كالػػػػذخائر رقػػػػـ ا كمػػػػف أمثم هػػػػا"قــــانون العقوب

، كفػػػػػي  عػػػػػرؼ القػػػػػانكف العقكبػػػػػات ال كميمػػػػػي يقػػػػػكؿ األسػػػػػ اذ 1975  لسػػػػػنة 558كاألمػػػػػر بشػػػػػأف العقػػػػػاقير الخطػػػػػرة رقػػػػػـ ا 1998
الػػػػػدك كر مػػػػػأمكف سػػػػػبلمة بأنػػػػػه: "عبػػػػػارة عػػػػػف القػػػػػكانيف الجنائيػػػػػة ال ػػػػػي  كمػػػػػؿ الػػػػػنقص فػػػػػي قػػػػػانكف العقكبػػػػػات األصػػػػػمي أك  عػػػػػدؿ 

كامػػػػه"، كقػػػػد كرد هػػػػذا ال عريػػػػؼ بصػػػػدد بيػػػػاف ال قسػػػػيمات المخ مفػػػػة لقػػػػانكف العقكبػػػػات، كمنهػػػػا  قسػػػػيـ هػػػػذا القػػػػانكف إلػػػػى بعػػػػض أح
قػػػػػػانكف العقكبػػػػػػات األصػػػػػػمي كقػػػػػػانكف العقكبػػػػػػات ال كميمػػػػػػي، كفػػػػػػي ذات اال جػػػػػػا  كبػػػػػػذات األلفػػػػػػاظ  قريبػػػػػػان يػػػػػػكرد جانػػػػػػب مػػػػػػف الفقػػػػػػه 

لنصػػػػكص العقابيػػػػة ال ػػػػػي  كمػػػػؿ الػػػػنقص فػػػػػي قػػػػانكف العقكبػػػػات األصػػػػػمي  عريفػػػػان لقػػػػانكف العقكبػػػػات ال كميمػػػػػي بأنػػػػه: "عبػػػػارة عػػػػػف ا
 .14لممزيد من التفاصيل راجع: محمون محمد سبلمة، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص أك  عدؿ بعض قكاعد ". 

كبػػػػػاالطبلع عمػػػػػى األحكػػػػػاـ الصػػػػػادرة عػػػػػف محكمػػػػػة الػػػػػنقض الفمسػػػػػطينية لػػػػػـ نجػػػػػد أحكامػػػػػان  سػػػػػ خدـ مصػػػػػطمح قػػػػػانكف العقكبػػػػػات 
ميمػػػػػي أك قػػػػػانكف العقكبػػػػػات الخػػػػػاص أك ح ػػػػػى أيػػػػػة مسػػػػػميات دالػػػػػة عميهػػػػػا كذلػػػػػؾ عمػػػػػى خػػػػػبلؼ محكمػػػػػة الػػػػػنقض المصػػػػػرية، ال ك

كال ػػػػػػي نجػػػػػػدها  سػػػػػػ خدـ مصػػػػػػطمح "القػػػػػػكانيف المكممػػػػػػة لقػػػػػػانكف العقكبػػػػػػات" أك "القػػػػػػكانيف العقابيػػػػػػة المكممػػػػػػة"، ككػػػػػػذلؾ اصػػػػػػطبلح 
ــــــ"القػػػػػػكانيف الجنائيػػػػػػة الخاصػػػػػػة" فػػػػػػي بعػػػػػػض أحكامهػػػػػػا.  ــــــد أنظــــــر: نق ، 1949مــــــارس ســــــنة  16ض جنــــــا ي مصــــــري لممزي
ــــة، الجــــزء الســــابع، رقــــم ) ــــر ســــنة 803(، ص 841مجموعــــة القواعــــد القانوني ــــا ي مصــــري أول فبراي ، 1960، نقــــض جن

 .117(، ص 23(، رقم )11مجموعة أحكام محكمة النقض، سنة )
ال نقيػػػػػػب كشػػػػػػركط اس كشػػػػػػاؼ  عمميػػػػػػات 1982يػػػػػػنظـ القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي فػػػػػػي ا فاقيػػػػػػة األمػػػػػػـ الم حػػػػػػدة لقػػػػػػانكف البحػػػػػػار عػػػػػػاـ  (2)

ـــاع البحـــار كاسػػػ غبلؿ كممكيػػػة مػػػا فػػػي قيعػػػاف البحػػػار كالمحيطػػػات.  ـــدولي لق ـــانون ال ـــام الق ـــراىيم الد غمـــة، أحك ـــد راجـــع: إب لممزي
 .211-205. ص1987والمحيطات وباطن أرضيا خارج حدود الوالية الوطنية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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ذا ثب ت الجريمة ثبت الحؽ المدني، كمف المقرر أيجان أف  لمف لحقه جرر مباشر ما، لمحؽ الجزائي كا 
 .(1) فعمهمادم أك معنكم مف أم جريمة أف يدعي بالحؽ المدني جد الم هـ كالمسؤكؿ مدنيان عف 

كاألصؿ أف  فصؿ المحكمة الجزائية بالحؽ المدني  بعان لمحؽ الجزائي، كلكف لها إذا رأت أف الفصؿ 
لجزائية ف رفض المحكمة الدعكل بالدعكل المدنية يق جي إجران  حقيؽ يؤخر الفصؿ في الدعكل ا

المدنية عمى أف يككف لمطالب الحؽ في مراجعة المحاكـ المدنية، كما أف لممدعي بالحؽ المدني 
مراجعة المحكمة المدنية لمحكـ بال عكيض عما زاد مف جرر اس جد بعد صدكر الحكـ الجزائي الذم 

 .(2) الثباتحاز درجة 

عكل المدنية الخاصة بجريمة مر كبة جد األحكاـ الكاردة في قانكف كالمحكمة المدنية ال ي  نظر في الد
اآلثار، إنما  طبؽ األحكاـ الكاردة في القانكف المدني كأساس في  حديد مقدار ال عكيض، مع ما قد يرد 
مف أحكاـ خاصة بشأنه في قانكف اآلثار، ككؿ ذلؾ عمى كفؽ األحكاـ الكاردة في قانكف المرافعات 

عمى أف  كف اإلثبات في المسائؿ المدنية كبما يؤمف إصدار إحكاـ عادلة كسريعة كناجزةالمدنية كقان
  ككف مس كفية لمجمانات.

ال يس بعد أف يثار نزاع قانكني بيف دائرة السياحة )ج( حماية القضاء اإلداري لمممتمكات الثقافية: 
ر أحكاـ قانكف اآلثار، كأقداـ كاآلثار الفمسطينية كدائرة حككمية أخرل حكؿ مكجكعات  دخؿ في إطا

شركة عامة إلنشان الطرؽ بال جاكز عمى مكقع آثرم مف أجؿ ف ح طريؽ عاـ، أك أف  رفض دائرة 
اآلثار طمبان لمحصكؿ عمى إجازة لم نقيب عف اآلثار في مكقع معيف كيرل صاحب الطمب أف الدائرة 

 .(3) صبلحي ها عسفت في اس خداـ 

                                                           

مػػػػف نفػػػػس القػػػػانكف عمػػػػى أنػػػػه: "يجػػػػكز إقامػػػػة دعػػػػكل الحػػػػؽ المػػػػدني  بعػػػػان لمػػػػدعكل الجزائيػػػػة   1  فقػػػػرة ا195 ػػػػنص المػػػػادة ا ((1
أمػػػػاـ المحكمػػػػة المخ صػػػػة، كمػػػػا  جػػػػكز إقام هػػػػا عمػػػػى حػػػػدة لػػػػدل القجػػػػان المػػػػدني، كفػػػػي هػػػػذ  الحالػػػػة يكقػػػػؼ النظػػػػر فػػػػي الػػػػدعكل 

ائيػػػػػة قػػػػػد أكقػػػػػؼ لجنػػػػػكف المدنيػػػػػة إلػػػػػى أف يفصػػػػػؿ فػػػػػي الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة بحكػػػػػـ بػػػػػات، مػػػػػا لػػػػػـ يكػػػػػف الفصػػػػػؿ فػػػػػي الػػػػػدعكل الجز 
 الم هـ".

 . 2001  لسنة 3  مف قانكف اإلجرانات الجزائية رقـ ا194انظر المادة ا ((2
مػػػػف األمثمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ: أف هنػػػػاؾ قجػػػػية  ػػػػـ رفعهػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ دائػػػػرة اآلثػػػػار الفمسػػػػطينية عمػػػػى شػػػػركة الكهربػػػػان فػػػػي بيػػػػت  ((3

 ( من ىذه الرسالة.1راجع الممحق رقم )ة قرب قبة راحيؿ. لحـ ل دميرها القناة الركمانية القديمة في مكقع بنان الشرك
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ت كثيرة أخرل، يككف القجان اإلدارم هك المخ ص في النظر في  مؾ كفي ها يف الحال يف كحاال
الدعاكم، ف طبيؽ القجان اإلدارم لمقانكف، كبما يؤمف ال طبيؽ العادؿ ألحكامه هك حماية قانكنية 

 لممم مكات الثقافية الفمسطينية عمكمان كلممناطؽ األثرية كاألماكف الدينية خصكصان.

كهك الجهة القجائية المخ صة بالنظر كالبت في  ممتمكات الثقافية:لم عسكري)د( حماية القضاء ال
 1979ك عمؿ بمكجب  شريعات منظمة ال حرير الفمسطينية لعاـ  ،(1) العسكرمالقجايا الم عمقة بالشأف 

ال ي  حدد  شكيبل ها كاخ صاصات النيابة العسكرية كدرجات المحاكـ كاخ صاصا ها، كالجرائـ بمخ مؼ 
 .(2) لهاقكبات المقررة أنكاعها كالع

في ظؿ األحكاؿ غير االع يادية كخصكصان الحركب قد  مجأ الدكلة إلحالة بعض القجايا جد  
ائـ مر كبي جرائـ معينة خطيرة إلى محكمة خاصة، مدنية أك عسكرية حسب األحكاؿ، كقد  ككف الجر 

ؼ فإف حرص القجان العسكرم كفي كؿ الظرك .  الجرائـالماسة بأمف المم مكات الثقافية مف جمف  مؾ 
عمى مراعاة ال طبيؽ السميـ لمقكانيف النافذة كما  كجيه مف إجرانات  حمي الحقكؽ العامة ك راعي 

 .(3) حقكؽ األفراد بما فيهـ الم همكف، يعد إسهامان قجائيان في حماية مم مكا ها األثرية كالثقافية

رض أمامها قجايا اآلثار باإلجافة إلى كبعد هذا االس عراض ألهـ المحاكـ ال ي ممكف أف  ع
كبات كال ي صعاخ صاصا ها األخرل، إال أف هذا ال عدد كال نكع في المحاكـ يسبب العديد مف ال

 نعكس سمبان عمى الحماية القانكنية لممم مكات األثرية، كمدل  حقيؽ الردع العاـ كالخاص عمى من هكي 
بات ما ي عمؽ ب نازع اخ صاص ما بيف القجان النظامي هذ  المم مكات األثرية، كمف أهـ هذ  الصعك 

كالقجان العسكرم، حي أثار مصطمح الشأف العسكرم العديد مف االشكاليات القانكنية خاصة فيما 
ي عمؽ بمحاكمة العسكرييف أماـ المحاكـ العسكرية في حاؿ ار كابهـ لجرائـ خارج نطاؽ الكظيفة 

م مكات األثرية، كهذ  اإلشكالية ما زالت قائمة في ظؿ كجكد الرسمية كمنها جرائـ ال عدم عمى الم

                                                           

  عمػػػػػى أنػػػػػه: " نشػػػػػأ المحػػػػػاكـ العسػػػػػكرية بقػػػػػكانيف خاصػػػػػة، كلػػػػػيس لهػػػػػذ  المحػػػػػاكـ أم اخ صػػػػػاص 2/  101 ػػػػػنص المػػػػػادة ا ((1
 أك كالية خارج نطاؽ الشأف العسكرم". 

نظمػػػػػػػة ال حريػػػػػػػر الفمسػػػػػػػطينية، كقػػػػػػػانكف لممزيػػػػػػػد مػػػػػػػف ال فاصػػػػػػػيؿ راجػػػػػػػع: قػػػػػػػانكف أصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة الثػػػػػػػكرم لم ((2
 . 1979العقكبات الثكرم لمنظمة ال حرير الفمسطينية لعاـ 

 .  23/10/2016مقابمة مع العقيد رائد طه نائب رئيس هيئة القجان العسكرم ب اري   ((3
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، مع اإلشارة أف إشكالية عرض المدنييف (1)أسانيد قانكنية  سمح لمقجان العسكرم هذا االخ صاص
كالذم بمكجبه منع عرض أك محاكمة  2011عمى القجان العسكرم قد ان هت بالقرار الرئاسي لعاـ 

 .المدنييف أماـ القجان العسكرم

كما أف المحاكـ الفمسطينية سكان النظامية أك العسكرية   عامؿ مع قجايا ال عدم عمى المم مكات 
األثرية كقجايا جنحكية كال   عدل قرارا ها بالحبس لمدة ثبلثة أشهر أك الغرامة، كهذ  القرارات بهذ  

، كهذا بدكر  (2)ة الفمسطينيةاألحكاـ ال يمكف لها أف  حقؽ الحماية القانكنية البلزمة لممم مكات األثري
يثير اس غرابي كاس هجاني ففي الكقت الذم  ع بر فيه المم مكات األثرية أمكاالن عامة كمممكؾ لمدكلة إال 
أنها في ذات الكقت ال   م ع بالحماية القانكنية البلزمة بحيث أف القكانيف السارية كالمطبقة في فمسطيف 

ف األخرل أم شكؿ كاف بأنها جريمة جنحكية، في حيف أف القكاني ع بر ال عدم عمى هذ  المم مكات ب
الماؿ العاـ مثؿ القكانيف الم عمقة بالفساد  غمظ مف العقكبات المفركجة عمى ال عدم عمى  ال ي  حمي

 . (3)األمكاؿ العامة

ال بد  كاقع القجان في مخ مؼ دكؿ العالـ أجحى مؤشران كدليبلن : . االختبلل واالنقسام القضا يثانياً 
مف اس حجار  كطرحه عند  قييـ مخ مؼ جكانب االدان االج ماعي، كالسياسي، كاإلدارم، 

                                                           

لكاليػػػػػػة عمػػػػػػى لعػػػػػػؿ مػػػػػػف أهػػػػػػـ المبػػػػػػررات ال ػػػػػػي  سػػػػػػ ند عميهػػػػػػا هيئػػػػػػة القجػػػػػػان العسػػػػػػكرم كالنيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية فػػػػػػي ممارسػػػػػػة ا ((1
  .  9، نص المادة ا1979المدنييف نصكص قانكف العقكبات الثكرم لسنة 

  كمكجػػػػكعها "طمػػػػس معػػػػالـ أثريػػػػة 362/2012فػػػػي القجػػػػية رقػػػػـ ا قــــرار محكمــــة صــــمح ســــمفيتمػػػػف األمثمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ:  ((2
اع.س  لمػػػػػدة ثػػػػػبلث "، كالقاجػػػػػي بحػػػػػبس المػػػػػ هـ 1966  لسػػػػػنة 51/هػػػػػػ  مػػػػػف قػػػػػانكف اآلثػػػػػار رقػػػػػـ ا46خبلفػػػػػان ألحكػػػػػاـ المػػػػػادة ا

  كمكجػػػػػكعها "البنػػػػػان فػػػػػي مكقػػػػػع أثػػػػػرم خبلفػػػػػان لممػػػػػادة 200/2012فػػػػػي القجػػػػػية رقػػػػػـ اوقـــــرار محكمـــــة صـــــمح نـــــابمس أشػػػػػهر. 
"، كالقاجػػػػػػػي بحػػػػػػػبس المػػػػػػػ هـ اح.ؾ  لمػػػػػػػدة ثػػػػػػػبلث أشػػػػػػػهر كهػػػػػػػدـ البنػػػػػػػان 1966  لسػػػػػػػنة 51  مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف اآلثػػػػػػػار رقػػػػػػػـ ا46ا

ـــــابمسجػػػػػرار النا جػػػػػة عػػػػػف البنػػػػػان. المخػػػػػالؼ عمػػػػػى نفقػػػػػة المػػػػػ هـ ك كميػػػػػؼ المػػػػػ هـ بإصػػػػػبلح األ ـــــرار محكمـــــة صـــــمح ن فػػػػػي  وق
  51  مػػػػػػف قػػػػػػانكف اآلثػػػػػػار رقػػػػػػـ ا47  كمكجػػػػػػكعها " ػػػػػػدمير معػػػػػػالـ أثريػػػػػػة خبلفػػػػػػان ألحكػػػػػػاـ المػػػػػػادة ا221/2015القجػػػػػػية رقػػػػػػـ ا

 وقـــــرار  دينػػػػػار أردنػػػػػي. 100"، كالقاجػػػػػي بإدانػػػػػة المػػػػػ هـ اـ.ؾ  بال همػػػػػة المسػػػػػندة إليػػػػػه كالحكػػػػػـ عميػػػػػه بالغرامػػػػػة ا1966لسػػػػػنة 
  كمكجػػػػػكعها "ال نقيػػػػػب عػػػػػف اآلثػػػػػار خبلفػػػػػان ألحكػػػػػاـ 157/2014فػػػػػي القجػػػػػية رقػػػػػـ ا المحكمـــــة العســـــكرية الدا مـــــة / جنـــــوب

وقــــــرار "، كالقاجػػػػػي بحػػػػػػبس المػػػػػػ هـ اأ.ص  لمػػػػػدة شػػػػػػهر كاحػػػػػػد. 1966  لسػػػػػػنة 51/ب  مػػػػػػف قػػػػػػانكف اآلثػػػػػار رقػػػػػػـ ا47المػػػػػادة ا
ــــة / وســــط  ــــة العســــكرية المركزي كجػػػػكعها " ال نقيػػػػب عػػػػف اآلثػػػػار باالشػػػػ راؾ خبلفػػػػان   كم70/2013فػػػػي القجػػػػية رقػػػػـ االمحكم

  دينػػػػػار أردنػػػػػي 100"، كالقاجػػػػي بغرامػػػػػة ماليػػػػػة مقػػػػدارها ا1966  لسػػػػػنة 51/ب  مػػػػف قػػػػػانكف اآلثػػػػػار رقػػػػـ ا47ألحكػػػػاـ المػػػػػادة ا
 ( من ىذه الرسالة.1لممزيد راجع: الممحق رقم )كمصادرة أدكات الجريمة. 

فيمػػػػا لػػػػـ  -1 :العقكبػػػػات "عمػػػػى أنػػػػه:  2005  لسػػػػنة 1اد الفمسػػػػطيني رقػػػػـ ا  مػػػػف قػػػػانكف مكافحػػػػة الفسػػػػ25نصػػػػت المػػػػادة ا ((3
يػػػػػرد فيػػػػػه نػػػػػص فػػػػػي قػػػػػانكف العقكبػػػػػات أك أم قػػػػػانكف آخػػػػػر نافػػػػػذ، يعاقػػػػػب كػػػػػؿ مػػػػػف أديػػػػػف بأحػػػػػد الجػػػػػرائـ المحػػػػػددة بهػػػػػذا القػػػػػانكف 

 بعقكبة مف ثبلث سنكات إلى خمسة عشر سنة. 
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لمنظـ السياسية عمى اخ بلفها، ككف فساد القجان أك اس قام ه كنزاه ه  كاالق صادم، كالمالي، كاألمني
صمح القجان كشفافي ه ماهي إال مرآة عاكسة لحقيقة حاؿ مخ مؼ السمطات األخرل كأكجاعها، فإذا 

 كاس قاـ صمحت كاس قامت حكمان سائر السمطات.

لة يشكبها اخ بلالت كمكاطف جعؼ بينة، باإلجافة إلى ما يع ريها مف في فمسطيف أف منظكمة العدا
بطن ك عقيد كما  سجمه مف نقص في الشفافية كقصكر في ال دابير الحديثة، فإف  قييد المجكن إلى 

 حجيـ اس قبلله كحيادي ه كحمكؿ الكسائؿ البديمة لحؿ النزاعات محؿ القجان أك ال دخؿ في شؤكنه ك 
 . (1) القجان ن يمثؿ اآلفة الرئيسة ال ي  كاجهالقجا

كأنه كبالرغـ مف اه ماـ قانكف السمطة القجائية بدعـ اس قبلؿ القجان، إال أف العمكمية ال ي سيطرت 
 بيف مهاـ كاخ صاصات مؤسسات العدالة  عمى نصكص القانكف، كاف قار  إلى معايير كآليات كاجحة

كالعبلقة القائمة فيما بينها كحدكدها، ك خطي أحكامه في كثير مف األحياف، كغياب ال ككيف كاألدان 
قد أجعفت مف دكر  كمرجعية قانكنية في  عزيز اس قبلؿ  المؤسسي لصالح االج هاد الشخصي،

ة، بما ي طمب إجران  عديبلت جكهرية عمى قانكف القجان كدعـ العبلقة ال كاممية بيف مؤسسات العدال
، عمبلن بمبدأ سيادة ك ككف كاجبة االل زاـ في ال نفيذالسمطة القجائية  نسجـ مع طبيعة أهدافه كغايا ه، 

 .(2)القانكف كأساس كاجب االح راـ

جان ك جدر اإلشارة إلى أف هناؾ الكثير مف المفاصؿ ال اريخية قد عممت عمى إرباؾ كزعزعة الق
جرائي بيف غزة كالجفة منذ  الفمسطيني، كمنها أف القجان الفمسطيني عاش في شبه انقساـ  شريعي كا 

ال ي يكاجهها اإلرث ال شريعي الجخـ كالذم  دنية، إذ أنه مف أكبر اإلشكالياتالحقبة المصرية كاألر 
اإلرث ال شريعي لـ   شريع م عمؽ بالقجان منذ عهد السمطة العثمانية، كأف هذا 12000ي مثؿ بكجكد 

                                                           

ـ ال حػػػػػػديات ال ػػػػػػي  كاجػػػػػػه القجػػػػػػان   مثػػػػػػؿ فػػػػػػي: االحػػػػػػ بلؿ   بينػػػػػػت أف أهػػػػػػ2013دراسػػػػػػة أعػػػػػػد ها مؤسسػػػػػػة مسػػػػػػاكاة عػػػػػػاـ ا ((1
االسػػػػػػرائيمي كالظػػػػػػركؼ السياسػػػػػػية، عػػػػػػدـ الثقػػػػػػة بالقجػػػػػػان، ثقافػػػػػػة المػػػػػػكاطنيف ال ػػػػػػي ال  قبػػػػػػؿ سػػػػػػيادة القػػػػػػانكف، عػػػػػػدـ كجػػػػػػكد إرادة 

 سياسية لئلصبلح،  دخؿ السمطة ال نفيذية.
ظػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػي الفمسػػػػػػػطيني، حالػػػػػػػة السػػػػػػػمطة لممزيػػػػػػػد مػػػػػػػف ال فاصػػػػػػػيؿ راجػػػػػػػع: إشػػػػػػػكاليات الفصػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف السػػػػػػػمطات فػػػػػػػي الن ((2

 . 2007 ، لعاـ 6القجائية، سمسمة  قارير صادرة عف مؤسسة اماف "االئ بلؼ مف أجؿ النزاهة كالمسانلة"، رقـ ا
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لغان ك طكير ما يمـز  طكير  منه، مما أكقع القجاة في  كثيرة، بسبب  ار باكات  ـ دراس ه ك قنينه كا 
 .(1)ال جارب بيف هذ  ال شريعات

أما أسباب المشاكؿ ال ي  كاجه القجان مف كجهة نظر الجمهكر ف مثمت في: مشكمة االك ظاظ لدل 
ـ  كفر النظاـ داخؿ دائرة كا ب العدؿ، ال دقيؽ المبالغ فيه لدل كا ب العدؿ كنقص المكظفيف، عد

كا ب العدؿ، مما يسبب  أخير الحصكؿ عمى الخدمات كبال الي زيادة االك ظاظ، أما أسباب بطن 
السير في الدعاكل فمردها: ار فاع عدد القجايا أماـ القاجي، قمة االمكانيات المادية كالبشرية، بطن 

دـ معرفة عناكيف أطراؼ الدعكل أساسان، عدـ حجكر الشهكد،  غيب القجاة عف ال بميغات بسبب ع
 الجمسات، عدـ حجكر المحاميف.

ك بيف الدارسة أف أخطر االخ بلالت في منظكمة العدالة  كمف في كجكد نظامييف سياسييف في الجفة 
ال اـ إلى ال نسيؽ كالقطاع كالذم أدل إلى كجكد نظاميف قجائييف منفصميف عف بعجهما كاالف قار 

كالعمؿ المش رؾ بينهما، ك ذكر الدراسة: "أف هناؾ انخفاجان في درجة ثقة المكاطف بالقجان، ما أفقد 
المكاطف الثقة في الحصكؿ عمى العدالة بالسرعة المناسبة، فعمى اس قبلؿ القجان،   غكؿ السمطة 

 ال نفيذية ك  دخؿ في شؤكف القجان".

  

                                                           

أصػػػػدرت حككمػػػػة االحػػػػ بلؿ اإلسػػػػرائيمي سمسػػػػمة مػػػػف األكامػػػػر العسػػػػكرية أثػػػػرت بشػػػػكؿ مباشػػػػر عمػػػػى اآلثػػػػار كالمػػػػكاد الثقافيػػػػة  ((1
كالػػػػذم ألغػػػػى العديػػػػد مػػػػف نصػػػػكص أنظمػػػػة اآلثػػػػار  1967  لسػػػػنة 119ذ  األكامػػػػر هػػػػك األمػػػػر العسػػػػكرم رقػػػػـ المػػػػببلد، كأهػػػػـ هػػػػ

السػػػػػارية فػػػػػي الجػػػػػفة ، ككجػػػػػع كافػػػػػة صػػػػػبلحيات دائػػػػػرة اآلثػػػػػار العامػػػػػة بيػػػػػد الحكػػػػػـ  1966  لسػػػػػنة 51القديمػػػػػة األردنػػػػػي رقػػػػػـ ا
ة  صػػػػػدير اآلثػػػػػار مػػػػػف األراجػػػػػي الفمسػػػػػطينية العسػػػػػكرم كاألشػػػػػخاص الػػػػػذيف يعيػػػػػنهـ. كقػػػػػد حظػػػػػرت األكامػػػػػر العسػػػػػكرية اإلسػػػػػرائيمي

المح مػػػػة باسػػػػ ثنان القػػػػدس الشػػػػرقية بػػػػدكف الحصػػػػكؿ عمػػػػى  ػػػػرخيص أك إذف عػػػػاـ مػػػػف قبػػػػؿ جػػػػابط اآلثػػػػار اإلسػػػػرائيمي، كطبقػػػػت 
إسػػػػػرائيؿ القػػػػػانكف اإلسػػػػػرائيمي عمػػػػػى القػػػػػدس الشػػػػػرقية المح مػػػػػة كن يجػػػػػة لجػػػػػـ المدينػػػػػة، الػػػػػذم جػػػػػان خرقػػػػػان لمقػػػػػانكف الػػػػػدكلي، كلػػػػػـ 

نيف السػػػػػابقة أم نػػػػػكع مػػػػػف الحمايػػػػػة لم ػػػػػراث غيػػػػػر المػػػػػادم، كأبطمػػػػػت الػػػػػكزارة العمػػػػػؿ بػػػػػاألكامر العسػػػػػكرية اإلسػػػػػرائيمية  ػػػػػكفر القػػػػػكا
راجـــــع: قـــــوانين المحـــــاكم العســـــكرية االســـــرا يمية: أوامـــــر عســـــكرية، تشـــــريعات الصػػػػػادرة عػػػػػف سػػػػػمطة االحػػػػػ بلؿ االسػػػػػرائيمي. 

 .2008جز، الجزء الثاني،اسرا يمية، اتفاقيات دولية، مرجع قانوني، مؤسسة ال لمحوا
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  في حماية اآلثار الفمسطينية مية المختصةؤلجيزة المحالعمل ل معيقات:  الفرع الثاني
لما كانت الحماية القانكنية لآلثار بمفهكمها الكاسع هك منع االع دان عمى كجكد اآلثار المادم 
كالمعنكم، كسبلم ها، ك أميف الحقكؽ العامة كالخاصة الم صمة بها، كادان الكاجبات المقررة  جاهها، 

كدها كالنهكض بكاقعها نحك األفجؿ، لذلؾ ال بد أف  حظى  ها ك حقيؽ الغاية مف كجكجماف ادان رسال
هذ  المم مكات األثرية بالحماية ال نفيذية، كهي  مؾ الحماية ال ي  قكـ بها االدارات الحككمية المر بطة 

ات الخاصة بالكزارات أك الجهات الحككمية غير المر بطة بكزارة، ال ي   كلى مسؤكلية  نفيذ ال شريع
باآلثار، ل حقيؽ األهداؼ ال ي صدرت  مؾ ال شريعات مف أجمها، كا خاذ االجرانات القانكنية بحؽ 
ذا كانت الحماية ال شريعية لآلثار  عد بمثابة اإلطار الفكرم النظرم لمحماية القانكنية  مخالفيها، كا 

فكجكد طكاقـ  ة القانكنية لآلثار.لآلثار، فإف الحماية ال نفيذية هي اإلطار العممي ال طبيقي لمحماي
الشرطة المخ صة يكفؿ  حقيؽ اإلنجباط مف خبلؿ  نفيذ القانكف. فيقع عمى عا ؽ أجهزة الشرطة 

عف طريؽ ا باع اإلجرانات الكقائية كا باع السعي الحثيث إلجهاض الجرائـ الم ربصة باآلثار كال راث 
  . (1)كالرقابة اإلجرانات المانعة ال ي  عززها الشرطة بالم ابعة

ككزارة السياحة كاآلثار،  )أواًل(.لذلؾ سن ناكؿ في هذا الفرع أهـ هذ  األجهزة، شرطة السياحة كاآلثار،  
 )ثانيًا(.

كهي إدارة م خصصة مف إدارات الشرطة الفمسطينية مكمفة بم ابعة : (2)أواًل. شرطة السياحة واآلثار
مف أجؿ النهكض بهذا القطاع كالحفاظ البلزمة  سهيبلت ال  كفؿ ب كفير القطاع السياحي الفمسطيني، 

كفكدهـ عمى الحركة السياحية ك أميف الزائريف أثنان   يشرؼعمى اآلثار الفمسطينية، كفي سبيؿ ذلؾ 
 ف  مقى الشكاكل ، المم مكات األثرية كالثقافية سرقة ك دمير كما  قكـ بال صدم لمكاجهة  عمى ببلدنا،

                                                           

، حماية اآلثار كاألعماؿ الفنية، المركز العربي لمدراسات األمنية كال دريب. ص حماية اآلثار كال خطيط العمرانيأحمد أميف، (1)
152-153. 

، ك شػػػػػكمت 1995 أسسػػػػت الشػػػػػرطة السػػػػػياحة كاآلثػػػػػار بمرسػػػػـك رئاسػػػػػي صػػػػػادر عػػػػػف الشػػػػػهيد الراحػػػػؿ ياسػػػػػر عرفػػػػػات، عػػػػػاـ  ((2
فػػػػػػي بػػػػػػداي ها مػػػػػػف حممػػػػػػة المػػػػػػؤهبلت العمميػػػػػػة ك حديػػػػػػدان الحاصػػػػػػميف عمػػػػػػى  خصصػػػػػػات المغػػػػػػات األجنبيػػػػػػة كال ػػػػػػاري  كعمػػػػػػـ  اإلدارة

 اآلثار، كي محكر عممها بمكافحة ال نقيب عف اآلثار كاإل جار بها ك هريبها طبقان لم شريعات السارية. 
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 مارس عممها مف خبلؿ ل طبيؽ القانكف.  لجهات االخ صاص القجائية عها رفكمف ثـ  بها ك حقؽ
 .(1)عشرة فركع مكزعة عمى المحافظات الشمالية

في نظاـ اإلجرانات الجزائية الفمسطينية يقكـ بها رجاؿ الجبط  (2)كبما أف إجرانات االس دالؿ
ية ال ي  نظـ سير اإلجرانات ، حيث يظؿ نظاـ اإلجرانات الجزائية هك المرجعية النظام(3)القجائي

الجزائية في مرحمة جمع االس دالالت االجبط، كال حقيؽ، كالمحاكمة ، كال  مثؿ الجكانب اإلجرائية 
الكاردة في القكانيف الم عمقة بحماية المم مكات األثرية في فمسطيف خركجان عف هذا األصؿ، بؿ هي 

جايا االع دان عمى المم مكات األثرية اق جت ذلؾ مكممة له فيما ي عمؽ بهذ  القجايا ذلؾ أف طبيعة ق
جان إنشان إدارة م خصصة في الشرطة خاصة أنها ال   عارض مع نظاـ اإلجرانات الجزائية، لذلؾ 

 .الفمسطينية ل قكـ بأعماؿ االس دالؿ في قجايا اآلثار

مف خبلؿ ا خاذها ك مارس الشرطة السياحية مسؤكلي ها كفقان ألسمكب عممي لمكافحة الجريمة، كذلؾ 
لمجمكعة مف اإلجرانات المانعة الر كاب جرائـ االع دان عمى اآلثار بحيث ي ـ ذلؾ مف خبلؿ  كعية 
المكاطنيف ألهمية اآلثار كح مية الحفاظ عمى ال راث القكمي، أك خبلؿ الحجكر الشرطي المؤثر 

ك حديد المسؤكليات ألفراد  كالمس مر عمى مدار اليـك كفي أكقات مخ مفة، كال قسيـ المحدد لممكقع

                                                           

سػػػػرائيؿ فػػػػي8نػػػػص البنػػػػد ا ((1 عمػػػػى إنشػػػػان شػػػػرطة قكيػػػػة  جػػػػمف  1993أيمػػػػكؿ    مػػػػف ا فاقيػػػػة أكسػػػػمك المكقعػػػػة بػػػػيف فمسػػػػطيف كا 
النظػػػػاـ كاألمػػػػف فػػػػي فمسػػػػطيف كجػػػػانت اال فاقيػػػػات المكممػػػػة ال فاقيػػػػة أكسػػػػمك كخصكصػػػػان ا فاقيػػػػة القػػػػاهرة المعركفػػػػة با فاقيػػػػة غػػػػزة / 

ب شػػػػػػػكيؿ قػػػػػػكة شػػػػػػػرطة فمسػػػػػػػطينية  2المعركفػػػػػػػة بأكسػػػػػػمك  1995كاال فاقيػػػػػػػة االن قاليػػػػػػة بكاشػػػػػػػنطف  1994أريحػػػػػػا كالمكقعػػػػػػػة سػػػػػػنة 
نظاميػػػػة شػػػػكمت بمرسػػػػـك رئاسػػػػي ك  بػػػػع لػػػػكزارة الداخميػػػػة، ك شػػػػكمت شػػػػرطة السػػػػياحة كاآلثػػػػار بمرسػػػػـك رئاسػػػػي صػػػػادر عػػػػف  كهيئػػػػة

الػػػػرئيس الفمسػػػػطيني الراحػػػػؿ ياسػػػػر عرفػػػػات مػػػػف ذات العػػػػاـ كػػػػإدارة م خصصػػػػة   بػػػػع لمشػػػػرطة الفمسػػػػطينية مكمفػػػػة ب  بػػػػع القطػػػػاع 
قبػػػػػػؿ دخػػػػػػكؿ السػػػػػػمطة كانػػػػػػت اإلدارة المدنيػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية هػػػػػػي  السػػػػػػياحي كالحفػػػػػػاظ كبػػػػػػذؿ العنايػػػػػػة لحمايػػػػػػة اآلثػػػػػػار الفمسػػػػػػطينية،

المسػػػػػؤكلة عػػػػػف القطػػػػػاع السػػػػػياحي كاآلثػػػػػار عػػػػػف طريػػػػػؽ سػػػػػمطة اآلثػػػػػار اإلسػػػػػرائيمية كلػػػػػـ  كػػػػػف هنػػػػػاؾ شػػػػػرطة سػػػػػياحية مخ صػػػػػة، 
 ككانت  طبؽ أكامر عسكرية منظمة لهذا القطاع في الجفة الغربية بقيت ح ى دخكؿ السمطة  ـ إلغائها. 

رانات االسػػػػػػ دالؿ عمػػػػػػى أنهػػػػػػا: "مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف األعمػػػػػػاؿ ال ػػػػػػي يقػػػػػػـك بهػػػػػػا رجػػػػػػاؿ الجػػػػػػبط الجنػػػػػػائي امػػػػػػأمكرم  عػػػػػػرؼ إجػػػػػػ ((2
الجػػػػػبط القجػػػػػائي ،  هػػػػػدؼ إلػػػػػى جمػػػػػع المعمكمػػػػػات عػػػػػف الجريمػػػػػة ال ػػػػػي كقعػػػػػت، ثػػػػػـ  قػػػػػديـ هػػػػػذ  المعمكمػػػػػات لجهػػػػػة ال حقيػػػػػؽ 

ة  حجػػػػػيرية لم حقيػػػػػؽ االب ػػػػػدائي، ل  صػػػػػرؼ فيهػػػػػا كفػػػػػؽ مػػػػػا ي ػػػػػرجح لػػػػػديها، فمرحمػػػػػة جمػػػػػع االسػػػػػ دالالت عمػػػػػى هػػػػػذا النحػػػػػك مرحمػػػػػ
لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع: محمــــود محمــــود مصــــطفى، شــــرح قــــانون اإلجــــراءات فصػػػػحت  سػػػػمي ها بال حقيقػػػػات األكليػػػػة". 

 . 207الجنا ية، مرجع سابق، ص 
 عمػػػػػى أنػػػػػه: "يكػػػػػكف مػػػػػف مػػػػػأمكرم 2001  لعػػػػػاـ 3  مػػػػػف قػػػػػانكف اإلجػػػػػرانات الجزائيػػػػػة الفمسػػػػػطيني رقػػػػػـ ا21نصػػػػػت المػػػػػادة ا ((3

جػػػػػباط كجػػػػػباط -2مػػػػػدير الشػػػػػرطة كنكابػػػػػه كمسػػػػػاعد  كمػػػػػديرك شػػػػػرطة المحافظػػػػػات كاإلدارات العامػػػػػة.  -1الجػػػػػبط القجػػػػػائي: 
المكظفػػػػػكف الػػػػػذيف خكلػػػػػكا صػػػػػبلحيات -4رؤسػػػػػان المراكػػػػػب البحريػػػػػة كالجكيػػػػػة. -3صػػػػػؼ الشػػػػػرطة، كػػػػػؿ فػػػػػي دائػػػػػرة اخ صاصػػػػػه. 

 الجبط القجائي بمكجب القانكف". 
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الحراسة ككذلؾ الحمبلت ال ف يشية لجبط الم هميف كالمحككـ عميهـ كالهاربيف كالخارجيف عف القانكف، 
كمف الجدير باالن با  أنه كمف الصعب  كالمكامف المخ مفة في المكاقع ال ي  ح اج إلى  عزيزات أمنية.

جي كما ينبغي، كخاصة في ظركؼ صعبة كظركفنا، جدان أف ي ـ حراسة ك أهيؿ كؿ مكقع أثرم ك سيي
نما  لذا فإف برامج حماية المكاقع األثرية ليس مر بطة فقط بإجرانات قانكنية كعممية كعمالية كمالية، كا 
بحمبلت  كعية كاسعة كمنظمة  ر بط مع كسائؿ اإلعبلـ كالمدارس كال نبيه المس مر بأف هذا ال راث 

 . (1)ع األجهزة كالمكاطنيفجزن مف قكمي نا كمسؤكلية جمي

اآلثار، مف خبلؿ مجمكعة  كسرقة  هريبكاآلثار دكر مهـ في مكافحة  كيقع عمى عا ؽ شرطة السياحة
اإلجرانات ال ي  قكـ بها، فإلى جانب القياـ بالمهمة األمنية أثنان إجرانات الحفريات كالممسكحات 

ثار، فهي  قـك بمنع ال عدم عمى المكاقع األثرية االس كشافية، فقد أككؿ إليها القانكف مهمة حماية اآل
أك إجران أم حفريات فيها بطريقة عشكائية كبدكف إذف الجهات المخ صة كعمؿ ال حريات حكؿ 
األماكف ال ي يش به كجكدهـ فيها، كم ابعة نشاطهـ كاألساليب المس خدمة في هذ  الجريمة، نظران 

 .(2) القكمي عمى األمف اإلجرامية هذ  الظكاهرلخطكرة 

ك مارس شرطة السياحة كاآلثار دكرها في حماية المم مكات األثرية في فمسطيف مف خبلؿ العمؿ 
الم كامؿ بيف الشرطة بكافة فركعها ككزارة السياحة كاآلثار كاألجهزة األمنية األخرل، كفي سبيؿ  نظيـ 

، حيث  ـ  حديد آلية (3)ة كاآلثارالعمؿ المش رؾ في  كقيع ا فاقية بيف كزارة الداخمية ككزارة السياح
 العمؿ كمرجعية شرطة السياحة كاآلثار كال ي  حدد آلية العمؿ كمرجعه، كدكر شرطة السياحة كاآلثار.

                                                           

ادر العمميػػػػػػة كالفنيػػػػػػة الم خصصػػػػػػة فػػػػػػي حمايػػػػػػة اآلثػػػػػػار، اآلثػػػػػػار كاألعمػػػػػػاؿ الفنيػػػػػػة، المركػػػػػػز معاكيػػػػػػة ابػػػػػػراهيـ، اعػػػػػػداد الكػػػػػػك  (1)
 .67-66. ص1992العربي لمدراسات األمنية كال دريب، الرياض، 

 . 13/10/2016مقابمة مع المقدـ زياد الخطيب مدير شرطة السياحة كاآلثار في بيت لحـ ب اري   ((2
  قطعػػػػػة أثريػػػػػة فػػػػػي الخميػػػػػؿ بحػػػػػكزة  ػػػػػاجر كسػػػػػط مدينػػػػػة 120احة كاآلثػػػػػار  جػػػػػبط امػػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ: شػػػػػرطة السػػػػػي ((3

، كمػػػػػا ألقػػػػػت القػػػػػبض عمػػػػػى ثبلثػػػػػة أشػػػػػخاص ب همػػػػػة ال نقيػػػػػب عػػػػػف اآلثػػػػػار فػػػػػي أحػػػػػد الخػػػػػرب األثريػػػػػة 6/10/2016الخميػػػػػؿ فػػػػػي 
قػػػػػبض ، كقامػػػػػت أيجػػػػػان شػػػػػرطة السػػػػػياحة كاآلثػػػػػار بإلقػػػػػان ال4/10/2016بػػػػػالقرب مػػػػػف بمػػػػػدة عػػػػػانيف قجػػػػػان محافظػػػػػة جنػػػػػيف فػػػػػي 

عمػػػػػػى شػػػػػػخص ب همػػػػػػة اع ػػػػػػدان ك ػػػػػػدمير ك جريػػػػػػؼ مكقػػػػػػع أثػػػػػػرم فػػػػػػي منطقػػػػػػة المسػػػػػػعكدية األثريػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة نػػػػػػابمس فػػػػػػي 
إدارة  –. لممزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل راجـــــع األخبـــــار المنشـــــورة عمـــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي لمشـــــرطة الفمســـــطينية 26/9/2016

 :  11/10/2016شرطة السياحة واآلثار تاريخ الدخول 
-and-departments/tourist-http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized

department-police-antiquities   . 

http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized-departments/tourist-and-antiquities-police-department
http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized-departments/tourist-and-antiquities-police-department
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 مكنت شرطة السياحة كاآلثار كمنذ  اري   أسيسها مف منع ال عديات عمى المكاقع األثرية كقد 
ة ب هريب اآلثار أك االع دان عمى المناطؽ األثرية كال اريخية كالحفاظ عميها، كمنع الجرائـ الم عمق

كحماي ها كال صدم لمحاكالت سرق ها، كجبط الجرائـ الخاصة باإل جار باآلثار، كحماية اآلثار 
اإل جار بها كفقان لقانكف اآلثار، إال أف هذ  الجهكد لـ كمكافحة ال عدم في محاكلة السرقة كال هريب ك 

المم مكات األثرية الفمسطينية بالشكؿ المطمكب، لعدة أسباب كمعيقات   كف كافية كقادرة عمى حماية
 كمف أهمها: 

ال شؾ أف مف العكائؽ الهامة لعمميات السرقة كاالع دان )أ( عدم كفاية اإلمكانات البشرية والمادية: 
 عمى المم مكات األثرية،   مثؿ في جعؼ المكارد البشرية، سكان مف حيث عدـ كفاية اإلمكانيات
البشرية، أك مف خبلؿ انعداـ الخبرة كاإللماـ بطرؽ كشؼ هذ  العمميات لدل العامميف في شرطة 
السياحة كاآلثار أك لدل العامميف لدل الجهات الم خصصة في ال حقيؽ بعمميات السرقة كاالع دان عمى 

كات األثرية المم مكات األثرية، كهذا بدكر  يشكؿ عقبة كبرل في كجه مكافحة عمميات سرقة المم م
كاالع دان عميها، حيث يس طيع  جار اآلثار كسارقيها مف إجران العمميات المالية الم عددة إلخفان 
المصدر غير المشركع ألمكالهـ بسهكلة كحرية مطمقة، نظران لجعؼ قدرات المكظفيف العامميف في 

 .(1)شرطة السياحة كاآلثار كغيرها مف الجهات األخرل

المكارد المادية البلزمة ل طكير عمؿ المؤسسات المخ صة بمكافحة عمميات هذا باإلجافة لجعؼ 
سرقة ك هريب المم مكات األثرية، فم طمبات مكافحة هذ  الجريمة   طمب كادر بشرم م خصص، هذا 
باإلجافة ل كفر أجهزة  قنية حديثة كم طكرة، مف أجهزة حاسكب كبرامج كأنظمة ا صاؿ، باإلجافة 

                                                           

لمسػػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية أك لممؤسسػػػػات غيػػػػر الحككميػػػػة، فيمػػػػا يشػػػػار إلػػػػى أنػػػػه ال  كجػػػػد سياسػػػػات اق صػػػػادية كاجػػػػحة  ((1
ي عمػػػػػؽ بػػػػػدعـ ك نميػػػػػة قطػػػػػاع السػػػػػياحة كاآلثػػػػػار، رغػػػػػـ أف فمسػػػػػطيف غنيػػػػػة بػػػػػالمكارد األثريػػػػػة كال اريخيػػػػػة كيمكػػػػػف اسػػػػػ غبللها فػػػػػي 

كجػػػػعها فػػػػي سػػػػمـ  صػػػػناعة السػػػػياحة ممػػػػا يػػػػدعـ االق صػػػػاد الفمسػػػػطيني بشػػػػكؿ كبيػػػػر، إال أنهػػػػا ال  سػػػػاهـ كثيػػػػران حاليػػػػان بسػػػػبب عػػػػدـ
األكلكيػػػػػات كجػػػػػمف االح ياجػػػػػات فػػػػػي النمػػػػػك االق صػػػػػادم، ككثيػػػػػر مػػػػػف المشػػػػػاريع الحاليػػػػػة ين هػػػػػي العمػػػػػؿ بهػػػػػا بان هػػػػػان ال مكيػػػػػؿ 
جػػػػػرانات االسػػػػػ دامة فػػػػػي هػػػػػذا القطػػػػػاع، ك هػػػػػدؼ إلػػػػػى  أكيػػػػػد اسػػػػػ مرارية المشػػػػػركع، كعػػػػػدـ اع مادهػػػػػا فقػػػػػط عمػػػػػى الػػػػػدعـ  المػػػػػالي كا 

ف كػػػػاف  الخػػػػارجي مػػػػف قبػػػػؿ الجهػػػػات المانحػػػػة، بػػػػبل شػػػػؾ يع بػػػػر ال مكيػػػػؿ أحػػػػد ركػػػػائز  نفيػػػػذ أم اسػػػػ را يجية أك خطػػػػة لمصػػػػيانة كا 
لممزيــــد مــــن ال مكيػػػػؿ كحػػػػد  لػػػػيس كافيػػػػان لجػػػػماف كفػػػػانة خطػػػػط الحمايػػػػة إذا لػػػػـ يكػػػػف  خطيطهػػػػا قػػػػاـ عمػػػػى أسػػػػس عمميػػػػة سػػػػميمة. 

ألمــــم المتحــــدة "، عــــدد خــــاص عــــن مشــــروع اFocusالتفاصــــيل راجــــع: حمــــدان طــــو، إدارة التــــراث الثقــــافي فــــي فمســــطين "
   . 122، ص 2004(، 1اإلنما ي عن التراث الثقافي واألثار، العدد )
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ة، ككؿ ذلؾ بحاجة لمكارد مالية أك مكازنة خاصة قادرة عمى اس يعاب كؿ هذ  كذلؾ لمباني مهيأ
 .(1) اآلثارسرقة ك هريب الم طمبات، كبما يجمف نجاح مكافحة 

سرقة ك هريب فالكاقع الفمسطيني ما زاؿ يثبت قصكر المؤسسات المخ صة في جبط كمكافحة عمميات 
سمطات اإلدارية كالقجائية مف المكارد البشرية كال قنية كذلؾ بسبب عدـ  مكيف الاآلثار كاإل جار بها، 

جران أبحاثهـ، ثـ عدـ كفانة مكظفي السمطات اإلدارية أك  الجركرية البلزمة لمزاكلة مهامهـ كا 
سرقة ك هريب كال جارة القجائية أك المكمفة باإلشراؼ، أك المسؤكليف عف  طبيؽ إجرانات مكافحة 

 ة معرفية بالشأف.  ككجكد فجك  بالمم مكات األثرية
مف الرؤية الفمسطينية بأف  ككف فاعمة كقادرة عمى  كال ي جان إنشائها انطبلقان فشرطة السياحة كاآلثار، 

مف مخاطر هذ  الجريمة، إال  فمسطيف ك راثها كآثارها، كحماية سرقة ك هريب المم مكات األثريةمكافحة 
، جرائـ االع دان عمى اآلثار خصص في مكافحة أنها ما زالت  عاني مف نقص في الكادر البشرم الم

ا  الكاردة، فمجمكع العامميف في هذا إذا ما  ـ مقارنة عدد الكادر البشرم مع حجـ كعبن  قارير االش ب
 ح اج إلى كقت كجهد ليس بقميؿ، كبال الي أك ببلغ ككؿ حالة اش با    ،130ا شرطة السياحة كاآلثار

عممية  جميع ك حميؿ ك دقيؽ المعمكمات الكاردة في اإلببلغ عف  كبسبب قمة الكادر البشرم، فإف
  سـ بالجعؼ، كهذا بدكر  يؤدم إلى عرقمة م ابعة  باالع دان عمى المم مكات األثريةحاالت االش با  

ال ي  ح اج بطبيع ها إلى السرعة في الم ابعة  مكافحة االع دان عمى المم مكات األثريةعمميات 
 .(2)مبلحقةكال

                                                           

 . 13/10/2016مقابمة مع المقدـ زياد الخطيب مدير شرطة السياحة كاآلثار في بيت لحـ ب اري   ((1
 13/10/2016فػػػػػي مقابمػػػػػة أجريػػػػػت مػػػػػع المقػػػػػدـ زيػػػػػاد الخطيػػػػػب مػػػػػدير شػػػػػرطة السػػػػػياحة كاآلثػػػػػار فػػػػػي بيػػػػػت لحػػػػػـ  ب ػػػػػاري   ((2

  فػػػػػرد مػػػػػكزعيف مػػػػػف 130أكجػػػػػح لنػػػػػا ال ػػػػػالي: بخصػػػػػكص طػػػػػاقـ الشػػػػػرطة السػػػػػياحية: ي كػػػػػكف طػػػػػاقـ الشػػػػػرطة السػػػػػياحية مػػػػػف ا
  فػػػػػرع شػػػػػرطة سػػػػػياحية مكجػػػػػكدة فػػػػػي مػػػػػديريات الشػػػػػرطة فػػػػػي محافظػػػػػات الجػػػػػفة، كاإلدارة 11جػػػػػباط كجػػػػػباط صػػػػػؼ عمػػػػػى ا

غػػػػات م عػػػػددة كال ػػػػاري  كاآلثػػػػار، كفػػػػي بيػػػػت لحػػػػـ العامػػػػة مكجػػػػكدة فػػػػي راـ اهلل، مػػػػف حممػػػػة الشػػػػهادات الجامعيػػػػة فػػػػي  خصػػػػص ل
  جػػػػػابط صػػػػػؼ، مػػػػػع العمػػػػػـ أف هػػػػػذا العػػػػػدد ي كجػػػػػب عميػػػػػه 8  جػػػػػابط كا15  مكظػػػػػؼ مػػػػػنهـ ا23عمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ يكجػػػػػد ا

 غطيػػػػػة أكثػػػػػر محافظػػػػػات الجػػػػػفة  شػػػػػاطان، فبيػػػػػت لحػػػػػـ  شػػػػػكؿ عصػػػػػب السػػػػػياحة فػػػػػي الجػػػػػفة الغربيػػػػػة فػػػػػي المنػػػػػاطؽ الخاجػػػػػعة 
  بػػػػػائع م جػػػػػكؿ مػػػػػرخص، كهنػػػػػاؾ أكثػػػػػر 70  محػػػػػؿ بيػػػػػع  حػػػػػؼ، ا89ار إقامػػػػػة افنػػػػػادؽ ، ا  د48لمسػػػػػمطة حيػػػػػث يكجػػػػػد فيهػػػػػا ا

  خربػػػػػة أثريػػػػػة مسػػػػػجمة، كمعػػػػػدؿ دخػػػػػكؿ السػػػػػياح إلػػػػػى بيػػػػػت لحػػػػػـ بشػػػػػكؿ 70  معمػػػػػـ سػػػػػياحي فػػػػػي المحافظػػػػػة، كا2000مػػػػػف ا
رة   سػػػػػػائح، كػػػػػػؿ هػػػػػػذ  ال فاصػػػػػػيؿ كمػػػػػػا يمحقهػػػػػػا مػػػػػػف إجػػػػػػرانات ك ر يبػػػػػػات كم ابعػػػػػػة  قػػػػػػع  حػػػػػػت دائػػػػػػ3000يػػػػػػكمي يقػػػػػػدر بنحػػػػػػك ا

 اخ صاص شرطة السياحة كاآلثار.
كبخصػػػػػكص ال ػػػػػدريب كال أهيػػػػػؿ: يػػػػػ ـ عقػػػػػد دكرات عمػػػػػى مسػػػػػ كيات عػػػػػدة بال عػػػػػاكف مػػػػػع معهػػػػػد اآلثػػػػػار فػػػػػي جامعػػػػػة القػػػػػدس يػػػػػ ـ 
إعطػػػػػان من سػػػػػبي شػػػػػرطة السػػػػػياحة كاآلثػػػػػار محاجػػػػػرات م خصصػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ عمػػػػػـك اآلثػػػػػار كالمكاقػػػػػع األثريػػػػػة، كعقػػػػػد دكرات 

ة كنػػػػػكع مػػػػػف مكاكبػػػػػة ال طػػػػػكر الحاصػػػػػؿ فػػػػػي مجػػػػػاؿ ال ػػػػػراث الثقػػػػػافي كآليػػػػػات الحفػػػػػاظ عميػػػػػه،  دريبيػػػػػة بالشػػػػػراكة مػػػػػع دكؿ صػػػػػديق
كالقيػػػػػاـ بجػػػػػكالت ميدانيػػػػػة مشػػػػػ ركة مػػػػػع دائػػػػػرة اآلثػػػػػار كالقيػػػػػاـ بمسػػػػػكح لمكاكبػػػػػة المكاقػػػػػع األثريػػػػػة كال عػػػػػرؼ عمػػػػػى أهمي هػػػػػا كرصػػػػػد 

 حال ها.   
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ع بر محدكدية عدد المخ صيف كالعامميف في حقؿ اآلثار كعدـ  كفر الكادر الفني مف مهندسيف ك 
ككيميائييف كجيكلكجييف كمرمميف كغيرهـ ممف لهـ دكران مهمان في المحافظة ك طكير المكاقع األثرية مف 

قؿ مف الحد أهـ العقبات في حماية المكاقع األثرية، فعدد الكادر الفمسطيني الم خصص المكجكد أ
األدنى بالمقارنة مع اح ياجات العمؿ، أما طبيعة ال دريب المهني كالمناهج ال دريبية ال ي ي مقكنها في 
الجامعات فهي غير كافية، باإلجافة إلى جركرة أف ي م عكا بمهارات شخصية كقيـ مثمى كركح 

إلى  نمية ك طكير هذا المجاؿ،  المبادرة ك حمؿ المخاطر كالمبادرة لمكصكؿ إلى الريادة كاإلنجاز سعيان 
أما عدـ االه ماـ ب طكير قدرات مف هك غير مؤهؿ كيعمؿ في هذا المجاؿ فقد زاد مف حجـ الخمؿ، 
فمثبلن قسـ اآلثار ال ابع لجامعة بيرزيت قد أغمؽ منذ سنكات، كقسـ اآلثار في جامعة النجاح الكطنية 

، كبالرغـ مف ذلؾ 2008  طالب ح ى عاـ 200يخرج عددان مف الطبلب سنكيان كصؿ عددهـ إلى ا
 . (1)فهـ بحاجة إلى  دريب عممي كدكرات م خصصة لرفع كفان هـ

كمف جانب آخر، فإف مأمكرم الجبط القجائي سكان العامميف في جهاز الشرطة أك األجهزة األمنية 
االع دان عمى  مكافحةالفمسطينية األخرل في أغمبهـ  نقصهـ الخبرة العممية كالفنية في عمميات 

، كأف ال دريبات ال ي ي مقكنها في هذا المجاؿ غير كافية، كال  شممهـ م طمبات المم مكات األثرية
دكرات م خصصة في  لعدـ  عميـ أك اع ماد ،المهارات البلزمة لم عامؿ مع جرائـ اآلثار الحصكؿ عمى

مية األمنية الفمسطينية كمراكز م طمب أساسي في المنهج ال دريبي في األكاديهذا المجاؿ أك ل ككف 
 . (2) األمنيةال دريب األخرل ال ابعة لممؤسسة 

                                                           

 حػػػػػت إشػػػػػراؼ دائػػػػػرة  2000لفسيفسػػػػػان فػػػػػي عػػػػػاـ مػػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ:  ػػػػػـ إنشػػػػػان مخ بػػػػػر فػػػػػي مدينػػػػػة أريحػػػػػا ل ػػػػػرميـ ا ((1
اآلثػػػػار العامػػػػة كمعهػػػػد الفرنسيسػػػػكاف لآلثػػػػار كبػػػػإدارة مؤسسػػػػة ال عػػػػاكف العػػػػالمي اإليطاليػػػػة، إال أنػػػػه  ػػػػـ  ػػػػدريب سػػػػ ة طػػػػبلب فقػػػػط 

 هك عدد غير كاؼو لسد االح ياج. 
كبخصػػػػكص  13/10/2016  فػػػػي مقابمػػػػة مػػػػع المقػػػػدـ زيػػػػاد الخطيػػػػب مػػػػدير شػػػػرطة السػػػػياحة كاآلثػػػػار فػػػػي بيػػػػت لحػػػػـ ب ػػػػاري ((2

اإلجػػػػػرانات الم بعػػػػػة فػػػػػي ال عامػػػػػؿ مػػػػػع قجػػػػػايا اآلثػػػػػار أكجػػػػػح لنػػػػػا مػػػػػا يمػػػػػي: أنػػػػػه فػػػػػي كػػػػػؿ فػػػػػرع يكػػػػػكف هنػػػػػاؾ جػػػػػابط مصػػػػػادر 
معمكمػػػػات مسػػػػؤكؿ عػػػػف م ابعػػػػػة المعمكمػػػػات ال ػػػػي  ػػػػػأ ي مػػػػف أصػػػػدقان الشػػػػػرطة الػػػػذيف يرصػػػػدكف بػػػػػدكرهـ االن هاكػػػػات ال ػػػػي  ػػػػػ ـ 

البعيػػػػدة كالقػػػػرل، يػػػػ ـ بعػػػػد ذلػػػػؾ رصػػػػد االن هاكػػػػات، يػػػػ ـ اس صػػػػدار أكامػػػػر ال ف ػػػػيش  عمػػػػى اآلثػػػػار كالمكاقػػػػع األثريػػػػة فػػػػي المكاقػػػػع
كال  بػػػػػع مػػػػػع النيابػػػػػة العامػػػػػة حسػػػػػب قػػػػػانكف اإلجػػػػػرانات الجزائيػػػػػة، ك كقيػػػػػؼ المع ػػػػػديف كيقػػػػػـك الجػػػػػابط المسػػػػػؤكؿ بإعػػػػػداد  قريػػػػػر 

حالػػػػػة المجػػػػػبكطات لػػػػػدائرة  اآلثػػػػػار فػػػػػي المحافظػػػػػة ال ػػػػػي ال ف ػػػػػيش كمػػػػػا يمػػػػػـز جػػػػػبطها مػػػػػع ال صػػػػػكير، ككيفيػػػػػة ال حػػػػػرز عميهػػػػػا كا 
حصػػػػؿ فيهػػػػا االع ػػػػدان بمحجػػػػر اسػػػػ بلـ ك سػػػػميـ ك قريػػػػر كشػػػػؼ كمعاينػػػػة، كيقػػػػـك جػػػػابط  حقيػػػػؽ بػػػػدكر  بأعمػػػػاؿ ال حقيػػػػؽ كجمػػػػع 
االفػػػػػادات كاالسػػػػػ دالؿ، كيػػػػػ ـ إحالػػػػػة الممػػػػػؼ بجميػػػػػع حيثيا ػػػػػه كأكراقػػػػػه لمقجػػػػػان، كيػػػػػ ـ أدالن أفػػػػػراد الشػػػػػرطة بشػػػػػهادا هـ بالكاقعػػػػػة 

مػػػػة، كفػػػػي حػػػػاؿ االسػػػػ ئناؼ  قػػػػـك دائػػػػرة اآلثػػػػار مػػػػف كزارة السػػػػياحة كاآلثػػػػار ب قػػػػديـ طمػػػػب االسػػػػ ئناؼ إلػػػػى كمناقشػػػػ هـ أمػػػػاـ المحك
 المحكمة.
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في مكافحة االع دان عمى  جهاز شرطة مخ صكبالرغـ مف إنشان )ب( تداخل االختصاصات: 
  برزكجه،   أدية الكاجب المنشكد عمى أكمؿ حكؿ دكف  ه يكاجه معيقاتالمم مكات األثرية، إال أن

ازدكاجية المسؤكلية، كالصبلحيات كالممارسات ألكثر مف جهة، فبالرغـ مف  في كجكدالعقبات 
االع دان عمى  خ ص بمكافحة عمميات ، اس حداث دائرة السياحة كاآلثار لدل الشرطة الفمسطينية

 -في بعض األحياف– قكـ األجهزة األمنية ، إال أنه كفي ذات الكقت المم مكات األثرية بش ى أشكالها
نفيذم الذم هك باألصؿ لشرطة السياحة كآلثار كنكع مف معالجة المكقع ميدانينا كلكف دكف بالدكر ال 

، مما يؤدم إلى  داخؿ في الصبلحيات كاالخ صاص، كهذا بالن يجة  الرجكع لشرطة السياحة كاآلثار
 م إلى الجعؼ في الرقابة ك ش  ها.يؤد

مجاؿ  ف قد إلى الهياكؿ ال نظيمية كالكصؼ كيمكف القكؿ أف العديد مف المؤسسات العاممة في هذا ال
الكظيفي ك حديد المسؤكليات، حيث ي طمب هذا إجرانات رسمية مف أعمى سمطة لمراقبة كم ابعة 
كمحاسبة أية كزارة أك مؤسسة لئلصبلح اإلدارم في هذا المجاؿ، كهناؾ أسبابان م عددة أكجدت الخمؿ 

دكار كالصبلحيات في المؤسسة الكاحدة، فخمؽ حالة مف اإلدارم كالفساد كفي مقدم ها عدـ  حديد األ
الصراع بيف أركاف المؤسسة الكاحدة، ككذلؾ غياب عنصر القيادة في المؤسسة كهك القادر عمى فرض 
اإلدارة الصحيحة، باإلجافة إلى عدـ القدرة عمى فرض اإلدارة السميمة كال مسؾ بها، كعدـ كجكح 

طية كالمباشرة لممؤسسات، أما أسمكب ال عييف الذم مكرس كار كز في الخطكط بيف اإلدارة العميا كالكس
حاالت كثيرة عمى اع بارات خاصة سياسية كليس لها عبلقة بالكفانة كالحاجة ككذلؾ غياب مبدأ 
المقياس لكجع اإلنساف المناسب في المكاف المناسب، أجعؼ مف إمكانية ال نمية كل طكير 

ؿ في كزارات السياحة كاآلثار حيث  ـ  عيف أشخاص غير مناسبيف كالمحافظة، كهذا الشين عينه حص
 .(1)كبدكف مؤهبلت مما أكجد اك ظاظ باألعداد بدكف فاعمية

كال يكجد  نسيؽ بيف هذ  األجهزة، كقد أثب ت ال جارب أف بعض من سبيف هذ  األجهزة األمنية  كما
الدخكؿ إلى هذ   اال جار باآلثار ت عصابات، أك اس طاع هريب ك دمير اآلثار كرطكا في عمميات 

                                                           

، عمػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػع اإللك ركنػػػػػػػػػػػػػي: 2014 قريػػػػػػػػػػػػػر مؤسسػػػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػػػاف، بعنػػػػػػػػػػػػػكاف: كاقػػػػػػػػػػػػػع النزاهػػػػػػػػػػػػػة كمكافحػػػػػػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػػػػػػاد،  ((1
palestine.org/data/uploads/files/corruptionRpt2014.pdf-https://www.aman . 

https://www.aman-palestine.org/data/uploads/files/corruptionRpt2014.pdf
https://www.aman-palestine.org/data/uploads/files/corruptionRpt2014.pdf
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ل هريب األجهزة األمنية عبر غرس عناصر لها داخؿ هذ  األجهزة، مما شكؿ ممرات كقنكات آمنة 
 .(1) فمسطيفكصعكبة مكافح ها في  اآلثار، كهذا بدكر  يكجح حجـ مشكمة اآلثار

مف السيطرة عمى المكاقع  كأخيرا إف المشكمة األعقد ال ي  كاجه شرطة السياحة كاآلثار عدـ ال مكف
كالخركقات ال ي   ـ في مناطؽ اج  كال ي ال يس طيع جابط الشرطة الكصكؿ إليها بصف ه الكظيفية 
ف صبح أكثر عرجة مف المع ديف كالمنقبيف عف اآلثار إلدراكهـ أف هذ  المكاقع ال  قع جمف مناطؽ 

يكمي كال  س طيع الشرطة السيطرة اخ صاص شرط نا، فهناؾ خرب أثرية ي ـ االع دان عميها بشكؿ 
 عمى هذ  االع دانات لكجكدها في مناطؽ اج  كخربة المزار كأبك حمامة القريب يف مف مس كطنة أبك

 رطاس.غنيـ، كخربة المكز المكجكدة في ا
 

كمنذ ذلؾ الحيف سارعت إلى  1994 أسست كزارة السياحة كاآلثار عاـ  :ثانيًا. وزارة السياحة واآلثار
ض بالصناعة السياحية في كافة المناطؽ كالمكاقع الفمسطينية بعد ما عانى قطاع السياحة مف النهك 

هماؿ اس مر أكثر مف ا   عامان ن يجة لبلح بلؿ اإلسرائيمي لؤلراجي الفمسطينية حيث بدأت 25رككد كا 
 العمؿ في عدة ا جاهات كهي:

 رميـ ك هيئة المكاقع في جميع محافظات المحافظة عمى المكركث الثقافي كحماي ه ك نفيذ مشاريع ال -
 مع بعض الحككمات كالمنظمات العربية كالدكلية. الكطف مف الشماؿ إلى الجنكب بال عاكف

 . طكير البنية ال ح ية السياحية -
                                                           

، حيػػػػػث أكجػػػػػح 11/10/2016مقابمػػػػػة مػػػػػع العقيػػػػػد رائػػػػػد طػػػػػه نائػػػػػب رئػػػػػيس هيئػػػػػة القجػػػػػان العسػػػػػكرم  الفمسػػػػػطيني ب ػػػػػاري   ((1
جػػػػد من سػػػػبي المؤسسػػػػة األمنيػػػػة الفمسػػػػطينية،  لنػػػػا مػػػػا يمػػػػي: أف هنػػػػاؾ قجػػػػايا عديػػػػدة لػػػػدل هيئػػػػة القجػػػػان العسػػػػكرم الفمسػػػػطيني

كال ػػػػػي قػػػػبض فيهػػػػػا عمػػػػى العسػػػػػكرم اـ  يقػػػػـك ببيػػػػػع قطػػػػع أثريػػػػػة فػػػػػي  (138/2013القضــــية رقـــــم )كمػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػى ذلػػػػػؾ: 
منطقػػػػػة جنػػػػػيف، كحكػػػػػـ عميػػػػػػه بػػػػػالحبس لمػػػػػدة شػػػػػػهر، كمصػػػػػادرة المػػػػػكاد األثريػػػػػػة المجػػػػػبكطة ب همػػػػػة حيػػػػػػازة أثػػػػػار قديمػػػػػة خبلفػػػػػػان 

كال ػػػػػي قػػػػػبض فيهػػػػػا  (70/2014لقضـــــية رقـــــم )، ككػػػػػذلؾ ا1966  لسػػػػػنة 51  مػػػػػف قػػػػػانكف اآلثػػػػػار رقػػػػػـ ا/أ47ألحكػػػػػاـ المػػػػػادة ا
  دينػػػػار،  ب همػػػػة ال نقيػػػػب عػػػػف  أثػػػػار قديمػػػػة 100عمػػػػى العسػػػػكرم ار  أثنػػػػان قيامػػػػه بال نقيػػػػب عػػػػف آثػػػػار، كحكػػػػـ عميػػػػه بالغرامػػػػة ا

كالمػػػػػػ هـ  (16/2015القضــــــية رقـــــم )ؾ ككػػػػػذل ،1966  لسػػػػػػنة 51/ب  مػػػػػف قػػػػػانكف اآلثػػػػػػار رقػػػػػـ ا47خبلفػػػػػان ألحكػػػػػاـ المػػػػػػادة ا
فيهػػػػا جػػػػابط اب  بر بػػػػة مقػػػػدـ، كالػػػػذم جػػػػبط فػػػػي منطقػػػػة جنػػػػيف أثنػػػػان قيامػػػػه بال نقيػػػػب عػػػػف آثػػػػار ، كأصػػػػدر المحكمػػػػة الخاصػػػػة 

  51  مػػػػػف قػػػػػانكف اآلثػػػػػار رقػػػػػـ ا47  دينػػػػػار سػػػػػندان ألحكػػػػػاـ المػػػػػادة ا200قرارهػػػػػا بإدانػػػػػة المػػػػػ هـ كفػػػػػرض غرامػػػػػة ماليػػػػػة بقيمػػػػػة ا
  كالمػػػػػ هـ فيهػػػػػا الجػػػػػابط اع.ز  كالجػػػػػابط اع.أ  عنػػػػػد جػػػػػبطهما باالشػػػػػ راؾ 46/2014القجػػػػػية رقػػػػػـ ا. ككػػػػػذلؾ 1966لسػػػػػنة 

مػػػػػػع أشػػػػػػخاص مػػػػػػدنييف أثنػػػػػػان قيػػػػػػامهـ بال نقيػػػػػػب عػػػػػػف اآلثػػػػػػار فػػػػػػي منطقػػػػػػة طكبػػػػػػاس،  كبعػػػػػػد إدان همػػػػػػا بال همػػػػػػة المسػػػػػػندة إليهمػػػػػػا 
  دينػػػػار سػػػػندان 20امػػػػة ماليػػػػة بقيمػػػػة احكمػػػػت المحكمػػػػة الدائمػػػػة الشػػػػماؿ عمػػػػى كػػػػؿ كاحػػػػد منهمػػػػا بػػػػالحبس لمػػػػدة ثبلثػػػػة أشػػػػهر كغر 

    مف قانكف العقكبات العسكرم.245ألحكاـ المادة ا
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  دريب الكفانات البشرية العاممة بالسياحة ك طكيرها. -

كانيف كاألنظمة المنصكص عميها في  نظيـ كمراقبة عمؿ المؤسسات كالمرافؽ السياحية جمف الق -
  .45/1965قانكف السياحة المؤقت رقـ ا

  طكير المن ج السياحي ك ركيجه ك سكيقه في األسكاؽ العالمية. -

حيث  مت هذ  المشاريع كالبرامج بال عاكف مع القطاع السياحي الفمسطيني الخاص كب مكيؿ مف الدكؿ 
مالية كال قنية كالخبرا ية، كيحكـ عمؿ الكزارة مجمكعة مف المانحة ال ي ساهمت في  كفير المصادر ال

القكانيف كاألنظمة السارية ال ي ي ـ عمى أساسها  نظيـ ك كجيه كجبط نشاط كخطط كسياسات كمهاـ 
 .(1) الكزارة

الذم يكجح المكاقع الفمسطينية األثرية كما اشارت اليه دائرة  -  9:  1اشكؿ  - أدنا  كنكرد جدكؿ
 (2)اآلثارالسياحة ك 

حجـ المنطقة  اسـ المنطقة الرقـ
  2اكـ

عدد المكاقع  عدد القرل
األثرية 
 األساسية

عدد 
المعالـ 
 األثرية

العدد 
 اإلجمالي

 1.364 1.228 136 71 581 بيت لحـ  -1

                                                           

كال عػػػػػػػديبلت ال ػػػػػػػي  1965  لسػػػػػػػنة 45قػػػػػػػانكف السػػػػػػػياحة المؤقػػػػػػػت رقػػػػػػػـ ا -1اإلطػػػػػػػار القػػػػػػػانكني لػػػػػػػكزارة السػػػػػػػياحة كاآلثػػػػػػػار:  ((1
  لسػػػػػنة 45ياحة المؤقػػػػػت رقػػػػػـ احػػػػػكؿ سػػػػػرياف مفعػػػػػكؿ قػػػػػانكف السػػػػػ 1998  لسػػػػػنة 1المرسػػػػػـك الرئاسػػػػػي رقػػػػػـ ا-2طػػػػػرأت عميػػػػػه. 

األنظمػػػػة الصػػػػادرة بمكجػػػػػب -3مػػػػع ال عػػػػديبلت الػػػػكاردة عميػػػػه المعمػػػػكؿ بػػػػه فػػػػي الجػػػػػفة الغربيػػػػة عمػػػػى محافظػػػػات غػػػػزة.  1965
  46نظػػػػػاـ رقػػػػػـ ا-كال عػػػػديبلت ال ػػػػػي طػػػػػرأت عميػػػػػه كهػػػػػي " 1965  لسػػػػػنة 45  مػػػػػف قػػػػػانكف السػػػػػياحة المؤقػػػػػت رقػػػػػـ ا14المػػػػادة ا
نظػػػػػاـ رقػػػػػـ  –نظػػػػػاـ م ػػػػػاجر ال حػػػػػؼ الشػػػػػرقية.  1966  لسػػػػػنة 47نظػػػػػاـ رقػػػػػـ ا –السػػػػػفر. نظػػػػػاـ مك ػػػػػب السػػػػػياحة ك  1966لسػػػػػنة 

نظػػػػػػػػػػاـ المؤسسػػػػػػػػػػات الفندقيػػػػػػػػػػة  1966  لسػػػػػػػػػػنة 49نظػػػػػػػػػػاـ رقػػػػػػػػػػـ ا –نظػػػػػػػػػػاـ أدالن السػػػػػػػػػػياحة كمػػػػػػػػػػراقب هـ.  1966  لسػػػػػػػػػػنة 48ا
غربيػػػػػػػػة ، السػػػػػػػػارم المفعػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػي الجػػػػػػػفة ال1966  لسػػػػػػػنة 51قػػػػػػػانكف اآلثػػػػػػػػار القديمػػػػػػػة قػػػػػػػػانكف مؤقػػػػػػػت رقػػػػػػػػـ ا-4كمراقب هػػػػػػػا". 

، السػػػػػارم المفعػػػػػكؿ فػػػػػي غػػػػػزة كال عػػػػػديبلت 1929  لسػػػػػنة 51قػػػػػانكف اآلثػػػػػار القديمػػػػػة رقػػػػػـ ا-5كال عػػػػػديبلت ال ػػػػػي طػػػػػرأت عميػػػػػه. 
 ال ي طرأت عميه. 

محمػػػػػد جػػػػػرادات، كرقػػػػػة بحثيػػػػػة بعنػػػػػكاف منػػػػػع ال نقيبػػػػػات المحظػػػػػكرة فػػػػػي األراجػػػػػي الفمسػػػػػطينية المح مػػػػػة: دكر قطػػػػػاع اآلثػػػػػار  (2)
محمػػػػكد خميفػػػػة، فػػػػي مػػػػؤ مر بعنػػػػكاف: آمػػػػف اآلثػػػػار الفمسػػػػطينية كسػػػػبلم ها، جامعػػػػة نػػػػايؼ العربيػػػػة  اكال ػػػػراث الثقػػػػافي. كأشػػػػار لهػػػػ

   .4، ص2015آب  6لمعمـك األمنية، 
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 184 140 44 42 371 غزة  -2

 2.216 1.859 357 156 1.068 الخميؿ  -3

 749 537 212  96 586 جنيف  -4

 527 451 76 16 649 أريحا  -5

 1.567 1.386 181 51 332 القدس  -6

 1.281 1.015 266 73 569 نابمس  -7

 471 418 53 35 151 قمقيمية  -8

 2.135 1.788 347 80 782 راـ اهلل  -9

 748 662 86 23 201 سمفيت  -10

 489 359 130 23 415 طكباس  -11

 485 385 100 42 263 طكلكرـ  -12

 12.216 10.228 1.988 708 5.968 المجمكع  -13

 

دمج دائرة اآلثار ف ـ  2002عمدت اإلدارة الفمسطينية إلى سمسمة مف اإلجرانات اإلدارية بعد عاـ 
جانت خطكة الدمج بهدؼ  ،كدائرة ال راث الثقافي في كزارة الثقافة .العامة في كزارة السياحة كاآلثار

، كجرل العمؿ صات جارب اإلخ صا ركيز إدارة ال راث الثقافي عمى المس كل الكطني، ك فادم حالة 
عمى كجع هيكمية جديدة  شمؿ الدكائر الفنية، كهي دائرة ال نقيب كالسجؿ الكطني كال رميـ كالحفاظ 

دارة المكاقع األثرية ، كنشير أف بداية  أسيس دائرة اآلثار كانت في ظركؼ المعمارم كالم احؼ كا 
. كقد بدأ ية كالمعدات الكافيةالمراكز المجهزة كالمقكمات المكجس  كما يزاؿ هناؾ نقص فيصعبة، 

العمؿ في اآلكنة األخيرة عمى اإلعداد لمشركع الحفاظ عمى مكاقع ال راث الثقافي في محافظات جنيف 
كطكلكـر كنابمس كسمفيت، كيشمؿ المشركع الجديد أعماؿ  رميـ ك أهيؿ لمنفؽ المائي في خربة بمعمة 
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 يا، كقمعة شكفه، كقرية ككر كار اح، كجرل هذا في جنيف ككنيسة برقيف، كقصكر عرابة كقرية دير اس
 .(1) المشركع بال عاكف مع برنامج األمـ الم حدة اإلنمائي كب مكيؿ مف الحككمة األمريكية

بدأت دائرة اآلثار العامة الفمسطينية برنامجان  طكيريان طمكحان )أ( مشاريع الحفاظ عمى التراث الثقافي:  
ال راث الثقافي في كافة أرجان الكطف، كيمكف ال نكيه هنا بالمشركع  عددان كبيران مف مكاقع اس هدؼ

 ، ثـ مشركع  أهيؿ المكاقع األثرية 1998 – 1996ا في فمسطيف ةقع أثريامك عدة الطارئ ل طكير 
  كالذم جرل بال عاكف مع برنامج األمـ الم حدة 2000 - 1997كالمباني ال اريخية في بيت لحـ ا

الحككمة اليابانية كجزن مف مشركع بيت لحـ، هذا إلى جانب مشركع  طكير  ؿ  اإلنمائي كب مكيؿ مف
صيرات كالببلخية. كما  كلي السمطاف كقصر هشاـ في أريحا ك ؿ ببلطة في نابمس ك ؿ العجكؿ كالن

دائرة اآلثار كال راث الثقافي أهمية كبيرة لدكر المؤسسات غير الحككمية كالقطاع الخاص في دعـ 
دماجها جمف خطط ال نمية الثقافية كاالق صاديةبرامج الحف  .(2)  اظ عمى ال راث الثقافي كا 

بالعمؿ األثرم الميداني،  1994منذ سنة باشرت دائرة اآلثار الفمسطينية   :نقاذيةإل ا الحفريات)ب( 
رغـ كافة العقبات ال ي كاجه ها مف  نقاذية في كافة أرجان الكطف،إلكقد نفذت عشرات ال نقيبات ا

عكبة السيطرة عمى الكجع القائـ في ظؿ اإلح بلؿ كما خمفه مف سيطرة عمى المكاقع األثرية ص
 900الى دخكؿ السمطة قامت السمطات اإلسرائيمية الى ما يزيد عف  1967، فمنذ سنة الفمسطينية

ثـ   قع معظمها في حدكد مناطؽ ال طكير داخؿ المدف كالقرل الفمسطينية، . (3)حفرية  نقيب إنقاذية
مشاريع ال طكير الكبيرة في المناطؽ الصناعية، كعمميات شؽ الطرؽ، كجرت هذ  ال نقيبات في خربة 
حياف بالقرب مف دير دبكاف، كقرية بني نعيـ كالسمكع كالخجر كساحة المهد في بيت لحـ كقرية رمكف 

كالقبكر الركمانية في  راـ اهلل، ثـ كهؼ قباطية –كعطارة كعابكد كالقبكر الركمانية عمى طريؽ بيرزيت 
سبسطية كقاـ القطركاني، كمف ثـ  نقيبات كنيسة جباليا كالنصيرات، إلى جانب عشرات العمميات 

 .(4)االنقاذية السريعة، كقد ن ج عف هذ  ال نقيبات اك شافات أثرية هامة

أبرزها جرت  نقيبات أثرية منظمة في عدد مف المكاقع األثرية الهامة، : المنظمةالحفريات )ج( 
 ، ثـ ال نقيبات الفمسطينية الهكلندية 1997 - 1996ال نقيبات الفمسطينية في نفؽ بمعمه في السنكات ا

المش ركة في خربة بمعمه كال نقيبات الفمسطينية اإليطالية المش ركة في  ؿ السمطاف كال نقيبات 
لفمسطينية السكيدية في  ؿ الفمسطينية الفرنسية المش ركة في  ؿ السكف كالببلخية، ثـ ال نقيبات ا

                                                           

 .2016-10-24مقابمة مع د. حمداف طه، ككيؿ كزارة السياحة كاآلثار سابقان. ب اري   ((1
 .  182مرجع سابؽ، ص انظر في ذلؾ: حمداف طه، إدارة ال راث الثقافي في فمسطيف،  ((2
أنظػػػػػر فػػػػػي ذلػػػػػؾ: حمػػػػػداف طػػػػػه، ال نقيبػػػػػات اإلسػػػػػرائيمية فػػػػػي القػػػػػدس كاأليػػػػػديكلكجيا االسػػػػػ يطانية، مجمػػػػػة مشػػػػػارؼ مقدسػػػػػية،  (3)

 .11-10.ص 2015، راـ اهلل، 1العدد 
 . 184أنظر في ذلؾ: حمداف طه، إدارة ال راث الثقافي في فمسطيف، مرجع سابؽ، ص  ((4
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العجكؿ، كال نقيبات الفمسطينية النركيجية في  ؿ المفجر، كقد أظهرت ال نقيبات االنقاذية كالمنظمة آثاران 
هامة ألقت الجكن عمى مراحؿ مخ مفة في ال اري  الحجارم الفمسطيني، كشكمت في الكقت نفسه مادة 

في  شكيؿ المدراس الميدانية لآلثار، كشكمت في الكقت أكلية لمدراسة، ك سهـ هذ  ال جربة الميدانية 
ذا ه مادة أكلية إلعادة ك ابة ال اري  الحجارم الفمسطيني مف مصادر  األكلية عمى أسس عممية، 

 .(1)كدكنما  حٌيز أيديكلكجي

مع  سمـ الصبلحيات بدأ العمؿ عمى بنان قطاع الم احؼ باع بار  أكلكية  ( بناء قطاع المتاحف:د)
نية ممحة، ثـ  طكير اإلمكانيات الفنية كالمكجس ية ك طكير الكادر البشرم، كقد حالت سياسة كط

االح بلؿ دكف  طكير قطاع الم احؼ، فقد قاـ اإلسرائيميكف بالسيطرة عمى م حؼ اآلثار الفمسطيني في 
اإلهماؿ،  القدس، كمنعكا إنشان م احؼ جديدة، أما الم احؼ الصغيرة ال ي كانت قائمة فقد أصابها

كاس خدمت دائرة اآلثار اإلمكانيات الم احة في العمؿ عمى إعادة بنان هذا القطاع، كعممت عمى  أهيؿ 
مجمكعة مف المباني ال اريخية الس خدامها كم احؼ في مكاقع عديدة، منها حماـ أبكنا إبراهيـ في 

زيت الزي كف، كم حؼ آثار  الخميؿ كبٌد جقماف في بيت لحـ، الذم  ـ  أهيمه كم حؼ  اريخي إلن اج
، كما جرت إعادة  نظيـ م حؼ مكقع قصر  راـ اهلل في بيت الزرك، كبيت القائمقاـ العثماني في طكلكـر
هشاـ األثرم في أريحا، ك كجد القناعة بأف الم احؼ  معب دكران كبيران في عمميات بنان األمة، كما 

كبذلؾ يمكف أف نخمص لمقكؿ أف إعادة  أسيس .(2)ي معب الم احؼ دكران في نشر الثقافة كالكعي ال راث

                                                           

 . 183ؿ راجع: المجمس األعمى لم ربية الثقافية الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص لممزيد مف ال فاصي ((1
كمػػػػػف الجػػػػػدير بالػػػػػذكر أف كزارة السػػػػػياحة كاآلثػػػػػار قػػػػػد اه مػػػػػت بإنشػػػػػان الم ػػػػػاحؼ، كال ػػػػػي  حػػػػػافظ ك ظهػػػػػر المػػػػػكف الحجػػػػػارم  ((2

قػػػػد يكػػػػكف  "روكفمر":القــــدس -متحــــف اآلثــــار الفمســــطيني  -1لفمسػػػػطيف كمػػػػف خػػػػبلؿ العديػػػػد مػػػػف الم ػػػػاحؼ الكطنيػػػػة كأهمهػػػػا: 
مػػػػف المسػػػػػ غرب بػػػػأف النزعػػػػػة الحديثػػػػػة نحػػػػك  جميػػػػػع "المس كشػػػػػفات ال اريخيػػػػة" داخػػػػػؿ فجػػػػان مبنػػػػػي، ليػػػػػ ـ ال أمػػػػؿ فيهػػػػػا ك قػػػػػديرها 
مػػػػػف خمػػػػػؼ كاجهػػػػػات زجاجيػػػػػة بٌراقػػػػػة، كبمسػػػػػاعدة نصػػػػػكص  كجػػػػػيحية، لػػػػػـ   ػػػػػرجـ عمػػػػػى أرض الكاقػػػػػع فػػػػػي فمسػػػػػطيف قبػػػػػؿ عػػػػػاـ 

ر، كالػػػػذم يعػػػػرؼ اليػػػػـك باسػػػػـ "م حػػػػؼ رككمفػػػػر"، شػػػػهدت ف ػػػػرة بنػػػػان الم حػػػػؼ ، عنػػػػدما  ػػػػـ  أسػػػػيس م حػػػػؼ فمسػػػػطيف لآلثػػػػا1938
 حػػػػٌكالن  ػػػػدريجيان مػػػػف االه مػػػػاـ الػػػػٌديني بػػػػاألرض المقدسػػػػة نحػػػػك فجػػػػكؿ أكثػػػػر عممانيػػػػة، كلػػػػذلؾ ال  ق صػػػػر أهميػػػػة هػػػػذا الم حػػػػؼ 

ت إنشػػػػػائه يكثٌػػػػػؽ عمػػػػػى ال كثيػػػػػؽ ال ػػػػػاريخي، حيػػػػػث أف اسػػػػػ عراض المراحػػػػػؿ المخ مفػػػػػة ال ػػػػػي مػػػػػٌر بهػػػػػا خػػػػػبلؿ السػػػػػنكات ال ػػػػػي  مػػػػػ
 أسػػػػس  متحـــف جامعــــة بيرزيــــت التراثــــي الفنــــي:-2محػػػاكالت إعػػػػادة قكلبػػػة مسػػػػ مرة لهػػػػذا ال ػػػاري  كان قائيػػػػة عاليػػػة فػػػػي  قديمػػػػه. 

، كيهػػػػػػدؼ إلػػػػػػى  ػػػػػػكفير نافػػػػػػذة لممج مػػػػػػع المحمػػػػػػي لبلطػػػػػػبلع عمػػػػػػى اإلن ػػػػػػاج الفنػػػػػػي 2005الم حػػػػػػؼ فػػػػػػي جامعػػػػػػة بيرزيػػػػػػت عػػػػػػاـ 
ة بالجامعػػػػػػة، ك ع بػػػػػػر مجمكعػػػػػػة  كفيػػػػػػؽ كنعػػػػػػاف لمحجػػػػػػب الفمسػػػػػػطينية أحػػػػػػد أهػػػػػػـ المعاصػػػػػػر، كعمػػػػػػى المق نيػػػػػػات ال راثيػػػػػػة الخاصػػػػػػ

 ػػػػـ اف  احػػػػه فػػػػي عػػػػاـ  المتحــــف الروســــي:-3 مجمكعا ػػػػه، إجػػػػافة إلػػػػى مجمكعػػػػة مهمػػػػة مػػػػف األعمػػػػاؿ الفنيػػػػة لفنػػػػانيف فمسػػػػطيف.
كبيػػػػػرة فيهػػػػػا  ، كيعػػػػػكد إلػػػػػى اإلرسػػػػػالية الركسػػػػػية ال ػػػػػي ام مكػػػػػت المكػػػػػاف منػػػػػذ مطمػػػػػع القػػػػػرف الثػػػػػاني عشػػػػػر، كيح ػػػػػكم حديقػػػػػة2011

غريقيػػػػػة، كيكثػػػػػػؽ  قبػػػػػكر لرجػػػػػاؿ ديػػػػػػف أرثػػػػػكذكس كشػػػػػػجرة زكػػػػػا الدينيػػػػػػة المعركفػػػػػة بالػػػػػػػ"جميزة"، كيجػػػػػـ الم حػػػػػػؼ آثػػػػػاران بيزنطيػػػػػػة كا 
عبلقػػػػػة ركسػػػػػيا بفمسػػػػػطيف عبػػػػػر العصػػػػػكر،  ك سػػػػػي جػػػػػدراف الم حػػػػػؼ بمكحػػػػػات فسيفسػػػػػان قديمػػػػػة أعػػػػػاد بنائهػػػػػا مخ صػػػػػكف كعممػػػػػان 
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، مثمت بداية دكر فمسطيني فاعؿ في إدارة  راثهـ الثقافي، كعكدة 1994دائرة اآلثار الفمسطينية سنة 
رسمية لم اري  بعد أف فشمت كؿ محاكالت النفي ال اريخي، كبدأ الفمسطينيكف يعيدكف ك ابة  اريخهـ مف 

برؤية شمكلية لم اري  الحجارم الفمسطيني،  نطمؽ مف اع بار أف جميع مصادر  األكلية، م سمحيف 
أشكاؿ ال راث الثقافي، بغض النظر عف بعدها الديني أك اإلثني،  شكؿ جزنان ال ي جزأ مف الذاكرة 
ال اريخية لمشعب الفمسطيني، كما  نطمؽ مف اإلدراؾ بأف ال راث الثقافي الفمسطيني هك جزن ال ي جزأ 

اإلنساني، كير كز الفهـ الحديث لم راث الثقافي باع بار  ممثبلن ل اري  الشعب الفمسطيني  مف ال راث

                                                                                                                                                                                

حػػػػػؼ لممكقػػػػػع األثػػػػػرم المعػػػػػركؼ باسػػػػػـ قصػػػػػر هشػػػػػاـ، كهػػػػػك أحػػػػػد أهػػػػػـ ي بػػػػػع هػػػػػذا الم  متحـــــف قصـــــر ىشـــــام:-4 آثػػػػػار ركس.
المكاقػػػع األثريػػػة فػػػي أريحػػػػا، بنػػػي فػػػي القػػػػرف الثػػػامف فػػػي العهػػػػد األمػػػكم، كار ػػػبط اسػػػػمه بالخميفػػػة األمػػػكم هشػػػػاـ بػػػف عبػػػد الممػػػػؾ، 

احػػػػه فػػػػي حزيػػػػػراف يح ػػػػكم الم حػػػػؼ قطعػػػػان نػػػػػادرة مػػػػف الفخػػػػار  عػػػػػكد إلػػػػى الف ػػػػرة األمكيػػػػة كالعباسػػػػػية، كمػػػػف الم كقػػػػع أف يعػػػػػاد اف  
يقػػػػع فػػػػي شػػػػارع النجمػػػػة بػػػػالقرب مػػػػف كنيسػػػػة المهػػػػد، كيعػػػػرض مجسػػػػمات لمشػػػػهد المػػػػيبلد  متحــــف المــــيبلد الــــدولي: -5. 2014

ي بػػػػع هػػػػذا الم حػػػػؼ  متحــــف جامعــــة الخميــــل:-6 .1999كمػػػػف جػػػػمنها مػػػػذاكد مػػػػف كافػػػػة أنحػػػػان العػػػػالـ، ك ػػػػـ اف  احػػػػه فػػػػي عػػػػاـ 
ات األثريػػػػػػة ال ػػػػػػي  عػػػػػػكد إلػػػػػػى عصػػػػػػكر زمنيػػػػػػة م عاقبػػػػػػة مػػػػػػرت عمػػػػػػى لجامعػػػػػػة الخميػػػػػػؿ، كيح ػػػػػػكم عمػػػػػػى مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف المق نيػػػػػػ

ـــــدة -7. 2011فمسػػػػػطيف، إجػػػػػافة إلػػػػػى قسػػػػػـ يسػػػػػ عرض  طػػػػػكر بعػػػػػض الحػػػػػرؼ الشػػػػػعبية،  أسػػػػػس الم حػػػػػؼ عػػػػػاـ  متحـــــف البم
ــــحمر عســــكري إســــرا يمي": ــــق ب ي خػػػػذ مػػػػف مبنػػػػى الحمػػػػاـ ال ركػػػػي فػػػػي حػػػػارة الداريػػػػة فػػػػي البمػػػػدة القديمػػػػة مقػػػػران لػػػػه،  القديمــــة "مغم

 = ليعػػػػػرض قطعػػػػػان أثريػػػػػة مػػػػػف منطقػػػػػة الخميػػػػػؿ  عػػػػػكد إلػػػػػى 2011بنػػػػػى إلػػػػػى العهػػػػػد المممػػػػػككي، ك ػػػػػـ اف  احػػػػػه فػػػػػي عػػػػػاـ يعػػػػػكد الم
عصػػػػكر مخ مفػػػػة، إجػػػػافة إلػػػػى زكايػػػػا  راثيػػػػة كمركػػػػز معمكمػػػػات،  عػػػػرض الم حػػػػؼ الع ػػػػدانات مسػػػػ مرة مػػػػف المسػػػػ كطنيف، ثػػػػـ =

  البمديػػػػػة العػػػػػاـ فػػػػػي دكرا، كيعػػػػػرض مجمكعػػػػػة يقػػػػػع داخػػػػػؿ من ػػػػػز  متحـــــف دورا:-8 ػػػػػـ إغبلقػػػػػه مػػػػػؤخران بػػػػػأمر عسػػػػػكرم إسػػػػػرائيمي. 
ــــش:-9. 2013مػػػػف القطػػػػع ال راثيػػػػة كاألثريػػػػة، ال ػػػػي جمعػػػػت مػػػػف اهػػػػالي البمػػػػدة،  ػػػػـ اف  احػػػػه فػػػػي العػػػػاـ   متحــــف محمــــود دروي

، كي كسػػػػػطه جػػػػػػريحه، يعػػػػػرض مق نيػػػػػػات 2012اف ػػػػػ ح فػػػػػي الػػػػػػذكرل الرابعػػػػػة لكفػػػػػػاة الشػػػػػاعر الفمسػػػػػػطيني محمػػػػػكد دركيػػػػػش فػػػػػػي 
كهػػػػػك يمقػػػػػي الشػػػػعر، كيجػػػػػـ صػػػػالة عػػػػػرض كمك بػػػػػة مؤلفا ػػػػه كدكاكينػػػػػه كمسػػػػرحان خارجيػػػػػان، كحديقػػػػػة  الشػػػػاعر ك سػػػػػجيبلت بصػػػػك ه

ي نػػػػػاكؿ هػػػػػذا الم حػػػػػؼ حيػػػػػاة الػػػػػرئيس الفمسػػػػػطيني  متحـــــف ياســـــر عرفـــــات:-10 حمػػػػػؿ اسػػػػػـ القريػػػػػة ال ػػػػػي كلػػػػػد فيهػػػػػا دركيػػػػػش. 
م حػػػػؼ الػػػػذم يقػػػػع بػػػػالقرب الراحػػػػؿ ياسػػػػر عرفػػػػات، كيجػػػػـ مق نيا ػػػػه الخاصػػػػة كي نػػػػاكؿ محطػػػػات أساسػػػػية فػػػػي حيا ػػػػه، كيح ػػػػكم ال

المبنػػػػػى هػػػػػك قصػػػػػر  متحـــــف قصـــــر الباشـــــا:-11مػػػػػف جػػػػػريحه مك بػػػػػة م خصصػػػػػة كقاعػػػػػات لؤلرشػػػػػيؼ كالعػػػػػركض كالنػػػػػدكات. 
قػػػػديـ ذك طػػػػابع إسػػػػبلمي مممػػػػككي، كػػػػاف مقػػػػران لحكػػػػاف المنطقػػػػة ك حػػػػكؿ بعػػػػدها إلػػػػى مركػػػػز لمشػػػػرطة البريطانيػػػػة، ثػػػػـ إلػػػػى مدرسػػػػة، 

، حيػػػػث يعػػػػرض قطعػػػػان أثريػػػػة  عػػػػكد إلػػػػى عصػػػػكر زمنيػػػػة 2010مػػػػه إلػػػػى م حػػػػؼ عػػػػاـ ثػػػػـ مقػػػػران لػػػػكزارة السػػػػياحة كاآلثػػػػار،  ػػػػـ  حكي
أنشػػػػػػأ ه الطائفػػػػػػة السػػػػػػامرية عمػػػػػػى قمػػػػػػة جبػػػػػػؿ جػػػػػػرزيـ كسػػػػػػط الحػػػػػػي  المتحــــــف الســــــامري:-12 مخ مفػػػػػػة  عاقبػػػػػػت عمػػػػػػى غػػػػػػزة.

 1997السػػػػػامرم، ك ع بػػػػػر الطائفػػػػػة نفسػػػػػها السػػػػػبللة الحقيقيػػػػػة لشػػػػػعب بنػػػػػي إسػػػػػرائيؿ، كيح ػػػػػكم الم حػػػػػؼ الػػػػػذم أنشػػػػػئ فػػػػػي عػػػػػاـ 
عمىنسػػػػػ  قديمػػػػػة مػػػػػف ال ػػػػػكراة كمخطكطػػػػػات دينيػػػػػة ككثػػػػػائؽ كك ػػػػػب عبريػػػػػة قديمػػػػػة، كمػػػػػا يح ػػػػػكم عمػػػػػى  حػػػػػؼ كصػػػػػكر كمعمكمػػػػػات 

لممزيــــــــــــد عــــــــــــن المتــــــــــــاحف الفمســــــــــــطينية راجــــــــــــع الموقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي:  .عػػػػػػػػػػػػف الطائفػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػامرية ك اريخهػػػػػػػػػػػػا
s/atemplate.aspx?id=8652http://info.wafa.p .  

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8652
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8652
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كهكي ه، ك أكيدان لدكر ال راث الثقافي في بنان األمة كالمج مع ك عزيز مفاهيـ ال سامح كاح راـ ال نكع 
 الثقافي.

ة بالنفس كعامر بالحقائؽ، كفي سياؽ بنان الهكية الثقافية، ال بد مف خمؽ حس  اريخي مشحكف بالثق
بعيدان عف كؿ أشكاؿ ال عصب كال طرؼ، كيأ ي دكر ال راث الثقافي كعنصر  كحيدم لؤلمة قائـ عمى 
المفاهيـ األساسية لبلح راـ الم بادؿ كال سامح كالحرية، كال بد مف خمؽ سبؿ ال فاعؿ اإليجابي مع 

الثقافي، كمع بداية األلفية الجديدة، برزت قطاعات المج مع المخ مفة، مف خبلؿ نشر الكعي بال راث 
أشكاؿ جديدة لم فاعؿ بيف الثقافات المخ مفة كأحد ن ائج عصر العكلمة كثكرة اإلن رنت، بما يفرض 

  حديات كجكدية عمى الثقافات المحمية في النظاـ الدكلي الجديد الذم  هيمف عميه الدكؿ الغنية.

 

 

 الفصل الثاني
 مسطينيةوجوب حماية اآلثار الف

 

ذا أردنا أف يعٌد المكركث الثقافي  مصطمحان كاسعان جدان كمف الصعب  حديد جميع مككنا ه كعناصر ، كا 
نصؿ إلى نكع مف الدقة، فيمكننا القكؿ بأنه: كؿ ما خمد  اإلنساف مف شكاهد ركحية أك مادية في  راثه 

ات كالقصص كاألساطير كاألهازيج الفكرم، كرقيه اإلنساني، سكانن أكاف مكركثان ال ماديان كالحكاي
، كأماكف العبادة، كاألزيان ال قميدية، كالحمي كغيرها مف )كالرقصات الشعبية، أـ كاف  راثان مممكسان امادٌيان 

المشغكالت، كي م ع بقيمة فنية أك  اريخية، كينبغي الحفاظ عميه، كالعمؿ عمى  كظيؼ هذا المكركث 
يجعمنا نردد "إف الكفان لؤلسبلؼ ال يعني الحفاظ عمى رمادهـ، لصالح الحاجر كالمس قبؿ، كهذا ما 

نما نقؿ المهب الذم أشعمك  ، كيعٌد هذا المكركث جزنان مف المكركث الثقافي في العالـ، كيدخؿ في "كا 
 .(1)لمشعب الفمسطيني سياؽ بنان الهكية الكطنية

                                                           

حمػػػػػػداف طػػػػػػه، إدارة ال ػػػػػػراث الثقػػػػػػافي فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف فػػػػػػي المشػػػػػػركع الثقػػػػػػافي الفمسػػػػػػطيني كاسػػػػػػ را يجي ه المسػػػػػػ قبمية، مرجػػػػػػع  ((1
  .30سابؽ، ص 
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بيف الطبيعة كاإلنساف ال ي لها  كيمكف أف يككف المكركث الثقافي كذلؾ نكعان مف األعماؿ المش ركة
قيمة خاصة، بسبب جمالها أك أهمي ها مف كجهة النظر األثرية أك ال اريخية أك اإلثنكلكجية أك 
األنثركبكلكجيا، إجافة إلى المعالـ الطبيعية، كبخاصة مكاطف األنكاع النبا ية كالحيكانية النفيسة 

 .(1) خاصةية كالمهددة، كال ي لها قيمة خاصة، ك ح اج إلى رعا

  مكقعا 944حيث  ن شر عمى طكؿ فمسطيف أماكف أثرية سياحية  اريخية، بمغ عدد مكاقعها الرئيسية ا
  نكاة لمدينة كقرية  اريخية  جـ ما يزيد عف 350  آالؼ معمـ أثرم كما يزيد عف ا10أثريا رئيسيا كا

كأماكف أثرية من شرة في   ألؼ مبنى  اريخي؛ ففي جنكب فمسطيف اقطاع غزة  يكجد مباني 60ا
  مكقعان أثريان مصنفة ما بيف مساجد ككنائس كقصكر 39مخ مؼ أنحان القطاع كالبالغ عددها ا

كمقامات كبيكت أثرية إجافة إلى العديد مف المكاقع األخرل، كفيها العديد مف القطع األثرية الثمينة 
لعصكر ال اريخية العريقة، كالعصر كال بلؿ األثرية كالذم  عاقبت عميه العديد مف الحجارات كا

البركنزم كالعصر الركماني كاليكناني، كفي شماؿ فمسطيف االجفة الغربية   ن شر المكاقع األثرية 
المسجد األقصى، مسجد قبة الصخرة، قصر هشاـ، كنيسة المهد، كنيسة القيامة، المسرح الركماني، 

  هكيدان كاس هدافان المسجد أكثرها د الدينية،مسجد حسف باشا، كمجمكعة كبيرة مف الكنائس كالمساج
 .(2)األقصى

كفي هذا الفصؿ سكؼ ن حدث عف آلية حماية اآلثار كالمم مكات الثقافية الفمسطينية، حيث يع بر هذا 
مف كاجب كؿ شخص كطني يغار عمى كطنه كمق نيا ها األثرية كالثقافية، كقياـ السمطات بالجرب بيد 

هذ  االن هاكات، كبال الي يجب ال عرؼ عمى صكر االن هاكات الكاقعة عمى مف حديد كؿ شخص يقـك ب
. ثـ يجب الحديث عف طرؽ مبلحقة كمحاسبة مق رفي الجرائـ )المبحث األول(اآلثار الفمسطينية، 

 . )المبحث الثاني( الكاقعة عمى اآلثار الفمسطينية،

  

                                                           

- 2009 ، 47حسػػػػػف جػػػػػكني،  ػػػػػدمير األعيػػػػػاف الثقافيػػػػػة أك احػػػػػ بلؿ ال ػػػػػاري ، مجمػػػػػة اإلنسػػػػػاني، الصػػػػػميب األحمػػػػػر، عػػػػػددا ((1
   .10، ص 2010

آب  6محمػػػػػػكد خميفػػػػػػة، مػػػػػػؤ مر بعنػػػػػػكاف: آمػػػػػػف اآلثػػػػػػار الفمسػػػػػػطينية كسػػػػػػبلم ها، جامعػػػػػػة نػػػػػػايؼ العربيػػػػػػة لمعمػػػػػػـك األمنيػػػػػػة،  ((2
  .4، ص 2015
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 مسطينيةصور االنتياكات الواقعة عمى اآلثار الف:  المبحث األول
  نكع ال هديدات كال حديات ال ي  كاجه ال راث الثقافي الفمسطيني، إال أنها  ش رؾ في جدي ها كصعكبة 

، كغياب القكانيف االنبش  مثؿ ال نقيب غير القانكني -محمي المنشأ-حمها، فبعض هذ  األخطار ذا ي 
مر، كبعجها اآلخر ي مثؿ في الكطنية ال ي  حمي اآلثار، كجعؼ االه ماـ الشعبي كالرسمي بهذا األ

اال جار باآلثار، كقكانيف اآلثار اإلسرائيمية، كسمسمة المس عمرات، كالطرؽ االس يطانية كالمعسكرات 
كالجدراف، كاألسكار كأبراج الحراسة ال ي  بنيها إسرائيؿ عمى ام داد الجفة الغربية، كال شؾ في أف أحد 

ات، كصكالن إلى اع ماد خطة كطنية شاممة لحماية  راث المس مزمات الرئيسية لمكاجهة هذ  ال حدي
فمسطيف الثقافي، يكمف في  حميؿ مفصؿ لهذ  األخطار في ظؿ كجع سياسي كاق صادم معقد 

 .(1)لمغاية

كنظران لؤلهمية الكبيرة ال ي   م ع بها اآلثار كالمم مكات الثقافية الفمسطينية، يجب الحديث عف جرائـ 
مظاهر االع دانات  كمف ثـ  ناكؿ. )المطمب األول(بحؽ اآلثار الفمسطينية، االح بلؿ اإلسرائيمي 

 )المطمب الثاني(.عمى اآلثار،  داخمية أك المحميةال

 جرا م االحتبلل اإلسرا يمي بحق اآلثار الفمسطينية: المطمب األول
ها، فمف خبللها حافظ لعبت الثقافة دكران بارزان في حماية الهكية الكطنية لمشعب الفمسطيني بكؿ مككنا 

الشعب الفمسطيني عمى  قاليد  كمكرثه الثقافي، كمم مكا ه الحجارية كمقدسا ه كقيمه كسمككه، كلقد 
ك عرجت حـر هذا الشعب طكيبلن مف مؤسسا ه الثقافية ال ي  عنى بالمشهد الحجارم في فمسطيف، 

راث الديني كالثقافي كالحجارم عمى األراجي الفمسطينية إلى عدد مف إجرانات ال عدم عمى اآلثار كال 
كما  يد السمطات اإلسرائيمية بشكؿ م عمد بهدؼ اإلمعاف في محك الهكية الفمسطينية لؤلرض كالشعب،

 قـك به سمطات االح بلؿ مف جرائـ بحؽ المم مكات الثقافية كال اريخية كالدينية، مخ رقة بذلؾ الحماية 
حكاـ كاال فاقيات الدكلية، يجع عمينا كاجبان كبيران نحك حماية الخاصة المكرسة لهذ  األماكف بمكجب األ

هذ  المم مكات كال صدم ل مؾ الجرائـ كاالن هاكات، كفجح ممارسات االح بلؿ  جاهها، كأصبح مف 
كاجب االيكنسكك  بمكجب ا فاقية حماية ال راث العالمي مد يد العكف المادم كالفني ل رميـ المعالـ 

 بالخطر. ال اريخية المهددة
                                                           

، 2008 ، 76 ، العػػػػػدد ا19عػػػػػادؿ يحيػػػػػى، آثػػػػػار فمسػػػػػطيف بػػػػػيف النهػػػػػب كاإلنقػػػػػاذ، مجمػػػػػة الدراسػػػػػات الفمسػػػػػطينية، المجمػػػػػد ا ((1
  .  128ص 
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كقبؿ القياـ بال صدم لبلن هاكات اإلسرائيمية ال ي   عرض لها اآلثار الفمسطينية يجب ال عرؼ عمى 
. كيجب الحديث أيجان عف أحد ، )الفرع األول(ماهية  مؾ الجرائـ، كالكسائؿ كاألساليب المس خدمة فيها

، )الفرع ران كهك جدار الفصؿ العنصرمأكبر االن هاكات اإلسرائيمية بحؽ اآلثار الفمسطينية كأكثرها  أثي
 . الثاني(

 

 اآلثار الفمسطينية اتجاهالجرا م االسرا يمية :  الفرع األول
كبير، كأدل  الفمسطينية بشكؿ كالقرل المدف كاقع عمى فمسطيف عمى كقع الذم اإلسرائيمي االح بلؿ أثر

خاصة  ا فاقية أية كال الهام، ا فاقية في ما كرد االح بلؿ يح ـر كلـ كمعانا هـ، إلى  شريد الكثيريف
 .الحرب كقت الحجارم بحماية المكركث

 لحقكؽ الشرعية الدكلية الحائط بعرض جاربة الفمسطينية اآلثار حرمة بان هاؾ لذلؾ دأبت إسرائيؿ
 المؤسسات أف ح ى األثرم، ال راث بخصكص الدكلية كاال فاقات المكاثيؽ كالمعاهدات ككؿ اإلنساف
 في حالة كحماي ها فمسطيف، في الثقافي المكركث عمى القائـ لمدمار كجع حد عف قفت عاجزةك  الدكلية
 المم مكات في حصؿ الذم لمدمار كعاؿ صريح بصكت اإلدانة عف ح ى عاجزة المسمح، ككانت النزاع
ت األثرية كغيرها مف الجرائـ اإلسرائيمية بحؽ المم مكا كالكنائس، المساجد عددان مف شمؿ كالذم الثقافية

الفمسطينية، لذلؾ سنفرد هذا الفرع لم عرؼ عمى أهـ صكر االع دانات اإلسرائيمية عمى اآلثار 
كمف ثـ ال عرؼ عمى األهداؼ ال ي  رمي إسرائيؿ  حقيقها مف كران هذ    ) أواًل(.الفمسطينية، 
   ، )ثانيًا(.االع دانات

عندما اغ صبت الصهيكنية ألثرية الفمسطينية: أواًل. صور االعتداءات اإلسرا يمية عمى الممتمكات ا
كأقامت عميه الكياف اإلسرائيمي ادكلة إسرائيؿ  برز بشكؿ  1948العالمية جزنان مف أرض فمسطيف عاـ 

رسمي  كجه جديد في مجاؿ النظر إلى ال راث الكطني الفمسطيني االمم مكات الثقافية الفمسطينية  يقـك 
مف الطبيعة العنصرية لمصهيكنية العالمية ال ي ال   عايش مع  ذلؾ ال كجه عمى مفاهيـ مس مدة

فكاف ال بد أف يمارس . الثقافات األخرل حيث أف ال راث هك إحدل ركائز العمؿ السياسي الصهيكني
 االح بلؿ اإلسرائيمي العديد مف الممارسات جد المكركث الثقافي، يمكف اجمالها بال الي:  
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كيقصد بها اعطان الصبغة الدينية لآلثار، ك ع بر هذ  الصكرة مف ة: )أ( تيويد اآلثار الفمسطيني
أخطر الصكر كأبشعها، لذلؾ أطمؽ عميها  هكيد اآلثار الفمسطينية ل جاكزها صكر الجرائـ ال قميدية جد 

 اآلثار إلى  حكيؿ الكثير مف اآلثار الفمسطينية عمى أنها آثار يهكدية.

، كفكرة (1)نهاية القرف ال اسع عشر عند ظهكر الفكرة الصهيكنية بدأ هذا اال جا  بيف المؤرخيف منذ
 Biblicalالبحث عف كطف قكمي لميهكد، أطمؽ عميهـ الباحثيف ال كرا ييف                        "

Scholors"(2). 

يؿ ك ر بط هذ  الصكرة بمجمكعة مف االع بارات األيديكلكجية الدينية، كال ي  عكد إلى مفهـك أرض إسرائ
"Eret Yisrael" كالحدكد ال كرا ية "Biblical Borders حيث جان في الك ب اليهكدية أف الرب قاؿ ،"

إلبراهيـ "أنا سأعطيؾ كذري ؾ مف بعدؾ أرض إقام ؾ أرض كنعاف لبلس مبلؾ إلى األبد، كسأككف 
دكلة "مف نهر   بإقامة ال15:18ربهـ"، كذلؾ يرل الحاخاميف أف الرب قد كعد إبراهيـ في األسفار ا

مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات"، كذلؾ مف أجؿ إدخاؿ الكماؿ عمى العالـ لجعمه مممكة اإلله، 
كلعؿ هذا البعد الديني لمدعكة إلى األرض هك الذم جعؿ المنظمة الصهيكنية  رفض مق رحات هر زؿ 

مطاف عبد الحميد إقام ه في بإقامة الكطف القكمي اليهكدم في أكغندا كاس يطانها، بعد أف عارض الس
فمسطيف، لذا فإنه بعد اف كقعت الجفة الغربية  حت االح بلؿ اإلسرائيمي كجدنا األحزاب الدينية 
كاليمينية  دعي أف إلسرائيؿ حقكقان  اريخية في الجفة الغربية ال ي أطمقت عميها اسـ "يهكدا كالسامرة" 

لي أخذت  طمؽ عمى المس كطنات ال ي ي ـ  شييدها كما اع بر ها أراجي محررة كليست مح مة، كبال ا

                                                           

، كػػػػػاف أكؿ مػػػػػف اسػػػػػ خدمه الكا ػػػػػب اليهػػػػػكدم "النمسػػػػػاكم" نا ػػػػػاف بيػػػػػرف بػػػػػاـك كهػػػػػك مشػػػػػ ؽ مػػػػػف الصػػػػػهيكنية  عبيػػػػػر حػػػػػديث ((1
لممزيــــد حــــول الصــــييونية راجــــع: حســــن الجبمــــي، كممػػػػة صػػػػهيكف، كهػػػػي اسػػػػـ جبػػػػؿ مكريػػػػة الػػػػذم يمثػػػػؿ اآلف الحػػػػـر الشػػػػريؼ. 

ات القانونيـــــة قضـــــية فمســـــطين فـــــي ضـــــوء القـــــانون الـــــدولي، معيـــــد البحـــــث والدراســـــات العربيـــــة، قســـــم البحـــــوث والدراســـــ
 . 11، ص 1969والشرعية،

بجػػػػكالت م عػػػػددة، شػػػػممت  1838" عػػػػاـ  Edward Robin Sonقػػػػاـ البلهػػػػك ي األمريكػػػػي إدكارد ركبػػػػف سػػػػف " ((2
فمسػػػػطيف كالمنػػػػاطؽ الم اخمػػػػة لهػػػػا مػػػػف لبنػػػػاف كسػػػػكرية كسػػػػينان، محػػػػاكالن  ثبيػػػػت ك سػػػػجيؿ المكاقػػػػع ال ػػػػي كرد ذكراهػػػػا فػػػػي ال ػػػػكراة، 

بدراسػػػػػػات مشػػػػػػابهة أ بعهػػػػػػا ب نقيبػػػػػػات  1863كعػػػػػػاـ  1851ك1850" عػػػػػػامي F.Desaulcyلسػػػػػػي "كعمػػػػػػى جػػػػػػكئها قػػػػػػاـ ؼ.دكسا
  أثرية مبكرة في عدد مف المكاقع، كقد عرؼ ساكلسي هذا بأكؿ منقب أثرم في الساحة الفمسطينية.



79 
 

أسمان يهكدية، دينية، ك اريخية قديمة، لكي  كحي لمعالـ أنها بصدد إحيان دكلة قديمة كليس إنشان 
 .  (1)دكلة جديدة

تبلف اآلثار الفمسطينية:  منذ أف بدأ االح بلؿ الصهيكني لؤلرض العربية الفمسطينية )ب( التدمير وا 
مس الهكية الثقافية لمشعب العربي الفمسطيني، مف خبلؿ إلحاؽ الدمار بآثار كمعالـ كجع مخطط لط

فمسطينية ذات القيمة ال اريخية الكبيرة، في محاكلة أخرل ل جريدها مف معالمها الحجارية، ك دؿ بشكؿ 
مشاعر جمي عمى ثقافة الشعب الفمسطيني ك اريخه كمكركثه، دكف اح راـ ألية مقدسات أك مراعاة ألية 

 أك ال زاـ بمعاهدات كمكاثيؽ.

لذلؾ عمدت بعثات ال نقيب اإلسرائيمي عمى  خريب المم مكات الثقافية كاألثرية الفمسطينية، كذلؾ 
سبلمية، كذلؾ بجرفها مف سطح ال مكؿ  بال خمص مف طبقات أثرية  جـ مم مكات ثقافية عربية كا 

يسبب  خريبان ك دميران لمطبقات األثرية بمح كيا ها  األثرية، فالعمؿ بالجرافات الميكانيكية "البمدكزر"
 الحجارية.

اآلثار  السيطرة عمىالسمطات اإلسرائيمية مف  لكي   مكف)ج( سرقة ونيب اآلثار الفمسطينية: 
 دكف أف   عرض إلحراج دكلي؛  قكـ بمصادرة القطع األثرية كحياز ها دكف مسكغ قانكني  الفمسطينية

 1967قامت منذ اح بللها لؤلراجي الفمسطينية كمنذ عاـ غير معركفة الهكية. كبيعها عمى أنها آثار 
ب نظيـ سمسمة مف عمميات ال نقيب كالمسح األثرم لممكاقع األثرية في األراجي المح مة كاف الهدؼ 

 . (2)ي في األراجي الفمسطينية المح مةمنها السيطرة عمى مكارد ال راث الثقاف

آالؼ القطع األثرية مف المناطؽ الفمسطينية المح مة بصكرة مخالفة  جرل نقؿ 1967كمنذ العاـ 
لمقانكف المحمي كالدكلي، كقامت السمطات اإلسرائيمية الرسمية نفسها بنقؿ جزن كبير مف هذ  المكاد 

                                                           

دار قػػػػػدمس  كيػػػػػث كايػػػػػ بلـ،  مفيػػػػػؽ اسػػػػػرائيؿ ال كرا يػػػػػة: طمػػػػػس ال ػػػػػاري  الفمسػػػػػطيني،  رجمة:ممػػػػػدكح عػػػػػدكاف، طبعػػػػػة ثانيػػػػػة، (1)
 43. ص2002لمنشر كال كزيع، دمشؽ، 

كقػػػػد صػػػػدر مػػػػؤخران قػػػػرار عػػػػف المحكمػػػػة المركزيػػػػة فػػػػي القػػػػدس  ػػػػـ  قديمػػػػه مػػػػف مؤسسػػػػة عمػػػػؽ شػػػػفيه، كيػػػػيش ديػػػػف. مفػػػػاد   (2)
إبقػػػػػان اسػػػػػمان عممػػػػػان اآلثػػػػػار الػػػػػذيف قػػػػػامكا بحفريػػػػػات أثريػػػػػة فػػػػػي الجػػػػػفة الغربيػػػػػة، كامػػػػػاكف  خػػػػػزيف الميقػػػػػى المسػػػػػ خرجة مػػػػػف  مػػػػػؾ 

 Nir Hasson, Court Name of Israeli Archaeologists Digging in -نشــر فــي:  ران.الحفريػػات سػػ
West Bank Can Stay Secret, Haaretz, 22.11.2016  
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ارككفيمير  الى األثرية، كهذا يشمؿ المكاد األثرية المنقكلة مف م حؼ اآلثار الفمسطيني في القدس
 .(1)ئيمية أخرل كمخطكطات البحر المي ال ي  ـ نقمها الى قبة في م حؼ اسرائيؿ م احؼ اسرا

كاف هناؾ ما يزيد عف مئة م جر لآلثار في إسرائيؿ  1994اآلثار سنة  دائرةقبؿ نقؿ صبلحيات 
  م جران في األراجي الفمسطينية، معظمها في مدينة بيت 15كاألراجي الفمسطينية المح مة، كيشمؿ ا

  م جران، هذا 15  م جران  ميها مدينة  ؿ أبيب كفيها ا55ع بر القدس المركز الرئيس، كفيها الحـ، ك 
إلى جانب عشرات الم اجر غير المرخصة، إلى جانب فئة ال جار الكبار كالكسطان كالم جكليف، ك شير 

، كما اإلحصائيات بأف حجـ ال داكؿ يصؿ إلى مئة ألؼ قطعة سنكيان، ي سرب معظمها إلى الخارج
ان عشت عمميات ال هريب كاال جار غير القانكني بالمم مكات الثقافية عمى المس كل اإلقميمي، كقد 
حفزت سياسة االح بلؿ الم هاكنة خمؽ طبقة مف الكسطان كالمهربيف ك جار اآلثار يمارسكف نشاطهـ 

لفمسطينية، كجميع غير القانكني بدكف  رخيص، ك ـ  سجيؿ ما يزيد عف مئة  اجر آثار في األراجي ا
هؤالن ال جار ال يحممكف  رخيصان بممارسة المهنة، ككانكا يمارسكف نشاطهـ غير القانكني بكؿ حرية 
 حت االح بلؿ، كهـ مر بطكف بمراكز اال جار الكبيرة في القدس، كيع بر دكر ال جار الكسطان 

ة، منهـ خمسة مف ال جار الكبار الفمسطينييف عمكمان دكران ثانكيان في بنية هذ  ال جارة غير الشرعي
كعشرات مف ال جار الصغار الذم يعممكف ككسطان بيف مراكز اال جار كلصكص اآلثار المحمييف، كقد 

 .(2)جرل هذا النشاط  حت رعاية االح بلؿ اإلسرائيمي الذم كفر لها كؿ سبؿ الحماية

                                                           

كمػػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ: عنػػػػػدما اع رفػػػػػت اسػػػػػرائيؿ بسػػػػػرقة  ػػػػػاج العػػػػػذران مػػػػػف كنيسػػػػػة القيامػػػػػة ك فكيكػػػػػه، ككانػػػػػت ككالػػػػػة  ((1
أف  اجػػػػان أثريػػػػان مػػػػػف الػػػػذهب الخػػػػالص يجمػػػػػؿ رأس  مثػػػػاؿ السػػػػيدة العػػػػػذران  3/8/1967األسكشػػػػبت بػػػػرس قػػػػػد نشػػػػرت فػػػػي  ػػػػػاري  

ػػػػرؽ، كمػػػػف األمثمػػػػة أيجػػػػان: مػػػػا قػػػػاـ بػػػػه كزيػػػػر الػػػػدفاع اإلسػػػػرائيمي السػػػػابؽ مكشػػػػيه ديػػػػاف عنػػػػدما كػػػػاف يقػػػػـك بشػػػػران اآلثػػػػار  قػػػػد سي
ـــــد راجـــــع: شـــــوقي شـــــعث، فمســـــطين أرض الحضـــــار ل صػػػػػدير  إلػػػػػى الخػػػػػارج كحرمػػػػػاف الػػػػػببلد منهػػػػػا،  ات، دار الطرقجـــــي، لممزي

   .192 – 184، ص 1994العراق، الطبعة األولى، 
الحكػػػػػػـ العسػػػػػػكرم كاإلدارة المدنيػػػػػػة. انيطػػػػػػت صػػػػػػبلحيات مػػػػػػدير    بػػػػػػع أسسػػػػػػت فػػػػػػي ظػػػػػػؿ الحكػػػػػػـ العسػػػػػػكرم إدارة لآلثػػػػػػار  ((2

ـٌ  عطيػػػػػؿ العمػػػػػؿ بػػػػػبعض بنػػػػػكد القػػػػػانكف االر  دنػػػػػي السػػػػػائد، اآلثػػػػػار فػػػػػي القػػػػػانكف االردنػػػػػي إلػػػػػى الحػػػػػاكـ العسػػػػػكرم اإلسػػػػػرائيمي، ك ػػػػػ
جػػػػرت  عػػػػديبلت كاسػػػػعة عمػػػػى قػػػػانكف  1986خصكصػػػػان  مػػػػؾ الم عمقػػػػة بػػػػالمجمس االس شػػػػارم، الػػػػذم يرأسػػػػه الػػػػكزير، كفػػػػي سػػػػنة 

 ، كطالػػػػػت ال عػػػػػديبلت قجػػػػػايا ال ػػػػػرخيص كاال جػػػػػار 1167ك 1166اآلثػػػػػار االردنػػػػػي كذلػػػػػؾ بمكجػػػػػب االكامػػػػػر العسػػػػػكرية رقػػػػػـ ا
ف جػػػػػرل  فعيػػػػػؿ المجمػػػػػس االس شػػػػػارم، حيػػػػػث أصػػػػػبح ي كػػػػػٌكف مػػػػػف مػػػػػدير باآلثػػػػػار، كعمػػػػػى جػػػػػكن ال غييػػػػػرات الجديػػػػػدة فػػػػػي القػػػػػانك 

اإلدارة المدنيػػػػػة رئيسػػػػػان كجػػػػػابط اآلثػػػػػار كرئػػػػػيس سػػػػػمطة اآلثػػػػػار اإلسػػػػػرائيمية، كاثنػػػػػيف مػػػػػف عممػػػػػان اآلثػػػػػار اإلسػػػػػرائيمييف كمػػػػػكظفيف 
ـــي اليو  .آخػػػريف مػػػف اإلدارة المدنيػػػة ـــافي واليويـــة الفمســـطينية، ف ـــد راجـــع: حمـــدان طـــو، التـــراث الثق ـــى لممزي يـــة الفمســـطينية إل

 .99 – 85، ص 2009أين، جمعية إنعاش األسرة، مركز الدراسات والتراث والمجتمع الفمسطيني، البيرة، 
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 رجع الى  طبقة في األراجي الفمسطينيةكالقكانيف الم (1)كأخيران  جدر اإلشارة أف القكانيف اإلسرائيمية
، كعمى العمـك فإف العقكبات الجنائية المنصكص عميها نفس المصدر كهي قكانيف اإلن داب البريطاني

في القانكف في المناطؽ الفمسطينية كفي إسرائيؿ غير رادعة لمقائميف عمى عمميات نهب اآلثار، 
أيدينكا أماـ المحاكـ، إاٌل أحكامان قصيرة بالسجف، أغمبها فالمنقبكف غير القانكنييف ال ي مقكف، في حاؿ 

مع كقؼ ال نفيذ، ك/أك غرامة مالية بسيطة. كمع أف العقكبة القانكنية القصكل لسرقة اآلثار في إسرائيؿ 
 صؿ إلى ثبلثة أعكاـ في السجف،ٌ  إال إف المحاكـ نادران ما  حكـ بذلؾ، بؿ إنها، في كبل البمديف، 

 .(2)ذا النكع مف المجرميف عادة  ساهؿ مع ه

سعت اسرائيؿ كمف خبلؿ : األىداف التي ترمي إسرا يل تحقيقيا من وراء ىذه االعتداءاتثانيًا. 
 سياس ها  جا  المم مكات األثرية الفمسطينية إلى  حقيؽ العديد مف األهداؼ، كاف مف أهمها:

امنة كران ال نقيبات كالممارسات األثرية مف االهداؼ الرئيسية الك )أ( خمق صمة بين الييود واألرض:
عادة ك ابة  اري  هذ   اإلسرائيمية في األراجي الفمسطينية هي محاكلة خمؽ كقائع عمى األرض كا 
المكاقع، مف خبلؿ اخ بلؽ صمة ما بيف الماجي اليهكدم المف رض كالحاجر االس يطاني الككلكنيالي، 

رئيس هك البحث عف ال اري  اليهكدم، كهذا ال ي سنى اال ككانت هذ  ال نقيبات محككمة عمكمان بدافع 
مف خبلؿ  غييب الدالئؿ األثرية ال ي  عكد لف رات كثقافات أخرل، ك  سـ هذ  ال نقيبات باالن قائية سكان 
في اخ يار المكاقع ال ي اس هدفت سياقات حجارية معينة، كمف ناحية أخرل االح فان الخاص 

لحجارية مثؿ الك ابات العبرية القديمة، كالكنس كالشمعداف كالنجمة بأصناؼ معينة مف المكاد ا

                                                           

،  سػػػػػػػمح سػػػػػػػمطة 1989  لعػػػػػػػاـ 5749، كالقػػػػػػػانكف المعػػػػػػػدؿ رقػػػػػػػـ ا1978  لعػػػػػػػاـ 5738قػػػػػػػانكف اآلثػػػػػػػار اإلسػػػػػػػرائيمي رقػػػػػػػـ ا ((1
قػػػػـك ب ػػػػدكيف مجمكعػػػػات القطػػػػع األثريػػػػة المكجػػػػكدة بحيػػػػازة مالكيهػػػػا ك شػػػػكؿ لهػػػػـ اآلثػػػػار اإلسػػػػرائيمية بحيػػػػازة اآلثػػػػار بيػػػػد األفػػػػراد، ك 

 1973 ، لسػػػػػنة 462عجػػػػػكية كهػػػػػكاة لجمػػػػػع ال حػػػػػؼ األثريػػػػػة، كأكجػػػػػح قػػػػػانكف اآلثػػػػػار اإلسػػػػػرائيمي، كاألكامػػػػػر العسػػػػػكرية رقػػػػػـ ا
 .1986  لسنة 1166كا
ارم، كغػػػػػدعكف آفنػػػػػي، فػػػػػي مقالػػػػػة نشػػػػػركها لقػػػػػد أقػػػػػر عػػػػػدد مػػػػػف المخ صػػػػػيف اإلسػػػػػرائيمييف كمػػػػػنهـ دافيػػػػػد إيػػػػػبلف، كعػػػػػكزم دهػػػػػ ((2

،بػػػػػػأف قػػػػػػكانيف اآلثػػػػػػار الم بعػػػػػػة فػػػػػػي إسػػػػػػرائيؿ كالمنػػػػػػاطؽ الفمسػػػػػػطينية المح مػػػػػػة ال  سػػػػػػاعد فػػػػػػي حمايػػػػػػة اآلثػػػػػػار  1989فػػػػػػي سػػػػػػنة 
ـــــدس، ص فيهمػػػػػا،  ـــــف الق ـــــاذ، مم ـــــين النيـــــب واإلنق ـــــار فمســـــطين ب ـــــد مـــــن التفاصـــــيل راجـــــع: بث ـــــع 11لممزي ـــــى الموق ، عم

http://www.palestine-(: PDFالفمســــــــــــــــطينية ممــــــــــــــــف محمــــــــــــــــل )اإللكترونــــــــــــــــي لمؤسســــــــــــــــة الدراســــــــــــــــات 
articles/10152.pdf-studies.org/sites/default/files/mdf . 

 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10152.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10152.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10152.pdf
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السداسية، كأحكاض ال طهير، كبعض أنكاع المعاظـ في القبكر، كأنكاع مف األكاني الفخارية كاألسرجة 
مف الف رة الهيركدية، كقد كصمت درجة مف اإلسفاؼ حد إجران دراسات انثربكلكجية عمى العظاـ القديمة 

عرؽ يهكدم. كغني عف القكؿ إف هذ  المنطمقات   نافى مع مناهج العمكـ الحديثة، كأف هذ   بحثان عف
 المقاربات ال  س ند إلى أسس مكجكعية.

كقد اس هدفت معظـ هذ  ال نقيبات  فريغ السياقات األثرية مف مجامينها الثقافية، كلـ  ر بط هذ  
عدا بعض المكاقع ذات األهمية االيديكلكجية ال نقيبات مع أية جهكد جدية لمحماية كل طكير، ما 

الخاصة لممشركع االس يطاني مثؿ مكقع  ؿ الفريديس كخربة قمراف كجبؿ جرزيـ كخربة سيمكف كخربة 
سكسيا ك ؿ الرميدة، أما بقية المكاقع المنقبة ال ي لـ  سفر ن ائج ال نقيبات فيها عف دالئؿ  ربطها 

كال دمير، كعمى سبيؿ المثاؿ  ركت مكاقع الكرمؿ كعناب الصغير  بال اري  اليهكدم فقد  ركت لئلهماؿ
 .(1)كعناب الكبير كالدير كخربة البيكجات دكف حماية كعرجة لم دمير

جانت هذ  السياسة االس عمارية ام دادان لفكر )ب( إضعاف الصمة بين الشعب الفمسطيني وأرضو:  
عب أك حقه في  قرير مصير  بؿ إنهـ نظركا إلى ركاد الحركة الصهيكنية الذيف لـ يع رفكا بهذا الش

فمسطيف عمى أنها أرض خاكية مف السكاف، فمـ يرد في ك اب الدكلة اليهكدية الذم ألفه هير سؿ 
مؤسس الحركة الصهيكنية أم ذكر لمشعب الفمسطيني، ككما قاؿ إسرائيؿ زائغكؿ مؤسس المنظمة 

ى شعبو بدكف أرض"، كقد حدد هر سؿ مكقفه اليهكدية لبلس يطاف "أعطكا األرض بدكف شعب، إل
كذلؾ  –مهما كمؼ األمر  –بكجكح مف شعب فمسطيف، حيث أعمف كجكب ال خمص مف الفمسطينييف 

عف طريؽ دفعهـ لمعمؿ خارج الببلد "نزكحان طكعيان" كذلؾ بسد أبكاب الرزؽ في كجكههـ، كاق صار حؽ 
ا بع الصهاينة جميع الكسائؿ ال ي  ؤدم إلى إخراج العمؿ ك كلى الكظائؼ عمى اليهكد فقط، كبذلؾ فقد 

حبلؿ المهجريف اليهكد مكانهـ  .(2)العرب الفمسطينييف مف ديارهـ كا 

                                                           

 ػػػػاب القػػػػدس  ػػػػاري  المسػػػػ قبؿ، دراسػػػػات فػػػػي حاجػػػػػر نظمػػػػي الجعبػػػػة، القػػػػدس بػػػػيف االسػػػػ يطاف كالحفريػػػػات، منشػػػػكر فػػػػػي ك ((1
 19، ص 2010كماجػػػػػي مدينػػػػػػة القػػػػػػدس،  حريػػػػػر اعصػػػػػػاـ نصػػػػػػار ، الصػػػػػػادر عػػػػػف مؤسسػػػػػػة الدراسػػػػػػات الفمسػػػػػػطينية، راـ اهلل، 

 كما بعدها. 
كمػػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ: ار كػػػػػاب الصػػػػػهاينة العديػػػػػد مػػػػػف المجػػػػػازر كالمػػػػػذابح فػػػػػي المػػػػػدف كالقػػػػػرل العربيػػػػػة فػػػػػي فمسػػػػػطيف،  ((2

ذلػػػػؾ مػػػػثبلن مجػػػػزرة سعسػػػػع كالدكايمػػػػة كمذبحػػػػة الرممػػػػة كديػػػػر ياسػػػػيف كمجػػػػزرة قبيػػػػة ككفػػػػر قاسػػػػـ، ففػػػػي مذبحػػػػة ديػػػػر ياسػػػػيف كمػػػػف 
رهػػػػػابهـ  ق ػػػػػؿ مائ ػػػػػاف كأربعػػػػػة كخمسػػػػػكف فمسػػػػػطينيان بػػػػػيف نسػػػػػان كشػػػػػيكخ كأطفػػػػػاؿ، كاسػػػػػ هدفت إلقػػػػػان الرعػػػػػب فػػػػػي قمػػػػػكب العػػػػػرب كا 

  ألػػػػؼ عربػػػػي فمسػػػػطيني إلػػػػى الفػػػػرار خػػػػارج 635طرار الحممهػػػػـ عمػػػػى  ػػػػرؾ مػػػػدنهـ كقػػػػراهـ، كمػػػػا  ر ػػػػب عميهػػػػا أيجػػػػان مػػػػف اجػػػػ
لممزيـــــد مــــن التفاصـــــيل راجــــع: محمـــــد الحــــاج حمـــــود، التمييــــز العنصـــــري والقـــــانون فمسػػػػطيف حمايػػػػة ألنفسػػػػػهـ كأعراجػػػػهـ. 

 .141الدولي، مرجع سابق، ص 
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كساهمت هذ  المس كطنات في إجعاؼ الصمة بيف الشعب الفمسطيني كأرجه حيث جرل  كظيؼ 
ما كانت هناؾ دكافع العمؿ األثرم لخدمة السياسة االس يطانية في األراجي الفمسطينية، كغالبان 

أيدكلكجية كذلؾ بهدؼ الكشؼ عف دالئؿ يهكدية قديمة ل برير الدعاكل االس يطانية، حيث  حكلت فيها 
الحمبلت كالمخيمات األثرية إلى نقاط اس يطانية ثاب ة كمف األمثمة عمى ذلؾ ال نقيبات الجارية في 

كاقع األثرية  قع في نطاؽ المس كطنات القدس كمحيطها، إلى جانب السيطرة عمى أعداد كبيرة مف الم
اإلسرائيمية أك المعسكرات االسرائيمية أك مناطؽ ال دريب العسكرم أك المحميات الطبيعية مثؿ كهكؼ 
ما قبؿ ال اري  في برية القدس كبيت لحـ، كما كي ـ اس خداـ الرمكز ال اريخية لخدمة المشركع 

 الكمية عمى الرمكز الدينية كاألماكف الدينية اإلسبلمية االس يطاني الصهيكني في السيطرة الجزئية أك
كالمسيحية. زاد الخكؼ مف  ش يت قجية القدس كفصمها عف  راثها كسكانها، كمع انعقاد الدكرة 

 ـ  سجيؿ مدينة 1981االس ثنائية لمجنة ال راث العالمي في مقر منظمة اليكنسكك في باريس عاـ 
مة ال راث العالمي مف قبؿ األردف ك سجيمها كمكقع  راث ثقافي معرض القدس القديمة كأسكارها عمى قائ

 .( 1)1982لمخطرعاـ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

يكنسػػػػػكك حػػػػػكؿ ك قريػػػػػر ال،  سػػػػػجيمها عمػػػػػى قائمػػػػػة ال ػػػػػراث العػػػػػالمي القـــــدس المدينـــــة القديمـــــة وأســـــوارىامػػػػػارم عػػػػػكض، (1) 
 .137-133. ص2009، المكقع
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 جدار الفصل وأثره عمى المواقع األثرية الفمسطينية:  الفرع الثاني
 

يع بر الجدار كالذم قامت إسرائيؿ ببنائه مػف جػكهر السياسػات اإلسرائيمية، ك برز  أثيرا ه عمى مخ مؼ 
نسانية كأثرية كحجارية، حيث ي سبب جكان ب الحياة الفمسػطينية مػف سياسػية كاق صػادية كاج ماعية كا 

 في خمخمة ال رابط الحجارم بيف المكاقػع األثرية.

كجان بنان هذا الجدار حسب ما ركجت له إسرائيؿ بأنه مجرد جدار إسمن ي ال ي عدل الخط األخجر 
، 1967ك مؾ الخاجعة لبلح بلؿ عاـ  1948المح مة عاـ سابؽ ال رسيـ كالفاصؿ بيف األراجي 

فقيادة الجيش كاألجهزة األمنية يؤمنكف بقدرة الجدار عمى ال خفيؼ مف عمميات ال فجير الفمسطينية في 
الداخؿ ك حاكؿ كزارة الدفاع صبغ الجدار بطابع أمني صرؼ ال ير بط بالمجاؿ السياسي، كحسب كزارة 

فؽ  قنية حديثة  سمح بإزال ه فيما بعد بينما أشار  قرير إسرائيمي بأف الجدار الدفاع فإف الجدار بني ك 
فمف أهـ اآلثار المباشرة لمجدار العازؿ عمى المكاقع األثرية  .(1)سيككف بمثابة الحدكد الجديدة إلسرائيؿ

لمكاقعنا هك  دميرها أك فصمها عػف بيئ ها كهذا كاف له اكبر األثر في  شكيه صكرة المشهد الحجارم 
 األثرية.  

كمف خبلؿ   بع مسار الجدار في الجفة الغربية يبلحظ انه قد اح كل الجػفة الغربيػة بشكؿ كامؿ 
بحيث يعزؿ الكثير مف المكاقع األثرية خمفه كهذا العزؿ عف المكاقع األخرل أدل إلى خمخمة العبلقة 

                                                           

كبهػػػػذا فػػػػاف السػػػػمطات اإلسػػػػرائيمية  كػػػػكف أحكمػػػػت السػػػػيطرة عمػػػػى الجػػػػفة الغربيػػػػػة بإحاط هػػػػػا كاممػػػػة بالجػػػػدار الفاصػػػػؿ مػػػػف  ((1
%مػػػػػػف األراجػػػػػػي  54.7%مػػػػػػف مسػػػػػػػاحة الجػػػػػػػفة الغربيػػػػػػة، كي بقػػػػػػى فقػػػػػػط 45.3جميػػػػػػع الجهػػػػػػات، ك كػػػػػػكف قػػػػػػد اسػػػػػػ كلت عمػػػػػػى 

  64  منػػػػػاطؽ رئيسػػػػػة كا8لمػػػػػدف الفمسػػػػػػطينية الكبػػػػػػرل كال ػػػػػي س قسػػػػػمها السػػػػػمطات االسػػػػػرائيمية إلػػػػػى االفمسػػػػػطينية كال ػػػػػي  جػػػػػـ ا
منطقػػػػة فرعيػػػػػة أخػػػػػرل بحيػػػػػث  صػػػػبح كػػػػؿ منطقػػػػة معزكلػػػػة  مامػػػػان عػػػػف المنػػػػاطؽ ال ػػػػي  جاكرهػػػػا، حيػػػػث يقسػػػػـ الجػػػػدار الفاصػػػػؿ 

مصػػػػادؽ عميهػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ الحككمػػػػة اإلسػػػػرائيمية الجػػػػػفة الغربيػػػػة إلػػػػى ثػػػػبلث منػػػػاطؽ أك معػػػػازؿ: اأ  المقػػػػاطع الرئيسػػػػية لمجػػػػدار ال
%مػػػػػػػف مسػػػػػػػاحة األراجػػػػػػػي الفمسػػػػػػػطينية. اب  منطقػػػػػػػة أمنيػػػػػػػة غربيػػػػػػػة بمسػػػػػػػاحة  21.9  كيمػػػػػػػكم ر مربػػػػػػػع، بمػػػػػػػا يعػػػػػػػادؿ 1237ا
%مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػاحة األراجػػػػػػػي الفمسػػػػػػػطينية، هػػػػػػػذا يعنػػػػػػػي أف كم ػػػػػػػا المنطق ػػػػػػػيف  23.4  كيمػػػػػػػكم ر مربػػػػػػػع أم مػػػػػػػػا يعػػػػػػػػادؿ 1328ا

%مػػػػػػػػػف األراجػػػػػػػػػي  54.7راجػػػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػػطينية. اج  المنطقػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػة كال ػػػػػػػػػي  بمػػػػػػػػػغ % مػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػاحة األ45.3س جػػػػػػػػػماف 
لممزيــــد   معػػػػزؿ فمسػػػػطيني. 64  منػػػػاطؽ كا8الفمسػػػػطينية كال ػػػػي  جػػػػـ المػػػػدف الفمسػػػػػطينية الكبػػػػرل حيػػػػث س قسػػػػـ الجػػػػفة إلػػػػى ا

 من التفاصيل راجع:
 Stop The Wall in Palestine: Facts, Testimonies, Analysis and Call to -  

Action, PENGONJerusalem, 2003, p.63. 
- Annexation Wall AFact, AlDemocraty, No.5, March 2005.  
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الحجارم مثػؿ الطرؽ القديمة كالحقكؿ الحجارية بيف المكاقع األثرية كالمدف ال اريخية مع مشهدها 
الزراعية كعيكف الميا  كمصانع الشيد كالمقالع الحجريػة، فكػؿ هػذ  المككنات ن جت بشكؿ م كازم 
حجاريان في الماجي كلـ  كف منفصمة عف بعجها البعض، كمػا أدل الجدار إلى سمب السمطة 

كمف المكاقع ال ي  شير بشكؿ كاجح . (1)ي  ػدميرهاالفمسطينية مف حؽ إدارة هذ  المكاقع األثرية كبال ػال
 عمى أثر  دمير كجـ جدار الفصؿ العنصرم عمى اآلثار الفمسطينية:

كهك مكقع أثرم يقع في بمدة أبك ديس شرقي مدينة القدس كيجـ آثار لكنيسة  )أ( خربة صبلح:
، كقطع مى قنكات ميا بيزنطية ذات أرجية مف الفسيفسان، كمقبرة جماعية لمرهباف كآثار دالة ع

 فسيفسان مخ مفة كرسكمات لمحيكانات كالغزالف.
 ، ـ حفر هذا المكقع مف قبؿ دائرة اآلثار اإلسرائيمية كنقؿ جميع مكجكدا ه إلى الم احؼ اإلسرائيمية

 .(2)كخبلؿ بنان جدار الفصؿ العنصرم في  مؾ المنطقة  ـ ردـ المكقع كبنان الجدار عمى أنقاجه

 

اأرشيؼ الصحفي  -صكر  كجح الحفريات األثرية في خربة صبلح قبؿ ردمها كبنان الجدار عميها   1:  2شكؿ ا
 أسامة العيسة 

كـ جنكب غرب الخميؿ، كهي قرية  20يقع  ؿ بيت مرسـ في الجنكب عمى بعد )ب( تل بيت مرسم: 
طاف ال ؿ إلى العصر فمسطينية مهمشة، كمنذ بداية الحفريات األثرية لممكقع كالذم يرجع  اري  اس ي

البركنزم المبكر، بدأ االه ماـ األمريكي به حيث قامت المدرسة األمريكية لمدراسات الشرقية في القدس 
ك حت إشراؼ العالـ األمريكي أكلبرايت، كقاـ االح بلؿ ب كسيع  مؾ الحفريات كاالس يبلن عمى المكقع 

                                                           

 .  2، ص 2008إبراهيـ يكسؼ، الجدار الفاصؿ في الفكر الصهيكني، بدكف دار نشر،  ((1
. الفمسػػػػطيني عمػػػػػر صػػػػػبلحمػػػػف الجػػػػػدير بالػػػػػذكر أف هػػػػذا المكقػػػػػع األثػػػػػرم يقػػػػع جػػػػػمف أرض مممككػػػػػة لعائمػػػػة مفػػػػػ ش اآلثػػػػػار  (2)

 . 26/9/2016مقابمة أجريت مع الصحفي أسامة العيسة بتاريخ 
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جدار الفصؿ العنصرم عيزؿ ال ؿ داخؿ الجدار الثرم كفصمه عف القرية الذم يعد جزن منها. أثنان شق
 .(1)ر مقبرة المكقع في الجهة الشرقيةمسببان في  دمي

 

 ؿ بيت مرسـ كيكجح كيفية فصؿ المكقع عف القرية بالجدار الفاصؿاارشيؼ كزارة السياحة كاآلثار،   2:  2شكؿا
2016  

سد مكاف دفف زكجة النبي يعقكب مسجد ببلؿ بف رباح: هك بنان عمى شكؿ قبة ييج -قبة راحيؿ)ج( 
، كالبنان بشكمه الحالي يعكد لمسجد بنا  العثمانييف.  قع القبة في بيت لحـ عمى الطريؽ الرئيسي راحيؿ

لـ يعطي لئلسرائيمييف الحؽ في  1995الكاصؿ بيف القدس كالخميؿ. مع أف اال فاؽ المؤقت عاـ 
أقاـ االسرائيمييف  1997نييف، إال أنه في عاـ المكاف كبقائه في محيط بيت لحـ  حت سمطة الفمسطي

. ك ـ إغبلؽ المنطقة كاعبلن ابراج فكؽ الجدار كمنع جداران يقطع الشارع الرئيسي مف جهة القبة
    .  (2)الفمسطيننيف مف الكصكؿ الى المنطقة

جدار حيث أثر كمما سبؽ نبلحظ أف العدد الهائؿ مف المػدف كالقػرل كالمكاقػع األثرية ال ي مر بها ال
عميها بشكؿ كبير إما بالعزؿ غربي الجدار كفصمها عف مشهدها الحجارم أك بال دمير المباشر مف 
خبلؿ مركر الجدار عميها ك دميرها دكف عمؿ حفريات عممية أثرية مما يؤدم إلى جياعها ك غيب 

األثرية حيث أدل إلى دكرها في ال راث الحجارم، كما كنبلحظ أثر الجدار غير المباشر عمى المكاقع 
عزؿ مساحات مف أراجي القػرل الفمسطينية كعزؿ المكاقع األثرية فيها كخاصة أف عدد كبير مف 

                                                           

 .6 -5. ص 2009القدس أريج، دليؿ قرية بيت مرسـ،  -راجع معهد األبحاث ال طبيقية (1)
(2) Costs of Conflict: The Changing Face of Bethlehem, United Nation, December 2004. P.11.  
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كمف هنا يجب عمى أصحاب القرار  .(1) شاممةاألراجي المصادرة لـ ي ـ عمؿ مسكحات أثرية عممية 
ا المكجكع عمى سمـ أكلكيا هـ مف السياسييف االن با  لآلثار السمبية عمى  راثهـ كهكي هـ، ككجع هذ

مف خبلؿ طرحه عمى طاكلة المفاكجات كاالح كاـ إلى مخ مؼ القكانيف ال ي  حمى ك حافظ عمى 
اآلثار كالبقايػا الحجارية لمخ مؼ الشعكب سكان مف خبلؿ القكانيف القديمة أك الحديثة كح ػى  مػؾ 

 . (2)ان إلى اح راـ اآلثار كعدـ  ػدميرهاالقػكانيف اإلسرائيمية ككذلؾ الدكلية كال ي  دعكنا جميع
                                                           

ال ػػػػي  قػػػػع شػػػػماؿ مدينػػػػة جنػػػػيف ، يقػػػػع بػػػػالقرب مػػػػف القريػػػػة مكقػػػػع أثػػػػرم يػػػػدعى  ػػػػؿ  قريــــة زبوبــــةمثمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ: كمػػػػف األ ((1
ال ػػػي  وقريـــة بردلـــةالػػػذهب يح ػػػكم المكقػػػع عمػػػى بقايػػػا أثريػػػة  عػػػكد لمف ػػػرة الركمانيػػػة كالبيزنطيػػػة، كقػػػد  ػػػـ  ػػػدمير  بسػػػبب الجػػػدار. 

 قػػػػع  وقريــــة تياســــيرمقػػػاـ الخجػػػػر  ػػػػـ عزلهػػػػا بجػػػػدار الفصػػػؿ.  قػػػع فػػػػي الشػػػػماؿ الشػػػػرقي مػػػػف طكبػػػاس، فيهػػػػا مكاقػػػػع أثػػػػرم كهػػػػك 
إلػػػػػى الشػػػػػماؿ الشػػػػػرقي مػػػػػف طكبػػػػػاس،  ح ػػػػػكم عمػػػػػى مػػػػػدفف محفػػػػػكر فػػػػػي الصػػػػػخكر كآثػػػػػار أخػػػػػرل يقػػػػػاؿ أنهػػػػػا قصػػػػػر حيػػػػػث مػػػػػر 

،  عػػػػكد إلػػػػى ف ػػػػرة الظػػػػاهر بيبػػػػرس  وقريــــة باقــــة الشــــرقيةالجػػػػدار منهػػػػا.  ال ػػػػي  قػػػػع إلػػػػى الشػػػػماؿ الشػػػػرقي مػػػػف مدينػػػػة طػػػػكلكـر
كال ػػػػػي  قػػػػػع جنػػػػػكب مدينػػػػػة قمقيميػػػػػة، كيبمػػػػػغ طػػػػػكؿ  قريـــــة حبمـــــةقايػػػػػا  يجػػػػػاف أعمػػػػػدة كصػػػػػهاريج. ككػػػػػذلؾ أيجػػػػػان ك ح ػػػػػكم عمػػػػػى ب
ػػػػػزؿ جػػػػػزن مػػػػػف أراجػػػػػيها خمػػػػػؼ الجػػػػػدار، فيهػػػػػا بقايػػػػػا مكقػػػػػع أثػػػػػرم ي كػػػػػكف مػػػػػف آبػػػػػار كمقػػػػػابر محفػػػػػكرة  4الجػػػػػدار فيهػػػػػا ا  كػػػػػـ، عي

وقريــــة بيــــت عــــور ديـ  ػػػػـ  ػػػػدمير جػػػػزن منػػػه. بالصػػػخر، كبػػػػالقرب منهػػػػا يقػػػػع مقػػػػاـ ابػػػػف العػػػػكاـ كهػػػػك عبػػػػارة عػػػػف بنػػػػان مممػػػػككي قػػػػ
ال ػػػػي  قػػػػع إلػػػػى الغػػػػرب مػػػػف مدينػػػػة راـ اهلل،  حػػػػكم القريػػػػة مكقػػػػع أثػػػػرم فيػػػػه أساسػػػػات كنيسػػػػه  حػػػػكم أرجػػػػية فسيفسػػػػائية،  التحتــــا

 قػػػع فػػػػي الجهػػػة الجنكبيػػػػة مػػػػف  وقريـــة الرماضــــينكمعصػػػرة زي ػػػػكف، صػػػادر الجػػػػدار مسػػػاحة كبيػػػػرة مػػػف أراجػػػػيها شػػػممت اآلثػػػػار. 
  دكنمػػػػػان، ك ػػػػػـ هػػػػػدـ كهػػػػػكؼ قديمػػػػػة كبيػػػػػكت أثريػػػػػة 750غ المسػػػػػاحة الم جػػػػػررة مػػػػػف أراجػػػػػي الرماجػػػػػيف بحػػػػػكالي االخميػػػػػؿ، ك بمػػػػػ

:  قػػػع بػػػالقرب مػػػف مدينػػػة طػػػكلكـر عمػػػى حػػػدكد لخػػػط األخطػػػر،  ػػػـ قريـــة قفـــينكعقػػػكد بسػػػبب بنػػػان الجػػػدار حيػػػث عزلػػػت خمفػػػه. 
خربـــــة ى مراكػػػػػز اسػػػػػ يطاف بشػػػػػرية ككهػػػػػكؼ. ادخػػػػػاؿ المكقػػػػػع األثػػػػػرم ال ػػػػػابع لمقريػػػػػة داخػػػػػؿ حػػػػػدكد الجػػػػػدار، كيحػػػػػكم المكقػػػػػع عمػػػػػ

 قػػػػع شػػػػماؿ مدينػػػػة بيػػػػت لحػػػػـ مقابػػػػؿ مسػػػػ كطنة جبػػػػؿ أبػػػػك غنػػػػيـ كال ػػػػي يحيطهػػػػا سػػػػياج أمنػػػػي إسػػػػرائيمي كيحػػػػدها طريػػػػؽ حنانيــــا: 
عسػػػػػكرم، كأدل إقامػػػػػة المسػػػػػ كطنة بػػػػػالقرب مػػػػػف المكقػػػػػع إلػػػػػى  ػػػػػدمير آثػػػػػار  عػػػػػكد إلػػػػػى  مػػػػػؾ الخربػػػػػة كال ػػػػػي  ح ػػػػػكم عمػػػػػى بقايػػػػػا 

سػػػػػػبلمية مبكػػػػػػرة، كفيهػػػػػػا نظػػػػػػاـ مػػػػػػائي ي مثػػػػػػؿ بػػػػػػثبلث صػػػػػػهاريج جػػػػػػخمة بنيػػػػػػت بشػػػػػػكؿ دائػػػػػػرم محفػػػػػػكرة ركمانيػػػػػػة كبيزنطيػػػػػػة ك  ا 
 قػػػػع أيجػػػػان بػػػػالقرب مػػػػف مسػػػػ كطنة أبػػػػك خربــــة المــــزار: بالصػػػػخر كآبػػػػار ركمانيػػػػة، كيصػػػػعب عمػػػػى الفمسػػػػطينييف الكصػػػػكؿ إليهػػػػا. 

ة عمػػػػػى مكقػػػػػع الخربػػػػػة ال ػػػػػي غنػػػػػيـ كيعػػػػػكد شػػػػػح المعمكمػػػػػات عػػػػػف المكقػػػػػع بسػػػػػبب الحفريػػػػػات غيػػػػػر الشػػػػػرعية كسػػػػػيطرة المسػػػػػ كطن
  حػػػػػكم عمػػػػػى  مػػػػػة مميػػػػػزة مطمػػػػػة عمػػػػػى كادم الجمػػػػػؿ ك حػػػػػكم معاصػػػػػر زي ػػػػػكف كصػػػػػهريج ميػػػػػا  محفػػػػػكر بالصػػػػػخر كبقايػػػػػا مسػػػػػجد.

لممزيــــد راجــــع:   قػػػػع مقابػػػػؿ مف ػػػػرؽ مسػػػػ كطنة نفيهػػػػدانياؿ  حػػػػكم آثػػػػار قريػػػػة فمسػػػػطينية مهجػػػػرة كآثػػػػار بيزنطيػػػػة.خربــــة الحميديــــة: 
 .12-7، )ممــــف القــــدس(، ص 2008، 76، عـــدد 19راســــات الفمســـطينية، مجمــــد أشـــار ليــــا عـــادل يحيــــى فـــي مجمــــة الد

كـــذلك راجـــع: بنـــا فيـــدر، جـــدعون ســـميماني، يونتـــان مزراحـــي، ترجمة:مؤيـــد غنـــايم، المواقـــع األثريـــة فـــي الصـــراع السياســـي 
-18. ص2015عمـــــى منطقـــــة بيـــــت لحـــــم )جـــــوش عتصـــــيون( واإلمكانيـــــات االقتصـــــادية والثقافيـــــة، عمـــــق شبيو،شـــــباط 

20 . 
 كػػػـ منهػػػػا،  ح ػػػػكم عمػػػى عػػػػدد مػػػػف المكاقػػػػع 2.5 قػػػػع إلػػػػى الشػػػػماؿ الشػػػرقي مػػػػف مدينػػػػة طػػػكلكـر عمػػػػى بعػػػػد اقريـــة شــــويكة:  (2)

األثريػػػػة: مثػػػػؿ مقػػػػاـ الشػػػػي  جمػػػػاؿ الػػػػديف كخربػػػػة المهػػػػداكم كخربػػػػة ديػػػػر عشػػػػاير، كمػػػػا ك جػػػػـ  ػػػػؿ الػػػػرأس الػػػػذم يح ػػػػكم عمػػػػى 
حجػػػػارة فيػػػػه إلػػػػى العصػػػػر البركنػػػػزم الم ػػػػأخر.  ػػػػـ جػػػػـ أنقػػػػاض كأساسػػػػات جػػػػدراف كنحػػػػت عمػػػػى مغػػػػاكر، حيػػػػث يعػػػػكد نشػػػػكن ال

المكقػػػػع داخػػػػؿ الجػػػػدار،  قػػػػدـ أهػػػػالي القريػػػػة بقجػػػػية إلػػػػى محكمػػػػة العػػػػدؿ العميػػػػا اإلسػػػػرائيمية، مطػػػػالبيف بػػػػأف ي راجػػػػع مسػػػػار جػػػػدار 
 =، كأف يشػػػػػيد عمػػػػػى ام ػػػػػداد الخػػػػػط األخجػػػػػر كػػػػػي ال يعػػػػػزؿ كثيػػػػػران مػػػػػف بيػػػػػكت القريػػػػػة غربػػػػػي1967الفصػػػػػؿ نحػػػػػك حػػػػػدكد سػػػػػنة 
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  وجوب التصدي لبلنتياكات الداخمية :المطمب الثاني
 

في هذا المطمب نسمط الجكن عمى  جار اآلثار مف الفمسطينييف كالذيف يع دكف عمى اآلثار إما لجهمهـ 
در عميهـ أمكاؿ بقيم ه الثقافية كال اريخية إجافة إلى جني الماؿ الذم بات يعد مصدر رزؽ لهـ كي

طائمة نظران لكجكد البيئة الخصبة لدل األسكاؽ العالمية، ككذلؾ االح بلؿ لشران مثؿ هذ  القطع األثرية 
 كال راثية ألهداؼ ال هكيد كالمكائمة مع الركاية اإلسرائيمية لهذ  األرض المقدسة.

سرقة كاالن هاؾ كال عدم عميها إما فاآلثار الفمسطينية كالمكاقع األثرية الفمسطينية با ت اليـك   عرض لم
لجهؿ قيم ها أك جني األمكاؿ، ككؿ ذلؾ نا ج عف جعؼ الرقابة كالعقاب الرادع، ككذلؾ عدـ كجكد 
ال كعية البلزمة كالثقافة المس دامة ألهمية اآلثار كالمكاقع األثرية في فمسطيف، كعدـ الدراية الكافية 

ة، إجافة إلى ذلؾ فهناؾ أعماؿ  قـك بها المؤسسات النعكاسات عممهـ عمى هذ  المكاقع األثري
الرسمية أك ب رخيص منها لنبش اآلثار أك السماح بال عدم عميها لجهؿ قيم ها ال اريخية، فمثؿ هذ  
ال عديات اليكـ  شكؿ الخطر األكبر عمى اآلثار في فمسطيف لذا كاف ال بد مف ال طرؽ ك سميط الجكن 

عمى المكاقع األثرية الفمسطينية كال ي يقـك بها فئة جالة كطامعة مف عمى صكر االع دانات الحاصمة 
 الفمسطينييف بهدؼ بيعها أك  هريبها.

الحفريات غير المشركعة ال ي يقـك بها البعض مف الباحثيف أك  بدايةن ففي هذا المطمب ن ناكؿ 
ثـ ن ناكؿ اال جار  ول(.)الفرع األ المرخص لهـ كمدل  أثير ذلؾ عمى القيمة ال راثية لممكقع األثرم، 

 )الفرع الثاني(.غير المشركع كال هريب إلى السكؽ السكدان العالمية، 
 

  

                                                                                                                                                                                

ــــة مباشــــرة  ،الجػػػػدار= ــــي القري ــــيد الجــــدار غرب ــــب وش  ــــض الطم ــــن تــــم رف ، كعمػػػػى مسػػػػافة ال  زيػػػػد عمػػػػى سػػػػ ة أم ػػػػار مػػػػف ولك
بيك هػػػػا، األمػػػػر الػػػػذم أدل إلػػػػى فصػػػػؿ السػػػػكاف عػػػػف أراجػػػػيهـ الزراعيػػػػة الكاقعػػػػة خمػػػػؼ الجػػػػدار، كعػػػػف المكقػػػػع األثػػػػرم الفرعػػػػكني 

، عػػػػدد 19فػػػػي مجمػػػػة الدراسػػػػات الفمسػػػػطينية، مجمػػػػد أشػػػػار لهػػػػا عػػػػادؿ يحيػػػػى الػػػػذم لػػػػـ  رغػػػػب إسػػػػرائيؿ فػػػػي  ػػػػدمير  كمػػػػا  ػػػػٌدعي. 
 .8، اممؼ القدس . ص 2008، 76
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 الحفريات غير المشروعة: الفرع األول
 

إف العبث بالمكاقع األثرية كاإل جار بها يشكبلف جريمة أخبلقية ككطنية  ؤثر سمبان عمى هذا المكركث 
هكية فمسطيف، فالحفريات ال ي  قكـ بها عصابات اآلثار مف الحجارم كالذم يثبت عراقة، ك اري  ك 

أجؿ جني الماؿ كجعؼ الكعي  زداد يكمان بعد يـك مس خدميف كافة األدكات الخاصة بالحفر، 
مس غميف عدـ الرقابة سيما في المناطؽ غير خاجعة لمسيطرة الفمسطينية المصنفة اج ، فهذ  المناطؽ 

شرطة السياحة كاآلثار دخكلها كبسط السيادة عميها، كهذ  المناطؽ يمنع عمى ككادر كزارة اآلثار ك 
أك النهـ أمنكا   شكؿ مبلذان آمنان لمصكص كعمميات الحفر كال نقيب عف اآلثار بشكؿ غير مشركع.

العقكبة غير الرادعة كال ي مف السهؿ ال ممص منها أك دفع غرامات ال  جاهي ما يجنك  مف أمكار 
 نهكبة.جران بيع اآلثار الم

 ال راث اإلنساني بحؽ حؿ أكبر الككارث عمى يد من هكي اآلثار، فمف خبلؿ الحفريات غير المشركعة 
في فمسطيف، كيرل المخ صكف أف الحفر العشكائي كال نقيب ك جارة اآلثار كال حؼ  نامت دكف  كاألثرم

سكان عمى صعيد اإلعبلـ أم رادع قانكني أك أمني أك ديني، كدكف  كعية ثقافية ألهمية هذ  اآلثار 
،كقد  ركزت عممية النهب ( 1)سمية الرسمي أك األهمي إجافة إلى جعؼ كمحدكدية دكر السمطات الر 

ل نقيب في مناطؽ جنيف كطكلكـر كالخميؿ كراـ اهلل كقد عادت ظاهرة سرقة ك دمير اآلثار كالمكاقع اك 
كعدـ  مكيف السمطة 1967عاـ ها األثرية ن يجة لفراغ السمطة في المناطؽ ال ي  أعيد اح بلل

 .(2)الفمسطينية مف ممارسة صبلحيا ها في هذ  المناطؽ
فمشكمة ال نقيب عف اآلثار كالقياـ بالحفريات غير المشركعة  فاقمت بشكؿ كاجح في فمسطيف منذ 
العقكد األخيرة كخجكعها ألكثر مف اس عمار كاح بلؿ كهذ  الحفريات كانت من كج غياب االس قرار 

 سياسي في فمسطيف، ك سميط الحكـ األجنبي عمى مقدرات كثركات البمد ال اريخية كالثقافية.ال
فحسب الممسكحات األثرية ال ي قامت بها سمطات االن داب البريطاني في ثبلثينيات القرف الماجي، 

ؿ ما كال ي جمت فمسطيف ال اريخية كهي اليكـ اإسرائيؿ، الجفة الغربية، قطاع غزة  فإف المسح شم
، كما أف الجفة الغربية لكحدها جمت أكثر مف كمعمـ أثرم كبير كصغير  ألؼ مكقع 35مجمكعه ا

                                                           

(1)Salah Al-Houdalieh, Archaeological Heritage and Spiritual Protection: Looting and the Jinn in 
Palestine.  

 . 3حمداف طه، إدارة ال راث الثقافي في فمسطيف، مرجع سابؽ، ص  ((2
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  مكقعان، إال أف جزن كبير مف هذ  المكاقع في الجفة كغزة دمر إٌباف 12216ثمث هذ  المكاقع ا
 .(1)االح بلؿ اإلسرائيمي

كمنا هذا، إذ نجد أف لصكص اآلثار في فهذ  ال نقيبات كالحفريات غير المشركعة هي قديمة كاح دت لي
فمسطيف اليكـ ال ي رددكف عف حفر ك خريب أم شين يقع في طريقهـ ح ى القبكر اإلسبلمية لـ  سمـ 

مشركعة كأعمالهـ، كمقاـ حسف الراعي قرب النبي مكسى، عمى الرغـ أف هذا المف حفريا هـ غير 
داكلها كقبض ثمنها، عممان بأف قانكف اآلثار المكاف ال يح كم عمى أم قطع أثرية ممكف بيعها أك  

كالسارم في الجفة الغربية ح ى يكمنا هذا يعاقب عمى مثؿ  1966  لسنة 51لقديمة األردني رقـ ا
 هذ  األعماؿ ال ي   ـ دكف إذف أك  رخيص.

  مف هذا 20إذ نص عمى: "كؿ شخص ال يحمؿ رخصة  نقيب صادرة بمق جى أحكاـ المادة ا
عف آثار أك خرب أية جدراف أك إنشانات أك أية أشيان  ع بر أثرية بالمعنى المقصكد مف  القانكف كنقب

هذا القانكف سكان أجريت أعماؿ ال نقيب فكؽ األرض أك  ح ها سكان أكانت ممكان له أـ لغير  كيعاقب 
ثار بالحبس مدة ال  قؿ عف عشر دنانير عند كجكد أسباب مخففة  قديرية ك صادر كسائط الحفر كاآل

 .(2)المس خرجة"
كبات جمي أف العقاب في هذا النص غير رادع كيكاد ال يذكر كيصنؼ أنه عقاب، فهذ  ال شريعات 
األردنية عدؿ عميها في المممكة األردنية الهاشمية لكي  كف رادعه ك كاكب ال طكر الحاصؿ كالردع 

اب عمى حاله مما شكؿ ثغرة كأسبابه كهذ  ال عديبلت غير سارية في فمسطيف كبقي الحاؿ في العق
حقيقية الس مرار ال خريب كالحفر في المكاقع األثرية كنهبها كسرق ها كبيعها، كأحيانان االع دان عميها 
قامة مباني ك جريفات لؤلرض كالمكاقع األثرية، كهذا إما ي طمب كقفه حقيقيه لمسمطات الرسمية مف  كا 

 .(3)كاس مرارها ك طكر ك نكع صكرهاأجؿ إيجاد  شريع رادع يكاكب حجـ االع دانات 
فالمنقبكف كالمصكص الفمسطينيكف ي خذكف صكر عديدة في الحفر كال نقيب كيخ اركف أكقا ان   بلنـ مع 
عدـ خجكعهـ لمرقابة سكان مف السمطة الرسمية أك مف اصحاب األراجي المنكم ال نقيب كالحفر بها، 

                                                           

(1) Edward Hull, LL.D., FRS., FGS., The Survey of Western Palestine: Memoir of the Physical 
Geology and Geography of Arabia Petrea, Palestine, and Adjoining Districts, Stanford Library, The 
Committee of The Palestine Exploration Fund, Adelphi,1886. Pp.9-10  

 . 1966  لسنة 51/ب  مف قانكف اآلثار القديمة األردني رقـ ا47دة انص الما ((2
نجػػػػػػد أف  -المحافظػػػػػػات الشػػػػػػمالية  -بػػػػػػاالطبلع عمػػػػػػى كشػػػػػػكفات قجػػػػػػايا ال نقيػػػػػػب عػػػػػػف اآلثػػػػػػار لػػػػػػدل المحػػػػػػاكـ الفمسػػػػػػطينية ( (3

ي   قجػػػػػية خػػػػػبلؿ السػػػػػنكات الخمسػػػػػة األخيػػػػػر، ففػػػػػي طكبػػػػػاس كحػػػػػدها بمػػػػػغ عػػػػػدد القجػػػػػايا خػػػػػبلؿ عػػػػػام1500عػػػػػددها  جػػػػػاكز ا
بمػػػػػػغ عػػػػػػدد القجػػػػػػايا  2016 – 2013  قجػػػػػػية، كفػػػػػػي محافظػػػػػػة جنػػػػػػيف كفػػػػػػي الف ػػػػػػرة مػػػػػػف عػػػػػػاـ 60حػػػػػػكالي ا 2016 – 2015

، كفػػػػػي مدينػػػػػة دكرا كخػػػػػبلؿ عػػػػػامي 2016 – 2015  قجػػػػػية خػػػػػبلؿ عػػػػػامي 100  قجػػػػػية، كفػػػػػي بمػػػػػدة حمحػػػػػكؿ حػػػػػكالي ا200ا
  ( مـــن ىـــذه الرســـالة.1حـــق رقـــم )لممزيـــد أنظـــر: المم  قجػػػية. 125بمغػػػت عػػػدد قجػػػايا ال نقيػػػب حػػػكالي ا 2016 – 2015
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افة إلى المجارؼ كالفؤكس كالسكاكيف كالغرابيؿ كما أنهـ يس خدمكف معدات م طكرة مثؿ آالت إج
كالمكانس، كما أف هؤالن األشخاص بالعادة يقسمكف أنفسهـ إلى مجمكعات جزن لمرقابة كجزن لم نقيب 
كالبحث كجزن لمحفر، كي بعكف أساليب م طكرة لمبحث كلديهـ خبرة كاسعة في هذا المجاؿ لدرجة أنهـ 

 .(1) نقيب، كي بعكف اساليب أكثر قدرة عمى االك شاؼ كال حرمي فكقكف عمى األجانب في البحث كال
بقي أف نشير هنا أف أسباب الحفر غير المشركعة   عدد إما لمبحث عف المقى لبيعها كجني األثماف، 
ما الحفر بدعكل البنان دكف إدراؾ مف قبمهـ بأهمية هذ  المكاقع كقيم ها األثرية كالثقافية كالحجارية  كا 

قصير كاجح مف قبؿ الكحدات المحمية في  مؾ المناطؽ سيما في مناطؽ اج  ال ي   عدد إجافة إلى  
 .(2)فيها القرل كالبمدات، ك غيب عنها السمطة الرسمية سكان في الرقابة أك الردع

كأخيران نشير أف نقص الكعي الجماهيرم بأهمية ال راث الحجارم أحد أبرز اآلثار السمبية لف رة 
 اج لم كظيؼ القكم لبلدعانات السياسية كاأليديكلكجية مف قبؿ االح بلؿ اإلسرائيمي االح بلؿ، كهك ن

كسياس ه االس يطانية، ككاف مف ن ائجه أيجان أف نظر الناس إلى اآلثار كجزن مف نظاـ االح بلؿ، 
ف الذم اس خدـ اآلثار كأداة لمصادرة أراجي المكاطنيف، كأدت السياسة اإلسرائيمية إلى خمؽ حالة م

ال غريب المصطنعة بيف اإلنساف الفمسطيني  حت االح بلؿ ك راثه الثقافي، كلذلؾ رغـ أف هناؾ نقمة 
مممكسة في كعي المكاطف الفمسطيني  جا  آثار بمد  خبلؿ السنكات العشر الماجية، إال أف هناؾ 

راث الثقافي، بعض مظاهر قصكر الكعي، ك   مثؿ في ظاهرة سرقة اآلثار كاال جار غير المشركع بال 
                                                           

المنقبػػػػػػكف الفمسػػػػػػطينيكف غيػػػػػػر القػػػػػػانكنييف فػػػػػػي العػػػػػػادة، رجػػػػػػاؿ ريفيػػػػػػكف فقػػػػػػران، عػػػػػػاطمكف عػػػػػػف العمػػػػػػؿ، كهػػػػػػـ يمجػػػػػػؤكف إلػػػػػػى  ((1
ال نقيػػػػب عػػػػف اآلثػػػػار ككسػػػػيمة لمكاجهػػػػة الفقػػػػر كالبطالػػػػة، إف لػػػػـ نقػػػػؿ الجػػػػكع إنهػػػػـ يبيعػػػػكف المقػػػػى ال ػػػػي يك شػػػػفكنها فػػػػي منػػػػاطقهـ 

لممزيـــــــد مـــــــن دكرهـ ببيعهػػػػػػػا ل جػػػػػػػار اآلثػػػػػػػار اإلسػػػػػػػرائيمييف ذكم الػػػػػػػرخص فػػػػػػػي المػػػػػػػدف الكبػػػػػػػرل كالقػػػػػػػدس .لكسػػػػػػػطان يقكمػػػػػػػكف بػػػػػػػ
 Morag Kersel, Lucy College, License to Sell: The Legal Trade ofالتفاصــيل راجــع: 

Antiquities in Israel, PhD Thesis, University of Cambridge, England. 2006.P. 187 
ذلػػػػػؾ أف كثيػػػػػر مػػػػػف المق نيػػػػػات المكجػػػػػكدة بم حػػػػػؼ اآلثػػػػػار اإلسػػػػػرائيمية بالقػػػػػدس مصػػػػػدرها مػػػػػف ال نقيبػػػػػات غيػػػػػر كمػػػػػا يؤكػػػػػد  ((2

الشػػػػرعية لممكاقػػػػع األثريػػػػة، كشػػػػجعت سػػػػمطات االحػػػػ بلؿ اإلسػػػػرائيمي  جػػػػار اآلثػػػػار كمنحػػػػ هـ  ػػػػراخيص لئل جػػػػار بهػػػػا كبمػػػػغ عػػػػدد 
حية أف الهجمػػػػػػػة ازدادت شراسػػػػػػػة بسػػػػػػػبب ، كأكػػػػػػػدت المصػػػػػػػادر األمنيػػػػػػػة كالشػػػػػػػرطة السػػػػػػػيا2006  رخصػػػػػػػة عػػػػػػػاـ 70الػػػػػػػرخص ا

الفم ػػػػاف األمنػػػػػي، فػػػػي ظػػػػػؿ جػػػػػعؼ أجهػػػػزة األمػػػػػف الفمسػػػػػطينية فػػػػي المبلحقػػػػػة، كعػػػػدـ إعطػػػػػان مكجػػػػػكع اآلثػػػػار االه مػػػػػاـ الكػػػػػافي 
مػػػػػف جػػػػػانبهـ، حيػػػػػث أف إجػػػػػرانات الجػػػػػبط معقػػػػػدة جػػػػػدان كصػػػػػعكبة اإلثبػػػػػات عمػػػػػيهـ كبيػػػػػرة جػػػػػدان ال سػػػػػيما القػػػػػرائف كالػػػػػدالئؿ ال ػػػػػي 

لحصػػػػػػكؿ عميهػػػػػػا ككسػػػػػػائؿ الحمايػػػػػػة جػػػػػػعيفة لمشػػػػػػرطة السػػػػػػياحية، حيػػػػػػث أنهػػػػػػـ غيػػػػػػر مسػػػػػػمحيف كال  ػػػػػػديف المصػػػػػػكص صػػػػػػعب ا
ير ػػػػدكف لباسػػػػهـ الرسػػػػمي، كمػػػػا كيػػػػزداد األمػػػػر  عقيػػػػدان فػػػػي ظػػػػؿ عػػػػدـ كجػػػػكد جػػػػكالت  ف ػػػػيش من ظمػػػػة بعػػػػد الػػػػدكاـ الرسػػػػمي لهػػػػـ. 

 Deborah Sontag, Stealing Millennial Loot in Israel, fromلممزيـــد مـــن التفاصـــيل راجـــع: 
Millenniums Ago, 2000, 

http://www.Library.cornell.edu/Colldev/mideast/judmill.htm.    



92 
 

في الكقت نفسه   عزز المبادرات الشعبية في الحفاظ عمى ال راث الثقافي، كالنزكع إلى  رميـ البيكت 
القديمة، ك أهيمها بدالن مف هدمها، ثـ المشاركة في  عميؽ المفاهيـ الصحيحة حكؿ أهمية ال راث 

. فيصبح لدل هذ  المس قبمية الدائمة الثقافي، باع بار  جزنان مف الهكية الثقافية كأحد مصادر ال نمية
فيفقدكف جميرهـ  الفئة مف المخربيف المن هكيف لآلثار نكع مف  غييب لمذاكرة كفقداف الهكية كاالن مان

 . (1)ب خيب إرث ببلدهـ

 

    قاـ به الباحث زيارة ا البيرة –امثمة عمى الحفريات غير الشرعية االنبش  في جبؿ القفزة   3:  2شكؿ ا

 

 بيت امر ازيارة قاـ به الباحث  –  امثمة عمى الحفريات غير الشرعية االنبش  في خربة جذكر 4:  2كؿ اش

  

                                                           

ــــد(1 ــــيم محم ــــد الحك ــــ ،( عب ــــا وأثرىم ــــبش اآلثــــار وتيريبي ــــةن ــــة الوطني ــــى الممتمكــــات األثري ــــة اآلداب ،ا عم  ،32عــــدد ،مجم
 235. ص2014صنعاء. 
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 لآلثار غير المشروعاإلتجار غير المشروع والتيريب : الفرع الثاني
 ع بر عمميات اإل جار غير المشركعة لآلثار في فمسطيف مف أخطر الظكاهر ال ي   عرض لها 

ية كالدينية في فمسطيف، فهي بدأت  اريخيان كأحد األعراض الجانبية لمبحث األثرم الحجارة ال اريخ
العممي المنظمة في نهاية القرف ال اسع عشر، كما حفزت السياسة الككلكينالية عممية البحث عف المكاد 

القانكني  األثرية، كن يجة لذلؾ أصبحت العبلقة كثيقة الصمة ما بيف نهب المكاقع األثرية كاإل جار غير
 .(1)بالمكاد األثرية

ككما سبؽ ك حدثنا بأف العقكد الثبلثة الماجية مف االح بلؿ اإلسرائيمي لؤلراجي الفمسطينية شهد 
 صاعدان كبيران في حجـ عمميات اإل جار كال هريب غير المشركع لآلثار الفمسطينية، حيث أصبحت 

لمنهب، كن يجة لذلؾ انخرط عدد كبير مف  األراجي الفمسطينية المح مة أكثر بقاع األرض  عرجان 
اآلثار  سرقةفي  مؾ األعماؿ غير المشركعة، كال ي   مثؿ بال نقيب ك  الؼالفمسطينييف يقدر عددهـ باآل

كبيعها في األسكاؽ السكدان، ككذلؾ االح بلؿ اإلسرائيمي، كأصبحت مثؿ هذ  النشاطات  ندد بالخطر 
مف  هكيد كنهب كسرقة، في ظؿ الجغكط االق صادية مف قبؿ  عمى اآلثار الفمسطينية كما يحيط بها

 االح بلؿ اإلسرائيمي عمى الفمسطينييف مما  دفعهـ الحاجة لمثؿ هذ  األعماؿ غير المشركعة.
كشجعت السياسات اإلسرائيمية لمحككمات الم عاقبة عممية نهب المكاقع األثرية الفمسطينية، كمف ثـ 

المشركع بها، حيث يع بر  اجر اآلثار اإلسرائيمي مكشي دياف، كالذم  عمميات  هريبها كاإل جار غير
شغؿ مناصب رسمية عديدة نمكذجان بارزان في سياسة االح بلؿ في نهب ال راث الحجارم الفمسطيني، 
كقد قاـ الم حؼ اإلسرائيمي بشران مجمكع ه األثرية الجخمة بعد كفا ه كهي مجمكعة منهكبة بأغمبي ها 

كن فؽ مع مف ذهبكا بأف سياسة االح بلؿ اإلسرائيمي الم هاكنة هي  الفمسطينية المح مة.مف األراجي 
مف خمؽ طبقة مف الكسطان كالمهربيف ك جار اآلثار، إذ  ـ  سجيؿ ما يزيد عف مانة  اجر آثار في 

كز فمسطيف، كجميع هؤالن ال يحممكف  رخيص ممارسة هذ  المهنة، فهؤالن كالكاجح أنهـ مر بطكف بمرا
اإل جار اإلسرائيمية، فهؤالن ال جار يق صر دكرهـ عمى اع بارهـ كسطان ثانكييف في بنية هذ  ال جارة 

 .(2)غير المشركعة
                                                           

 . 190ة القاهرة لمدك كر حمداف طه، مرجع سابؽ، ص المجمس الفمسطيني لم ربية كالثقافة، أكراؽ ندك  ((1
، فػػػػػاقـ 2000كال شػػػػػؾ فػػػػػي أف االجػػػػػطراب السياسػػػػػي الػػػػػذم يعصػػػػػؼ بالمنطقػػػػػة منػػػػػذ انػػػػػدالع ان فاجػػػػػة األقصػػػػػى فػػػػػي سػػػػػنة  ((2

 هػػػػذ  المشػػػػكمة أكثػػػػر، فقػػػػد ان هػػػػى فعميػػػػان ال عػػػػاكف الػػػػذم كػػػػاف قائمػػػػان بػػػػيف شػػػػرطة اآلثػػػػار الفمسػػػػطينية كنظير هػػػػا اإلسػػػػرائيمية، كأدل
انهيػػػػػار السػػػػػمطات األمنيػػػػػة فػػػػػي المنػػػػػاطؽ الفمسػػػػػطينية  الحقػػػػػا، مصػػػػػحكبان ب فػػػػػاقـ كبيػػػػػر لمشػػػػػكبلت الفقػػػػػر كالبطالػػػػػة، إلػػػػػى زيػػػػػادة 
عػػػػدد لصػػػػكص اآلثػػػػار الػػػػذيف صػػػػاركا يعممػػػػكف عمػػػػى مػػػػدار السػػػػاعة، كفػػػػي مخ مػػػػؼ منػػػػاطؽ الجػػػػفة الغربيػػػػة، كن يجػػػػة ذلػػػػؾ، حقػػػػؽ 

لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع: ثػػػػار فػػػػي إسػػػػرائيؿ بصػػػػكرة ممحكظػػػػة،. ال جػػػػار اإلسػػػػرائيميكف أرباحػػػػان هائمػػػػة، كازدهػػػػرت سػػػػكؽ اآل
، عمــــى الموقــــع اإللكترونــــي لمؤسســــة الدراســــات الفمســــطينية 13بثــــار فمســــطين بــــين النيــــب واإلنقــــاذ، ممــــف القــــدس، ص 

studies.org/sites/default/files/mdf-http://www.palestine-(: PDFممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )
articles/10152.pdf . 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10152.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10152.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10152.pdf
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فاالح بلؿ هك المحفز لهؤالن ال جار كالكسطان لكي يحصؿ عمى هذ  القطع األثرية كيقـ ب زييفها 
يث  ع بر الكثير مف المق نيات المكجكدة ل  كائـ مع الركاية الصهيكنية إف صح لي ال عبير كباحث، ح

بم احؼ اآلثار اإلسرائيمية بالقدس مصدرها مف المق نيات غير الشرعية لممكاقع األثرية في األراجي 
الفمسطينية، كاكدت المصادر األمنية كالشرطة السياحية أف الهجمات ازدادت شراسة بسبب جعؼ 

الفمسطينية في المبلحقة كعدـ إعطان مكجكع اآلثار  المراقبة األمنية كجعؼ قدرات األجهزة المنية
 .(1)االه ماـ الكافي مف جانبهـ

حيث إف إجرانات الجبط كالمبلحقة كالم ابعة فيها مف الصعكبة ما يمكف مف خبلله إثبات القرائف 
كالدالئؿ ال ي  ديف المصكص، كما أف كسائؿ الحماية جعيفة لمشرطة السياحية، كهـ إذا  كاجدكا في 
مناطؽ اج  فإنهـ يككنكا غير مسمحيف كليس بمباسهـ الرسمي مما يعني أف الرقابة غير مجدية 

 . (2)كمنجبطة في هذ  المناطؽ الحساسة القريبة مف إسرائيؿ
كبات كاجحان أف أسباب المجكن لهذ  ال جارة غير المشركعة هك األكجاع االق صادية الصعبة ال ي 

فة أنه يعد سبب عف البعض لئلثران السريع ألف ما  دفعه السكؽ يعيشها المكاطف الفمسطيني، إجا
العالمية مف أسعار عالية لمقطع األثرية يشكؿ بذا ه رغبة كبيئة خصبة لدل الكثير مف المكاطنيف في 

 الحصكؿ عمى هذ  القطع بأم كسيمة كانت مقابؿ الماؿ.
منظمة غير المشركعة كهك ما يؤدم كهذا كما يرل البعض يؤدم إلى  نظيـ هذا النكع مف ال جارة ال

إلى  دمير الثركة الثقافية كالحجارية إجافة إلى الن ائج السمبية الم مثمة بال دمير الذم يمحؽ بهذ  
 .(3)المكاقع

فاإلرث الثقافي كاألثرم في فمسطيف يمثؿ بذا ه شكاهد قيمة ذات قيمة عالية م جاكزة حدكد الدكلة 
نما ي جاكز المحيط نفسها، فاآلثار كقيم ها الحجا رية ال يق صر اإلجرار بها عمى فمسطيف فحسب كا 

                                                           

، كػػػػػػاف هنػػػػػػاؾ مػػػػػػا يزيػػػػػػد عػػػػػػف مائػػػػػػة م جػػػػػػر لآلثػػػػػػار فػػػػػػي إسػػػػػػرائيؿ 1994يػػػػػػذكر أنػػػػػػه قبػػػػػػؿ نقػػػػػػؿ صػػػػػػبلحيات اآلثػػػػػػار سػػػػػػنة  ((1
معظمهػػػػػا فػػػػػي مدينػػػػػة بيػػػػػت لحػػػػػـ،   م جػػػػػران فػػػػػي األراجػػػػػي الفمسػػػػػطينية المح مػػػػػة، 15كاألراجػػػػػي الفمسػػػػػطينية المح مػػػػػة، كيشػػػػػمؿ ا
  م جػػػػران، ك شػػػػير االحصػػػػائيات بػػػػأف 15  م جػػػػران،  ميهػػػػا مدينػػػػة  ػػػػؿ أبيػػػػب كفيهػػػػا ا55ك ع بػػػػر القػػػػدس المركػػػػز الرئيسػػػػي، كفيهػػػػا ا

حجػػػػـ ال ػػػػداكؿ يصػػػػؿ إلػػػػى مائػػػػة ألػػػػؼ قطعػػػػة سػػػػنكيان، معظمهػػػػا ي سػػػػرب إلػػػػى الخػػػػارج، كلؤلسػػػػؼ الشػػػػديد فقػػػػد ان عشػػػػت عمميػػػػات 
 Morag Kersel, Lucyانكني بالمم مكػػػػات الثقافيػػػػة فػػػػي السػػػػنكات العشػػػػر األخيػػػػرة. ال هريػػػػب كاال جػػػػار غيػػػػر القػػػػ

College, License to Sell: The Legal Trade of Antiquities in Israel, PhD Thesis, 
University of Cambridge, England. 2006.Pp. 123- 129 

 .2011  40، آفاؽ البيئة كال نمية، مركز العمؿ ال نمكماعددرائد مكقدم، اآلثار الفمسطينية بيف ال هكيد كالسرقة (2)
بشػػػػػير السػػػػػباعي، فمسػػػػػفة قػػػػػكانيف اآلثػػػػػار ك طكيرهػػػػػا، حمايػػػػػة اآلثػػػػػار كاألعمػػػػػاؿ الفنيػػػػػة، المركػػػػػز العربػػػػػي لمدراسػػػػػات األمنيػػػػػة  ((3

 . 154، ص 1992كال دريب، الرياض، 
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دراكان مف المج مع الدكلي لخطكرة هذ  ال جارة غير المشركعة في حجارة  اإلقميمي إلى العالـ اجمع. كا 
ض عنه كجكد ا فاقيات لصعيد الدكلي  ـ بذؿ جهد كبير  مخالعالـ كمم مكا ه الثقافية، فإنه عمى ا

رات دكلية   جمف في جكهرها مكافحة اإل جار غير المشركع بالمم مكات األثرية ك كصيات كقرا
الخاصة بحظر كمنع اس راد ك صدير  1970كالثقافية، كلعؿ أبرز هذا الجهد الدكلي هك ا فاقية عاـ 

 كنقؿ المم مكات الثقافية بطرؽ غير مشركعة.

أف هناؾ  عقيد كاجح في فرض رقابة  كفي نهاية ما ذكر سابقان بالشأف الفمسطيني، فإنه ي جح لي
حقيقية كجادة مف قبؿ الجهات الرسمية عمى المكاقع األثرية، كهذا يرجع ألسباب عديدة لعؿ أهمها عدـ 
كجكد  شريعات فمسطينية رادعة   بلنـ مع حجـ الجريمة فال شريع الذم يعاقب عمى  جارة اآلثار هك 

صالح كقادر عمى مكافحة هذ  الجريمة في فمسطيف، لذا ، كالذم لـ يعد 1966ال شريع األردني لعاـ 
أصبح مف الكاجب العمؿ عمى حماية  مؾ الثركة بكافة الطرؽ، كأف   كاثؼ الجهكد كال نسيقات لمحد 

  مف هذ  الجريمة الخطرة ال ي  هدد ثقاف نا ك راثنا.

اآلثار لمحد مف ال هكيد فاألمر ي طمب كقفة جادة مف الجهات الرسمية كفي مقدم ها كزارة السياحة ك 
كزيادة الكعي كنشرة حكؿ أهمية هذا اإلرث الحجارم بيف أفراد الشعب الفمسطيني كردع كؿ مف  سكؿ 

 كثركات فمسطيف ال اريخية. ميقٌدراتله نفسه الم اجرة في 
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 وجوب مبلحقة ومحاسبة المنتيكين لآلثار الفمسطينية: المبحث الثاني
 

ة كالمعركة المح دمة اآلف في القدس ياديف الصراع األيديكلكجي الرئيسأحد م يع بر ال اري  في فمسطيف
هي كاحدة مف فصكؿ هذا الصراع المرير، كي جح ذلؾ مف خبلؿ االس غبلؿ الكاسع لن ائج عمـ اآلثار 
مف قبؿ الحركة الصهيكنية ل برير االدعانات األيديكلكجية عمى أرض فمسطيف، كال ي ا خذت كذريعة 

 الشعب الفمسطيني مف أرجه ك اريخه معان.ل جريد 
 عٌرض ال راث الثقافي الفمسطيني لعممية  دمير شبه منظمة عمى مدار سنكات االح بلؿ، ك مثمت بمحك 

، ك كاصمت هذ  العممية 1952ك 1948مدينة كقرية فمسطينية في الف رة ما بيف  ألؼآثار ما يزيد عف 
، ك ركزت في مدينة القدس في محاكلة ل غيير الطابع 1967بعد اح بلؿ الجفة الغربية كغزة سنة 

ال اريخي لهذ  المدينة، كفي االج ياحات اإلسرائيمية الم كررة لؤلراجي الفمسطينية  عٌرجت المدف 
 اس هداؼك ال اريخية الس هداؼ مقصكد، كيع بر حصار كنيسة المهد ك دمير البمدة القديمة في نابمس 

، كفي الحرب األخيرة عمى 2002مد سنة  ععمى عمميات ال دمير الميرة كنيسة عابكد كهناؾ أمثمة كث
غزة جرل اس هداؼ مقصكد لمكاقع ال راث الثقافي كالمباني العامة كالدينية كالمؤسسات ال عميمية كالبنية 

 ال ح ية.
ير كفي السنكات األخيرة مف االن فاجة الفمسطينية طرأ  صاعد ممحكظ عمى عمميات سرقة اآلثار ك دم

المكاقع األثرية في أنحان مخ مفة مف األراجي الفمسطينية، ك أ ي عكدة ظاهرة سرقة اآلثار كاالع دان 
عمى المكاقع األثرية، ن يجة لفراغ السمطة في المناطؽ ال ي أعيد اح بللها، كعدـ  مكيف السمطة 

ـ مف ذكم النفكس الفمسطينية مف ممارسة صبلحيا ها، كرغـ أف بعض القائميف عمى هذ  األعماؿ ه
الجعيفة الذم يجهمكف خطكرة ما يفعمكف، فإف المسؤكلية األساسية  قع عمى عا ؽ االح بلؿ 
اإلسرائيمي، كجدير بالذكر أف كافة المكاد المس خرجة  جد طريقها إلى السكؽ اإلسرائيمي كمنه إلى 

 األسكاؽ العالمية.
ائيؿ سن عرض لممبلحقة عمى المس كل الداخمي، كعمى جكن هذ  الجرائـ كاالن هاكات ال ي  ر كبها اسر 

 )المطمب الثاني(.ككجكب مبلحقة اسرائيؿ عمى المس كل الدكلي،  )المطمب األول(.
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 المبلحقة عمى المستوى الداخمي:  المطمب األول
 

أف ما  م مكه فمسطيف مف مم مكات أثرية  م د عبر  اريخها الحجارم،  جعمها عرجة لمسرقة كالنهب 
 صدير غير المشركع عبر  جار العاديات كشبكات ال هريب الدكلية بؿ كأحيانان عبر الحقائب كال

الدبمكماسية، فميس االح بلؿ كحد  مف يع دم عمى هذ  المم مكات األثرية، فهناؾ أيادم فمسطينية 
يمية  عبث بهذا المكركث الثقافي كاألثرم، إما الطمع كالجشع ما يدفعها لذلؾ، أك أف جهات اسرائ

 أك مف خبلؿ ذلؾ الفكر السائد  ف رات االح بلؿ.  ، دعمها في سبيؿ سمب هذا اإلرث الحجارم
كلذلؾ كفي اطار  كاممي نم مس جهكد كسيقات كطنية ل أميف كصيانة ال راث الثقافي كحماي ه مف 

نفسه ال عدم كالسرقة كال هريب، كذلؾ مف خبلؿ  قرير المسؤكلية الجزائية بحؽ كؿ مف  سكؿ له 
أك مف خبلؿ  قرير المسؤكلية المدنية، ل ككف  )الفرع األول(.ال عدم عمى هذ  المم مكات األثرية، 

 )الفرع الثاني(.     مكممة لمجزان الجنائي، كبما يجمف جبر الجرر، 
 

 المسؤولية الجزا ية: الفرع األول
 

ال ئاـ األركاف المؤلفة لمجريمة ال المسؤكلية الجزائية ركف أساسي في النظاـ القانكني الجنائي إذ أف 
يكفي لم جريـ كالعقاب، كهما هدؼ المبلحقة الجزائية، بؿ يجب أف يككف هنالؾ شخص مسؤكؿ عف 
الجريمة ي حمؿ ن ائجها كعكاقبها، كال جريـ كالعقاب ليسا غاية بحد ذا هما، بؿ إنهما كسيمة المج مع 

صبلحان. لم صدم لمجريمة بإدانة الفعؿ الجرمي كبعقاب مف  أقدـ عميه ردعان كزجران كا 
كالمحكمة المخ صة  )أواًل(.كمف هنا كاف البد مف الحديث عف المسؤكلية الجزائية في جرائـ اآلثار، 

 )ثانيًا(.في جرائـ اآلثار، 
المسؤكلية بمفهكمها الجزائي فهي ال زاـ شخص ب حمؿ : أواًل. المسؤولية الجزا ية في جرا م اآلثار

المجٌرمة، ككي يع بر الشخص مسؤكالن جنائيان عف أفعاله الجرمية يق جي أف يككف أهبلن  ن ائج أفعاله
ل حمؿ ن ائج هذ  األفعاؿ أم م م عان بقكة الكعي كاإلدراؾ كبسبلمة اإلدارة كال فكير، فإقامة المسؤكلية 
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ذ لـ يجدا لدل مف الجزائية عمى فاعؿ الجـر  ؤدم إلى العقاب كاالح راز ككبلهما ال يؤدياف غاي هما إ
 .(1)ي كجهاف إليه المقدرة عمى ادراؾ ما فعؿ كعمى فهـ ما يمحؽ به مف جٌران ما فعؿ

كلكف المسؤكلية الجزائية ال  قـك أصبلن إاٌل إذا أقدـ الشخص عمى ار كاب خطأ جنائي أم عمى خرؽ 
أ لية الجزائية: الخطقاعدة جنائية   جمف  جريمان لفعؿ كجزان عمى خرقها، مف هنا كاف ركنا المسؤك 

كمف ثـ ال يكفي أف يككف الشخص ار كب خطأن جزائيان ح ى يمكف أف ينسب إليه الجزائي كاألهمية، 
جـر معيف بؿ يجب أف  قـك صمة سببية مادية بيف هذا الخطأ كبيف الن يجة الجرمية الحاصمة، فالصمة 

ط أساسي لقياـ المسؤكلية عف هذا السببية أم ما يسمى باإلسناد المادم، بيف الخطأ كالن يجة شر 
الخطأ، كلكف هذ  المسؤكلية  ف رض إمكانية إسناد هذا الخطأ معنكيان إلى مف صدر عنه أم أف يككف 
باإلمكاف ال أكيد بأنه أقدـ عمى ار كاب هذا الفعؿ كهك مدرؾ لفعمه حر غير مكر  عمى  صرفه، 

كـ عميه كليس مقبكالن ال إنسانيان كال اج ماعيان إنزاؿ فالمسؤكلية الجزائية  ر ب عقابان جزائيان عمى مف  ق
العقاب بشخص غير مخطئ أك غير مدرؾ ألفعاله عاجز عف فهـ ما يقكـ به أك ما يفرض عميه مف 

 .(2)مكجبات
كبال الي فإنه عند طرح مسألة المسؤكلية الجزائية أماـ المحاكـ ال بد مف حصكؿ ال درج في البحث 

ل أكد مف حصكؿ الجـر كمف أف المٌدعي عميه ساهـ في إحداثه بفعؿ م صؿ عمى الكجه ال الي: ا
بصمة مادية به بحيث ي حمؿ مسؤكلي ه فيما إذا كاف أهبلن لها أم في حاؿ كاف م م عان بقكة الكعي 
ـٌ يجب البحث فيما إذا كاف مف  كاإلدراؾ كحرية اإلرادة عند ار كابه الفعؿ الجرمي المسند إليه، كمف ث

انكني يحكؿ دكف قياـ هذ  المسؤكلية ح ى إذا ثبت عدـ  كفر  اخ يرت العقكبة المناسبة بالنظر مانع ق
إلى كجع المٌدعي عميه الشخصي كالظركؼ ال ي ار كب فيها جرمه كما يخ ار ال دبير االح رازم 

 .(3)المناسب في حاؿ كجكب ا خاذ 

                                                           

ي، المسػػػػؤكلية الجنائيػػػػة، منشػػػػكرات الحمبػػػػي الحقكقيػػػػة، أنظػػػػر فػػػػي ذلػػػػؾ: مصػػػػطفى العػػػػكجي، القػػػػانكف الجنػػػػائي، الجػػػػزن الثػػػػان ((1
 .  38 – 37، ص 2016

 . 47لممزيد مف ال فاصيؿ راجع: مصطفى العكجي، القانكف الجنائي، مرجع سابؽ، ص  ((2
لممزيػػػػد راجػػػػع: عػػػػاطؼ النقيػػػػب، النظريػػػػة العامػػػػة لممسػػػػؤكلية الناشػػػػئة عػػػػف الفعػػػػؿ الشخصػػػػي، منشػػػػكرات عكيػػػػدات، بيػػػػركت،  ((3

 .  29 – 28، ص 1983
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لية الجزائية، حيث أقرت معظـ كالشخص المعنكم كما هك الشخص الطبيعي يككف محبلن لممسؤك 
ال شريعات مسؤكلية الشخص المعنكم جنائيان عف جرائـ اآلثار م ى كقعت باسمه، كعاقب ه عمى ذلؾ 

 .(1)دكف اإلخبلؿ بالعقكبة ال ي  طبؽ عمى الشخص الطبيعي
ذلؾ ، ل1966كبما أف الحؽ المع دل عميه في جرائـ اآلثار هك األثر، كاألثر يع بر مف الماؿ العاـ 

 عد جرائـ اآلثار اع دان عمى المصمحة العامة، كما  عد جرائـ اآلثار مف الجرائـ االق صادية، ألنه 
ي ر ب عميها خسارة اق صادية بالغة بالنسبة لمدكلة، ألف اآلثار  جمب السياح في ر ب عمى االع دان 

جرائـ االع دان عمى المصمحة عميها أجرار بالغة باالق صاد القكمي، إذان فاألصؿ أف جرائـ اآلثار مف 
العامة، كمع ذلؾ فهي  عد أيجان مف جرائـ االع دان عمى االق صاد القكمي، إذ إف سرقة اآلثار أك 

 .(2) هريبها أك إ بلفها  ؤثر ببل شؾ عمى االق صاد القكمي لمدكلة
  

كمخالفات، كقد حدد ك نقسـ الجرائـ عمكمان في القانكف األردني  بعان لجسام ها إلى: جنايات، كجنح، 
المشرع الجزائي المعيار الذم  قاس به جسامة كؿ جريمة، كهك نكع كمقدار العقكبة  المقررة لها، 
كبالنظر إلى جرائـ اآلثار نجد أنها مف قبيؿ الجنح فقط سكان  هريب اآلثار كسرق ها كا  بلفها، أك 

 م.ال نقيب عف اآلثار كالحيازة غير المشركعة كاإل بلؼ غير العمد
ثبات المسؤكلية الجزائية يقع عمى عا ؽ النيابة العامة، فالقاعدة العامة كالمبدأ الرئيسي االبينة عمى  كا 
مف أدعى ، كهذا المبدأ عاـ يسرم عمى مخ مؼ فركع القانكف كهذا منطؽ سميـ يقرر أف األصؿ في 

                                                           

يػػػػػرل جانػػػػػب مػػػػػف الفقػػػػػه جػػػػػركرة حصػػػػػر المسػػػػػؤكلية الجنائيػػػػػة المر كبػػػػػة باسػػػػػـ الدكلػػػػػة بػػػػػاألفراد الػػػػػذيف  سػػػػػببكا فػػػػػي ار كػػػػػاب  ((1
األفعػػػػاؿ غيػػػػر المشػػػػركعة، كيجػػػػد هػػػػذا الػػػػرأم مبػػػػرران فػػػػي فكػػػػرة اإلسػػػػناد المعنػػػػكم، حيػػػػث أف األحكػػػػاـ الجزائيػػػػة ال  نطبػػػػؽ إال عمػػػػى 

ال مييػػػػػز بػػػػػيف الخيػػػػػر كالشػػػػػر، كككنػػػػػه حػػػػػران فػػػػػي االخ يػػػػػار بينهمػػػػػا، أم أف العقػػػػػاب  الشػػػػػخص الطبيعػػػػػي، ذلػػػػػؾ الػػػػػذم لديػػػػػه ممكػػػػػه
 ي قرر عمى قدر النصيب اإلدارم االمعنكم  الذم ساهـ به الجاني في ار كاب الفعؿ.

أمػػػػػا الشػػػػػخص المعنػػػػػكم فػػػػػبل يممػػػػػؾ إرادة حقيقيػػػػػة، كليسػػػػػت لديػػػػػه أهميػػػػػة ل حمػػػػػؿ العقػػػػػاب، كقياسػػػػػان عمػػػػػى ذلػػػػػؾ يكػػػػػكف الشػػػػػخص 
مسػػػػػؤكؿ عػػػػػف الجػػػػػرائـ ال ػػػػػي ير كبهػػػػػا األفػػػػػراد الػػػػػذيف  سػػػػػببكا بار كابهػػػػػا، ففػػػػػي إقػػػػػرار مسػػػػػؤكلي ه الجزائيػػػػػة سػػػػػي نافى  المعنػػػػػكم غيػػػػػر

بهػػػػػذا الكصػػػػػؼ مػػػػػع اع بػػػػػارات العدالػػػػػة، كيصػػػػػطدـ بمبػػػػػدأ شخصػػػػػية العقكبػػػػػات كال فريػػػػػد العقػػػػػابي الػػػػػذم يسػػػػػكد القػػػػػكانيف الجنائيػػػػػة 
 المعاصرة.

لممزيــــد مـــن التفاصــــيل راجـــع: نواردىــــا مطـــر الزبيــــدي، الحمايــــة نكني المعاصػػػر، القػػػت هػػػذ  الفكػػػػرة نقػػػدان كبيػػػران مػػػػف الفقػػػه القػػػػا
ـــى مجمـــس كميـــة القـــانون بجامعـــة بغـــداد، تمـــوز،  ، 1997الجنا يـــة لمبي ـــة ضـــد اخطـــار التمـــوث، رســـالة دكتـــوراه، مقدمـــة إل

بغـــداد، الطبعـــة . وأيضـــًا راجـــع: حميـــد الســـعدي، مقدمـــة فـــي دراســـة القـــانون الـــدولي الجنـــا ي، مطبعـــة المعـــارف، 94ص 
 .306، ص 1971األولى، 

لممزيػػػػػد مػػػػػف ال فاصػػػػػيؿ راجػػػػػع: حسػػػػػني الجنػػػػػدم، الػػػػػكجيز فػػػػػي قػػػػػانكف العقكبػػػػػات، الجػػػػػزن األكؿ، النظريػػػػػة العامػػػػػة لمجريمػػػػػة،  ((2
 . 356، ص 2009أكاديمية العمـك الشرطية، الشارقة، 
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يابة العامة هي المكمفة كؿ إنساف البرانة كلكف العبن األساسي كما  ق جيه القاعدة العامة أف الن
بعبن إثبات ذلؾ في كؿ الجرائـ كلجميع الم هميف كلدل كافة المحاكـ، كلما كاف المدعي يقكؿ 
بخبلؼ ذلؾ األصؿ، فقد حؽ عميه أف يثبت ادعان ، كمف ثـ كاف إثبات ال همة هك دكر إيجابي يقع 

عبن  قديـ الدليؿ بعيدان عف الم هـ عمى عا ؽ النيابة العامة بكصفها ممثمة االدعان الذم ي حمؿ كحد  
الذم ال يم ـز ب قديـ أدلة إيجابية  فيد بران ه، ككؿ ما عميه هك أف يناقش أدلة اإلثبات ال ي   جمع 
حكله لكي يفندها، أك يجع فيها بذكر الشؾ، بؿ إف لمم هـ في إطار جمانات الدفاع الحؽ في 

 .(1)الصمت، كال يجكز  أكيؿ هذا الصمت جد 
ينطكم  حمؿ اال هاـ بعبن اإلثبات عمى  كميؼ النيابة العامة، كالمحكمة أيجان سكان بسكان، كما 

ب قديـ كؿ ما يدحض قرينة البرانة، كما  عنيه مف ا فسير الشؾ لمصمحة الم هـ ، كهك ما ال يككف إال 
زاـ ليشمؿ أيجان بإثبات كقكع الجريمة بكافة أركانها كعناصرها كنسب ها إلى الم هـ، كيم د ذلؾ االل 

ال قرير بان فان أم سبب مف أسباب اإلباحة أك مانع مف مكانع المسؤكلية، أك مانع مف مكانع العقاب 
 .(2)أك سبب مف أسباب انقجان العقكبة كال قادـ

القجان الجنائي هك الذم ي كلى  طبيؽ القانكف الجنائي، : ثانيًا. المحاكم المختصة بجرا م اآلثار
ائي يشمؿ القكانيف العقابية ال ي   ككف مف قانكف العقكبات كالقكانيف العقابية ال كميمية كالقانكف الجن

مثؿ: قانكف اآلثار، قانكف الجمارؾ، قانكف حماية البيئة ....ال ، ككذلؾ القكانيف العقابية الخاصة مثؿ 
 قانكف العقكبات العسكرية.

 
هميف بار كاب الجرائـ الماسة بأمف اآلثار إنما كالقجان الجنائي كهك يمارس كاجبا ه في محاكمة الم 

اآلثار إنما ي بع األكجاع كاإلجرانات المقررة في قانكف اإلجرانات الجزائية، جمانان لمعدالة كمراعاة 
 لحقكؽ الم هميف في الدفاع عف انفسهـ، كفي ممارسة طرؽ الطعف المقررة في القانكف.

                                                           

عمػػػػػى أنػػػػػه: " خػػػػػ ص النيابػػػػػة العامػػػػػة دكف  2001  لسػػػػػنة 3نصػػػػػت المػػػػػادة األكلػػػػػى مػػػػػف قػػػػػانكف اإلجػػػػػرانات الجزائيػػػػػة رقػػػػػـ ا ((1
غيرهػػػػا بإقامػػػػة الػػػػدعكل الجزائيػػػػة كمباشػػػػر ها كال  قػػػػاـ مػػػػف غيرهػػػػا إال فػػػػي األحػػػػكاؿ المبنيػػػػة فػػػػي القػػػػانكف، كال يجػػػػكز كقػػػػؼ الػػػػدعكل 

 أك ال نازؿ عنها أك  ركها أك  عطيؿ سيرها أك ال صالح عميها، إال في الحاالت الكاردة في القانكف". 
: محمػػػػكد نجيػػػػب حسػػػػني، االخ صػػػػاص كاالثبػػػػات فػػػػي قػػػػانكف اإلجػػػػرانات الجنائيػػػػة، دار النهجػػػػة العربيػػػػة، أنظػػػػر فػػػػي ذلػػػػؾ ((2

. كأنظػػػػػػر أيجػػػػػػان: فكزيػػػػػػة عبػػػػػػد السػػػػػػ ار، المسػػػػػػاهمة األصػػػػػػمية فػػػػػػي الجريمػػػػػػة، رسػػػػػػالة دك ػػػػػػكرا ، كميػػػػػػة 66، ص 1992القػػػػػػاهرة، 
 . 508، ص 1967الحقكؽ، جامعة القاهرة، 
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ة بعدـ النص عمى أحكاـ خاصة بإقامة الدعكل الجزائية نحت فمسطيف حاؿ غالبية ال شريعات العربي
بجرائـ المم مكات األثرية كالثقافية، كأخجعت هذ  الجرائـ بال الي لؤلحكاـ العامة الكاردة في قانكف 

 اإلجرانات الجزائية ال ي  عالج الدعكل الجزائية بشكؿ عاـ.
 

ل ي حددت عقكب ها بالحبس مف حيث  خ ص محاكـ الصمح بالجنح دكف الجنايات كهي الجرائـ ا
أسبكع إلى ثبلث سنكات، بينما  خ ص محاكـ البداية بالجرائـ الجنائية ال ي يزيد حدها األدنى عف 
ثبلث سنكات، ككذلؾ بالجنح الم بلزمة مع الجنايات المنظكرة أمامها، كبما أف جرائـ اآلثار جنحكية 

 .(1)حسب االخ صاص المكاني لهذ  المحاكـفي اغمبها لذلؾ فإف االخ صاص ينعقد لمحكمة الصمح 
أما فيما ي عمؽ باخ صاص القجان المدني في حماية اآلثار األصؿ أف  حريؾ الدعكل الجزائية عف 
طريؽ الشككل ال حريرية أك الشفكية أماـ القجان الجنائي ي جمف الدعكل بالحؽ الجزائي كهك طمب 

فرض العقكبة عميه، ك  جمف الشككل ال حريرية كذلؾ ا خاذ اإلجرانات الجزائية جد مر كب الجريمة ك 
جمنان الدعكل بالحؽ المدني ما لـ يصرح المش كي بخبلؼ ذلؾ، كأف المحكمة الجزائية  نظر في 
الدعكل بالحؽ المدني  بعان لمحؽ الجزائي، فإذا ثب ت الجريمة ثبت الحؽ المدني، كالعكس صحيح، 

شر مادم أك معنكم مف أم جريمة أف يدعي بالحؽ المدني كمف المقرر أيجان أف لمف لحقه جرر مبا
جد الم هـ كالمسؤكؿ مدنيان عف فعمه، عمى كفؽ األحكاـ الكاردة في قانكف أصكؿ المحاكمات 

 .(2)الجزائية
 

كاألصؿ أف  فصؿ المحكمة الجزائية بالحؽ المدني  بعان لمحؽ الجزائي، كلكف لها إذا رأت أف الفصؿ 
 جي إجران  حقيؽ يؤخر الفصؿ في الدعكل الجزائية ف رفض المحكمة الدعكل بالدعكل المدنية يق

المدنية عمى أف يككف لمطالب الحؽ في مراجعة المحاكـ المدنية، كما أف لممدعي بالحؽ المدني 

                                                           

 خػػػػػ ص محػػػػػاكـ البدايػػػػػة  -1عمػػػػػى أنػػػػػه: " 2001  لسػػػػػنة 3جػػػػػرانات الجزائيػػػػػة رقػػػػػـ ا  مػػػػػف قػػػػػانكف اإل168نصػػػػػت المػػػػػادة ا ((1
إذا كػػػػػكف الفعػػػػػؿ الكاحػػػػػد  -2بنظػػػػػر جميػػػػػع الجنايػػػػػات، كجػػػػػرائـ الجػػػػػنح الم بلزمػػػػػة معهػػػػػا كالمحالػػػػػة إليهػػػػػا بمكجػػػػػب قػػػػػرار ا هػػػػػاـ. 

زئػػػػػة، ككانػػػػػت إحػػػػػدل جػػػػػرائـ م عػػػػػددة، أك إذا كقعػػػػػت عػػػػػدة جػػػػػرائـ لغػػػػػرض كاحػػػػػد، ككانػػػػػت مر بطػػػػػة ببعجػػػػػها بحيػػػػػث ال  قبػػػػػؿ ال ج
 هذ  الجرائـ مف اخ صاص محكمة البداية، اخ صت هذ  المحكمة بنظرها جميعان".  

عمػػػػػػى أنػػػػػػه: " خػػػػػػ ص محكمػػػػػػة الصػػػػػػمح  2001  لسػػػػػػنة 3  مػػػػػػف قػػػػػػانكف اإلجػػػػػػرانات الجزائيػػػػػػة رقػػػػػػـ ا300نصػػػػػػت المػػػػػػادة ا ((2
 بالنظر في جميع المخالفات كالجنح، ما لـ ينص القانكف خبلؼ ذلؾ". 
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مراجعة المحكمة المدنية لمحكـ بال عكيض عما زاد مف جرر اس جد بعد صدكر الحكـ الجزائي الذم 
 .(1)حاز درجة الثبات

إف الدكر الذم يمارسه القجان المدني في إجرانات الفصؿ في الدعكل المدنية المر بطة بدعكل جزائية 
ذات عبلقة باآلثار، هي ال ي نقصدها بالحماية المدنية لآلثار، فال عكيض العادؿ الذم  مـز به 

نية، كقد نظرت صكرة مف صكر  مؾ الحماية المدالمحكمة المدنية مر كب جريمة ماسة باآلثار هك 
المحاكـ الفمسطينية في العديد مف القجايا الم عمقة بالجرائـ الكاقعة عمى اآلثار. كسنكجح ذلؾ مف 

 المرفؽ بنهاية الرسالة.   1اخبلؿ ممحؽ رقـ 
  

 

 المسؤولية المدنية:  الفرع الثاني
ك أفي نصكص كهي ال زاـ شخص ب عكيض عف جرر الحقه بالغير، سكان كاف هذا االل زاـ محددا  

غير محدد، كهي عقدية إذا كقع اإلخبلؿ بعقد قائـ بيف المخطئ كالم جرر، ك قصيرية إذا كقع 
اإلخبلؿ بال زاـ قانكني عاـ يكجب عدـ إلحاؽ جرر بالغير سكان كاف هذا اإلخبلؿ عمى صكرة الخطأ 

طأ كالعمد في كجكب خذ فقهان الشريعة اإلسبلمية بهذا النهج بعدـ ال فرقة بيف الخأك العمد كقد أ
 . (2)الجماف عمى الم سبب

 

                                                           

لكػػػػػػؿ مػػػػػػف  جػػػػػػرر مػػػػػػف  -1عمػػػػػػى أف: " 2001  لسػػػػػػنة 3  مػػػػػػف قػػػػػػانكف اإلجػػػػػػرانات الجزائيػػػػػػة رقػػػػػػـ ا194مػػػػػػادة انصػػػػػػت ال ((1
الجريمػػػػة أف ي قػػػػدـ بطمػػػػب إلػػػػى ككيػػػػؿ النيابػػػػة العامػػػػة أك إلػػػػى المحكمػػػػة ال ػػػػي  نظػػػػر الػػػػدعكل ي خػػػػذ فيػػػػه صػػػػراحة صػػػػفة االدعػػػػان 

ف الطمػػػػب معمػػػػبلن كافيػػػػان كلػػػػه مػػػػا يبػػػػرر  يجػػػػب أف يكػػػػك  -2بػػػػالحؽ المػػػػدني لم عػػػػكيض عػػػػف الجػػػػرر الػػػػذم لحػػػػؽ بػػػػه مػػػػف الجريمػػػػة. 
يجػػػػكز إقامػػػػة دعػػػػكل الحػػػػؽ المػػػػدني  بعػػػػان  -1  مػػػػف ذات القػػػػانكف عمػػػػى أنػػػػه: "195مػػػػف البيانػػػػات كاألدلػػػػة"، كمػػػػا كنصػػػػت المػػػػادة ا

لمػػػػدعكل الجزائيػػػػة أمػػػػاـ المحكمػػػػة المخ صػػػػة، كمػػػػا  جػػػػكز إقام هػػػػا عمػػػػى حػػػػدة لػػػػدل القجػػػػان المػػػػدني، كفػػػػي هػػػػذ  الحالػػػػة يكقػػػػؼ 
كل المدنيػػػػة إلػػػػى أف يفصػػػػؿ فػػػػي الػػػػدعكل الجزائيػػػػة بحكػػػػـ بػػػػات، مػػػػا لػػػػـ يكػػػػف الفصػػػػؿ فػػػػي الػػػػدعكل الجزائيػػػػة قػػػػد النظػػػػر فػػػػي الػػػػدع

إذ أقػػػػػاـ المػػػػػدعي المػػػػػدني دعػػػػػكا  لػػػػػدل القجػػػػػان المػػػػػدني فػػػػػبل يجػػػػػكز لػػػػػه بعػػػػػد ذلػػػػػؾ إقام هػػػػػا لػػػػػدل  -2أكقػػػػػؼ لجنػػػػػكف المػػػػػ هـ. 
 القجان الجزائي ما لـ يكف قد أسقط دعكا  أماـ لمحكمة المدنية". 

عمػػػػػػػي فيبللػػػػػػػي، االل زامػػػػػػػات، العمػػػػػػػؿ المسػػػػػػػ حؽ لم عػػػػػػػكيض، الجػػػػػػػزن الثػػػػػػػاني، دكف طبعػػػػػػػة ، دار مػػػػػػػكفـ لمنشػػػػػػػر ك ال كزيػػػػػػػع،  ((2
  .18 - 2، صفحة 2002الجزائر، 
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فالمحكمة المدنية ال ي  نظر في الدعكل المدنية الخاصة بجريمة مر كبة جد األحكاـ الكاردة في 
قانكف اآلثار، إنما  طبؽ األحكاـ الكاردة في القانكف المدني كأساس في  حديد مقدار ال عكيض مع ما 

نكف اآلثار، ككؿ ذلؾ كفؽ األحكاـ الكاردة في قانكف المرافعات قد يرد مف أحكاـ خاصة بشأنه في قا
المدنية كقانكف اإلثبات في المسائؿ المدنية، كبما يؤمف إصدار أحكاـ عادلة، سريعة ناجزة، قميمة 

 .(1)الكمفة، مس كفية لمجمانات، محكمة اإلجرانات

 

، حيث (2)سطيف مممككة لمدكلة بنص القانكف ع بر االثار في فم: أواًل. ممكية االثار والممتمكات الثقافية
ممكية هذ  االثار كحصرت  1966  لسنة 5حددت المادة السابعة مف قانكف االثار القديمة رقـ ا

ممكي ها بالدكلة بغض النظر عف ممكية االرض، كجعمت مف الممكية القانكنية لمدكلة لهذ  االثار بحكـ 
أكانت االثار المحددة في  ي  حكم هذ  االثار كسكان ال لؤلرضالقانكف منفصمة عف ممكية المالؾ 

منقكلة مف قبيؿ القطع  ثاران أـ أ ثريان أكانت هذ  االثار معمما أك عمى ظاهرها كسكان أرض باطف األ
االثرية فأف ممكي ها الخالصة لمدكلة  منع عمى الغير ادعان ممكية هذ  االثار الل صاقها اك كجكدها 

مر ادارة االثار أناط أقد ( 3). هذا مف جهة كمف جهة اخرل فأف القانكف داخؿ الممكية الخاصة به
كبال الي فأف كافة  نقيب عنها لمدير السياحة كاآلثار،كاالشراؼ عميها كالسماح اك اعطان الرخصة بال 

نكف الفمسطينية  عكد لمدكلة، كما اف القا لآلثارالحقكؽ العينية كالشخصية كاالدبية الم ر بة عف الممكية 
ك مكقع اثرم كسكان اكاف مسجبل كممؾ في أقد سمح لممدير كبمكافقة الكزير في حاؿ كاف هناؾ بنان 

                                                           

عبػػػػػد الكهػػػػػاب ال حػػػػػافي، الحمايػػػػػة القانكنيػػػػػة لآلثػػػػػار العربيػػػػػة، منشػػػػػكر فػػػػػي ك ػػػػػاب الحمايػػػػػة القانكنيػػػػػة لآلثػػػػػار العربيػػػػػة، بيػػػػػت  ((1
 .154. ص 2001الحكمة، بغداد، 

  كال ػػػػي  ػػػػنص عمػػػػى انػػػػه: "اأ   ع بػػػػر اآلثػػػػار ممكػػػػان لمدكلػػػػة كفقػػػػان 7المػػػػادة ا -1966  لسػػػػنة 5قػػػػانكف االثػػػػار القديمػػػػة رقػػػػـ ا ((2
اب  إف ممكيػػػػػػػة األرض ال  كسػػػػػػب صػػػػػػػاحبها حػػػػػػػؽ ال صػػػػػػػرؼ  .ألحكػػػػػػاـ مػػػػػػػكاد الفصػػػػػػػميف الرابػػػػػػع كالخػػػػػػػامس مػػػػػػػف هػػػػػػذا القػػػػػػػانكف

اجػػػػػ   .ال  خكلػػػػه حػػػػؽ ال نقيػػػػب عػػػػف اآلثػػػػار إال إذا حصػػػػؿ عمػػػػى  صػػػػريح بػػػػذلؾباآلثػػػػار المكجػػػػكدة عمػػػػى سػػػػطحها أك فػػػػي باطنهػػػػا ك 
 يع بر قرار الكزير فيما إذا كاف الشين أك المكقع أك البنان أثريان أك غير أثرم بالمعنى المقصكد في هذا القانكف نهائيان. 

أ   نػػػػػاط إدارة اآلثػػػػػار كاإلشػػػػػػراؼ   كال ػػػػػي  ػػػػػنص عمػػػػػػى انػػػػػه: "ا8المػػػػػادة ا -1966  لسػػػػػػنة 5قػػػػػانكف االثػػػػػار القديمػػػػػة رقػػػػػـ ا ((3
اب  يجػػػػكز لممػػػػدير أف يصػػػػدر نشػػػػرات مطبكعػػػػة بػػػػيف حػػػػيف كآخػػػػر   عمػػػػؽ  .عميهػػػػا بالمػػػػدير أك مػػػػف ينػػػػكب عنػػػػه فػػػػي حالػػػػة غيابػػػػه

اج  يجػػػػػػكز لممػػػػػػدير بمكافقػػػػػػة الػػػػػػكزير إجػػػػػػران الحفريػػػػػػات األثريػػػػػػة فػػػػػػي أم مكػػػػػػاف داخػػػػػػؿ المممكػػػػػػة  .بالشػػػػػػؤكف ال اريخيػػػػػػة كاألثريػػػػػػة
 األردنية الهاشمية.  
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دائرة االراجي اـ غير مسجؿ اف يس ممؾ ذلؾ المكقع بعد دفع  عكيض عادؿ لممالكيف كفقا لقانكف 
 . (1)لمدكلة  أجير ك أاالس مبلؾ في حاؿ لـ ي ـ اال فاؽ عمى بيع هذا المكقع 

ك ال هريب منع أثرية مف الجياع لمحفاظ عمى المك شفات األ سعيان : يًا. رد الممتمكات الثقافيةثان
ية مق نيات اثرية مف االح فاظ بها، كاكجب عميه أالقانكف عمى مك شؼ اك الشخص الذم عثر عمى 

مية   مف القانكف عمى كجكب اببلغ اية سمطة حكك 15 سميمها الى مدير االثار حيث نصت المادة ا
حاؿ اك شاؼ اك العثكر عمى اية قطع اثرية ككجكب  سميمها الى  مؾ السمطة، ال ي عميها اببلغ 

ك الذم  ـ العثكر أالمك شؼ  لؤلثركبذلؾ فأف القانكف قد اب غى  كفير الحماية الفكرية  ،(2)المدير بذلؾ
ف فحصه كمعرفة  صرفات كق ية قد  جر به اك  جعؿ مف حماي ه مس حيبل لحي أليةعميه  بلفيا 

  مف القانكف اس مبلؾ 16المادة ا ألحكاـحيث يجكز لمكزير كفقا  ،همي ه كا خاذ القرار المناسب بشأنهأ
ثر ، كالمقصكد بقيمة جكهر األ(3)ذلؾ االثر مقابؿ مكافئة مالية ال  قؿ عف قيمة جكهر ذلؾ االثر

ثمه القيمة ال اريخية اك المعنكية له كال ي قد القيمة الحقيقية المادية لمقطعة االثرية دكف النظر الى ما  م
  زيد كثيرا عف قيمة جكهر .

ك مف ان قمت اليه حياز ها بأم طريقة مف الطرؽ أك حائز القطع االثرية أكفي حاؿ عدـ ايفان مك شؼ 
الغير قانكنية، فأنه يحؽ   بع هذ  القطع االثرية بأم يد كانت كاس ردادها، ك نفيذ مكجكع االس رداد 

امة ف  أمر بالرد  بعا لمدعكل الجزائية ال ي  قيمها النيابة العأكيجكز لممحكمة  ، نفيذا عينيا جبرا عنه
، كما يجكز اقامة الدعكل الحقكقية المس قمة اماـ القجان المدني لممطالبة بكصفها ممثمة الحؽ العاـ

                                                           

: "ذا كجػػػػػد بنػػػػػان أك مكقػػػػػع أثػػػػػرم سػػػػػكان كػػػػػاف مسػػػػػجبل فػػػػػي دائػػػػػرة األراجػػػػػي 1966  مػػػػػف قػػػػػانكف االثػػػػػار لسػػػػػنة 11المػػػػػادة ا ((1
كممػػػػػؾ خػػػػػاص أـ لػػػػػـ يكػػػػػف، يجػػػػػكز لممػػػػػدير بمكافقػػػػػة الػػػػػكزير: اأ  أف ي فػػػػػؽ مػػػػػع صػػػػػاحب ذلػػػػػؾ البنػػػػػان أك المكقػػػػػع عمػػػػػى حفظػػػػػه 

ت  ػػػػرميـ كصػػػػيانة يراهػػػػا جػػػػركرم، كفػػػػي هػػػػذ  الحالػػػػة يجػػػػب ك فقػػػػد  كصػػػػيان ه كيجػػػػكز أف يخصػػػػص لػػػػه مبمغػػػػان لمقيػػػػاـ بأيػػػػة عمميػػػػا
اب  أف يشػػػػػػػ رم المكقػػػػػػػع أك يسػػػػػػػ أجر . اج  أف  .أف  ػػػػػػػ ـ اإلنشػػػػػػػانات كفاقػػػػػػػان أليػػػػػػػة شػػػػػػػركط يجػػػػػػػعها المػػػػػػػدير بمكافقػػػػػػػة الػػػػػػػكزير

يسػػػػػ ممؾ المكقػػػػػع كفاقػػػػػان ألحكػػػػػاـ قػػػػػانكف اسػػػػػ مبلؾ األراجػػػػػي عنػػػػػد  عػػػػػذر البيػػػػػع أك اإليجػػػػػار، بعػػػػػد دفػػػػػع  عػػػػػكيض عػػػػػادؿ.  اد  أف 
 دـ كينقؿ أم بنان أثرم بكاممه أك جزن منه". يه
 : "كػػػػػؿ مػػػػػف اك شػػػػػؼ أثػػػػػران قػػػػػديمان مػػػػػف أم نػػػػػكع كػػػػػاف كلػػػػػـ يكػػػػػف حػػػػػائزان عمػػػػػى رخصػػػػػة لم نقيػػػػػب بمق جػػػػػى 15نػػػػػص المػػػػػادة ا ((2

  مػػػػف هػػػػذا القػػػػانكف ككػػػػؿ مػػػػف عمػػػػـ باك شػػػػاؼ مثػػػػؿ ذلػػػػؾ األثػػػػر، عميػػػػه أف يبمػػػػغ أقػػػػرب سػػػػمطة حككميػػػػة عنػػػػه 20أحكػػػػاـ المػػػػادة ا
 اـ، كعمى هذ  السمطة أف  جع يدها عمى هذ  اآلثار ك بمغ المدير حاالن".  خبلؿ ثبلثة أي

  مػػػػػف هػػػػػذا المػػػػػادة يكػػػػػكف حػػػػػؽ الػػػػػكزير فػػػػػي اسػػػػػ مبلؾ أم 3  مػػػػػف القػػػػػانكف: " اأ باسػػػػػ ثنان مػػػػػا كرد فػػػػػي الفقػػػػػرة ا16المػػػػػادة ا ((3
اب   حػػػػدد هػػػػذ  القيمػػػػة  .هأثػػػػر قػػػػديـ مكقكفػػػػان عمػػػػى دفػػػػع مكافئػػػػة ال  قػػػػؿ عػػػػف قيمػػػػة جػػػػكهر األثػػػػر إلػػػػى الشػػػػخص الػػػػذم عثػػػػر عميػػػػ

باال فػػػػػاؽ بػػػػػيف الػػػػػكزير كالشػػػػػخص الػػػػػذم عثػػػػػر عمػػػػػى األثػػػػػر كعنػػػػػد االخػػػػػ بلؼ  حػػػػػدد القيمػػػػػة مػػػػػف محكػػػػػـ يعينػػػػػه مجمػػػػػس الػػػػػكزران 
 كيككف قرار  نهائيان". 
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ل الجزائية كفقا لقكاعد االدعان باس رداد المم مكات العقارية عمى حائز هذ  المم مكات اك  بعا لمدعك 
كبال الي كعكدة عمى ما  ـ بيانه سالفا فأنه في حاؿ مخالفة حائز القطع االثرية  بالحؽ المدني.

المك شفة اك ال ي  ـ العثكر عميها االل زاـ القانكني الممقى عمى عا قه باإلببلغ عف االثر ك سميمه 
معقكبات الجزائية المنصكص عميها في قانكف االثار لمسمطات المخ صة فأنه ي ر ب بحقه باإلجافة ل

  مف قانكف العقكبات رقـ 42كما ي ر ب عمى الدعكل الجزائية مف الزامات مدنية بمكجب احكاـ المادة ا
كالم مثمة بالرد كالمصادرة كالحكـ بالعطؿ كالجرر كالنفقات، مسؤكلية مدنية   مثؿ  1960  لسنة 16ا

خالفات المدنية النافذ كالذم يمـز مف  سبب بجرر ن يجة مخالف ه لمقكانيف بال عكيض كفقا لقانكف الم
 كاالنظمة بالمنصفة العادلة كال ي  مثؿ ال عكيض عف  عادؿ قيمة الجرر الذم  سبب به.

يع بر ال عكيض عف الجرر الذم قد يمحؽ بالمم مكات الثقافية كاالثار  :ثالثًا. التعويض عن االضرار
ف أم  عكيض مادم ال يمكف اف يعكض أم جرر أرداد االثار المنهكبة كذلؾ اقؿ اهمية مف اس 

كالمم مكات ال اريخية ككف اف قيم ها الحقيقية  كمف فيما  لآلثاريصيب القيمة ال اريخية كالمعنكية 
حكاؿ اصبلح كمع ذلؾ فأنه قد يصعب في بعض األ ، شكمه مف قيمة معنكية ال بما لجكهرها مف قيمة

ثر كبال الي ال بد مف المجكن لم عكيض عف قيمة الجرر ك األألحؽ بالمم مكات الثقافية  الجرر الذم
قانكف المخالفات المدنية النافذ الخسارة الفعمية  ألحكاـكيشمؿ ال عكيض كفقا  ،الذم الحقه الم سبب به

ع دانن عميها، ك مادية ككذلؾ المصاريؼ كالنفقات ال ي  سبب بها الفعؿ الذم يشكؿ اأثرية أألم قيمة 
كقد عرفت المادة الثانية مف قانكف المخالفات المدنية الجرر بأنه: "المكت أك الخسارة أك ال مؼ الذم 
يمحؽ بماؿ، أك سمب الراحة، أك اإلجرار بالرفا  الجسماني، أك السمعة أك ما يشبه ذلؾ مف الجرر أك 

  .(1)الخسارة"

 باآلثارك  مؼ أنكف المخالفات المدنية فأف ال سبب بأية خسارة كبال الي فأنه ككفقان لم عريؼ الكارد في قا
ك المكاف ال ي كجدت به  أبكصفها مممككة لمدكلة بحكـ القانكف كبغض النظر عف ممكية االرض 

االثار اك ال سبب بجرر اك هدـ لممعالـ األثرية يمـز الم سبب بهذا الجرر بال عكيض عما لحؽ الدكلة 
ك الجرر كيؤسس هذا ال عكيض عمى قكاعد المسؤكلية ال قصيرية أ  الخسارة مف الفعؿ الذم سبب هذ

ه فأنه ممـز ب عكيض هذا الجرر حكامها بأنه في حاؿ ثبكت الجرر عمى الم سبب بأكال ي   مخص 
حيث يمكف  ة السببية بينهما لمحكـ بال عكيض،مر الذم يعني كجكب اثبات الخطأ كالجرر كالعبلقاأل

                                                           

 الذم جان بأحكاـ معدلة لمقانكف االصمي.  1947قانكف المخالفات المدنية المعدؿ لسنة  ((1
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ال قصيرية بأنها الجزان عمى االخبلؿ بالكاجب القانكني العاـ الذم يفرض عمى كؿ   عريؼ المسؤكلية
كالمم مكات  باآلثار، كالكاجب العاـ المقصكد في المسؤكلية عمى المساس (1)شخص عدـ االجرار بغير 

اك مرة بالحفاظ عميها كعدـ المساس آقانكف االثار كالذم كجع نصكصا قانكنية  بأحكاـالثقافية محدد 
االح فاظ بها حاؿ اك شافها ككجكب  سميمها الى السمطات المخ صة مف جهة ككجكب المحافظة كعدـ 
المساس بالمعالـ االثرية كال ي   جمف المباني كاالسكار ككؿ معمـ اثرم اعمف بمكجب االمر الخاص 

 بأنه معمـ اثرم كفقا لما  ـ بيانه سابقا. 

ؼ باخ بلؼ الجرر المسبب لم عكيض كيع بر مسألة  قديرية اما فيما يخص قيمة ال عكيض فأنه يخ م
يعكد  قديرها لقاجي المكجكع بحسب  قدير قيمة الجرر الذم لحؽ بالمم مكات الثقافية كيشمؿ 
ال عكيض عف كؿ خسارة مادية لحقت كالمصاريؼ كالكسب المحقؽ الذم فات الدكلة ن يجة الجرر 

  لسنة 36  مف قانكف المخالفات المدنية رقـ ا60، 58، 3االكاقع عميها كذلؾ كفقا ألحكاـ المكاد 
ـ بها جبرا لمجرر عمى الم عمقة بقيمة النصفة العادلة ال ي يجكز الحك 1947المعدؿ لسنة  1944

ف ما يشكمه فعؿ المساس بالمم مكات الثقافية مف ككنه يؤلؼ جرما جزائيا ال يمنع أكما  الم سبب به،
شرة لممطالبة باس رداد المم مكات الثقافية اك ال عكيض عف ام جرر لحؽ بها اقامة الدعكل المدنية مبا

  مف قانكف المخالفات المدنية عمى الرغـ مف اف اقامة المطالبة كفقا 67كفقا لصريح نص المادة ا
 لبلدعان بالحؽ المدني  بعا لمدعكل الجزائية يمكف اف  ككف اسهؿ كاسرع مف ناحية االجرانات.

ذكر أف إقامة الدعكل يس مـز  قديـ أدلة  ثبة كاقعة السرقة أك ال سريب كهك أمر يقع عمى فالجدير بال
 . (2)عا قنا

الى انها الجزان عف اإلخبلؿ  (3)يمكف  عريؼ المسؤكلية العقدية كما ذهب البعضالمسؤولية العقدية: 
 اس حالةسؤكلية ال  قكـ إال عند الناشئة عف العقد أك عدـ  نفيذها أك ال أخر فيها، ك هذ  الم باالل زامات

                                                           

االساسػػػػػػػػية فػػػػػػػػي نظريػػػػػػػػة االل ػػػػػػػػزاـ، مصػػػػػػػػادر االل ػػػػػػػػزاـ، دكف طبعػػػػػػػػة، منشػػػػػػػػأة المعػػػػػػػػارؼ،  سػػػػػػػػمير عبػػػػػػػػد السػػػػػػػػيد، المبػػػػػػػػادئ ((1
. كمػػػػػػػا عرفهػػػػػػػا السػػػػػػػنهكرم بأنهػػػػػػػا: " عػػػػػػػكيض الجػػػػػػػرر الناشػػػػػػػئ عػػػػػػػف الفعػػػػػػػؿ غيػػػػػػػر 213االسػػػػػػػكندرية، دكف سػػػػػػػنة نشػػػػػػػر، ص 

اهرة، ، القػػػػػػ3،  نقػػػػػػيح مصػػػػػػطفى الفقػػػػػػي كعبػػػػػػد الباسػػػػػػط جميعػػػػػػي، ط 2، مصػػػػػػادر االل ػػػػػػزاـ، المجمػػػػػػد 2المشػػػػػػركع" السػػػػػػنهكرم، ج 
 .  1027، ص1987دار النهجة العربية، 

عبػػػػد الكػػػػريـ الجبػػػػكرم، الحمايػػػػة القانكنيػػػػة لآلثػػػػار كطنيػػػػان كدكليػػػػان، الحمايػػػػة القانكنيػػػػة لآلثػػػػار العربيػػػػة، بيػػػػت الحكمػػػػة، بغػػػػداد،  (2)
 .80 – 79. ص 2001

كؿ، بػػػػػػػدكف طبعػػػػػػػة، ديػػػػػػػكاف العربػػػػػػػي بمحػػػػػػػاج، النظريػػػػػػػة العامػػػػػػػة لبلل زامػػػػػػػات فػػػػػػػي القػػػػػػػانكف المػػػػػػػدني الجزائػػػػػػػرم، الجػػػػػػػزن األ ((3
 . 266 – 264، ص 1999المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
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الم كلدة عف العقد عينا  جا   بال زاما هال نفيذ العيني، ك لـ يكف مف الممكف إجبار المديف عمى الكفان 
، ك خ مؼ هذ  المسؤكلية في  ر يب آثارها فيما يخص المم مكات الثقافية باخ بلؼ العقكد (1)الدائف

خ مفة، اذ يمكف اف  شكؿ عقكد نقؿ المق نيات االثرية اك عقكد المبرمة مف طرؼ االدارة مع الجهات الم
 رميـ المنشآت كالمعالـ االثرية المخ مفة كال ي قد  ح اج االدارة الى ابرامها مع الشركات كالخبران 
المخ مفيف ال زامات م قابمة بيف كؿ طرؼ مف االطراؼ كفقا لما ينشئه العقد مف ال زامات قانكنية في 

شخاص القانكف الخاص ك خجع أف لمدكلة اف   عاقد كفقا لمقانكف الخاص مع أذ إه، كؿ جانب من
فعند ، ك عميها مف ال زامات مخ مفةأاال فاقيات لقكاعد القانكف الخاص بما ي ر ب لها  هدؼالدكلة في 

قد ال عاقد عمى نقؿ المم مكات الثقافية االثرية المنقكلة مع شركات الشحف المخ مفة يخجع هذا الع
ك الخبرة المهنية أبينما يخجع عقد  رميـ المعالـ االثرية لشركط عقكد العمؿ  ،لشركط عقد نقؿ االشيان

بحسب نكع العقد كطبيع ه كما ير به مف ال زامات، كينعقد االخ صاص في ابراـ عقكد صيانة المكاقع 
مفة مف قبؿ مدير دائرة االثار االثرية، كعقكد بيع اك اعارة االثار القديمة  لمم احؼ كدكر العرض المخ 

المنصكص عمى  شكيمه بمق جى المادة الرابعة مف  (2)بشرط الحصكؿ عمى رأم المجمس االس شارم
 .1966قانكف االثار لسنة 

 مبلحقة ومحاسبة االحتبلل اإلسرا يمي عمى المستوى الدولي: المطمب الثاني
 

ظـ كجع اآلثار كال راث الثقافي  حت االح بلؿ هناؾ مجمكعة مف الكثائؽ كالمعاهدات الدكلية ال ي  ن
في حالة النزاع الحربي، كأهـ الكثائؽ كالمعاهدات الدكلية في هذا الصدد هي ا فاقية الهام لسنة 

كممحقا ها، ثـ ا فاقية الهام لحماية المم مكات الثقافية أثنان  1949كا فاقية جنيؼ الرابعة لسنة  1907
 كصيات المؤ مر الدكلي ال اسع حكؿ ال نقيبات األثرية في دلهي سنة ، ك 1954النزاع المسمح لسنة 

، كمقررات الجمعية العامة لؤلمـ الم حدة كمجمس األمف كالمقررات الصادرة عف منظمة 1956
 اليكنسكك كالجامعة العربية كمنظمة المؤ مر اإلسبلمي، كمؤ مرات اآلثار الدكلية.

اقيات الدكلية كحدها ال  كفي ل أميف الحماية القانكنية العممية كألف المج مع الدكلي مق نع بأف اال ف
لممم مكات الثقافية ما لـ  نًك  مؾ المنظمات الدكلية م ابعة ال نفيذ ك ذليؿ ما يع رجه مف مشكبلت، 
خاصة بعدما أصبحت سرقة ال حؼ الفنية كالقطع األثرية جريمة منظمة أخذت أبعاد دكلية  جاكزت 

                                                           

 . 266 -264العربي بمحاج، النظرية العامة لبلل زامات في القانكف المدني الجزائرم، مرجع سابؽ، ص  ((1
 .  1966  مف قانكف االثار لسنة 6المادة ا ((2
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نية كأصبحت ال حؼ كاآلثار كالمخطكطات  سرؽ مف بمد ك هرب لبمد آخر ك باع في حدكد الدكؿ الكط
 بمد ثالث لكي  س قر نهائيان في بمد رابع أك خامس.....

كبما أف إسرائيؿ دكلة اح بلؿ قد ار كبت كما زالت  ر كب جرائـ بحؽ المم مكات الثقافية كاألثرية 
حق هـ كمحاسب هـ، سكان مف خبلؿ  فعيؿ دكر الفمسطينية، لذلؾ ي كجب عمى الفمسطينييف مبل

)الفرع أكمف خبلؿ المحاكـ الدكلية صاحبة االخ صاص،  )الفرع األول(.المؤسسات الدكلية كاالقميمية، 
 الثاني(.

 تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية واالقميمية ذات العبلقة: الفرع األول
ع حماية خاصة لممم مكات الثقافية كاألثرية لكج –فيما مجى  –لـ يكف المج مع الدكلي مهيأ 

الفمسطينية كح ى األماكف الدينية المقدسة، ككاف ال كجه القائـ قبؿ  عامؿ األمـ الم حدة مع فمسطيف 
كدكلة يقجي بإجفان ذات الحماية ال ي   م ع بها اآلثار بصفة عامة، كخبلؿ هذ  الف رة أفرزت جهكد 

 عديد مف القرارات كال كصيات غمب عميها نمط المناداة كالشجب كاإلدانة. المنظمات الدكلية كاالقميمية ال

 1907بدأت نظريات المسؤلية الدكلية بال بمكر عمى أرض الكاقع منذ ا فاقية الهام الرابعة لعاـ 
ألكؿ مرة أحكاـ  يمـز المع دم بال عكيض. كأقرت المحاكـ -الخاصة بقكاعد الحرب البرية ففرجت

لمبادئ فأكجبت ال عكيض في حاؿ خرؽ االل زامات الدكلية. فمف هنا بدأ النظاـ القانكني الدكلية هذ  ا
الدكلي بفرض ال زامات عمى أشخاصه كاجبة النفاذ، أكانت أحكاـ ا فاقية أك عيرفية أك أحكاـ مثب ة في 

جرر قد كيجب ل كافر المسؤكلية الدكلية: كجكد جرر قد لحؽ بدكلة ما، أف يككف ال معاهدات دكلية
ن ج جران فعؿ غير مشركع مف جانب الدكلة المشكك منها، كقكع خطأ مف جانب الدكلة المشكك 

كعميه كبعد مراجعة هذ  الشركط نجد أنها   كفر بان هاكات اسرائيؿ ا جا  فمسطيف كأعماؿ . (1)منها
 غير مشركعة ا جا  دكلة اخرل.

ماية المم مكات الثقافية كاألثرية، كفي ظؿ كألهمية دكر هذ  المنظمات الدكلية كاالقميمية في ح
االع دانات اإلسرائيمية المس مرة عمى هذ  المم مكات منذ اح بللها لؤلراجي الفمسطينية، ك كجب عمى 

                                                           

انظــــر فــــي ذلــــك: ناشػػػػئة عػػػػف اإلخػػػػبلؿ بػػػػال زاـ دكلػػػػي بػػػػيف أشخاصػػػػه.  يمكػػػػف  عريػػػػؼ المسػػػػؤكلية الدكليػػػػة: عبلقػػػػة قانكنيػػػػة (1)
ـــة لمنشـــر  ـــدولي المعاصـــر، دار الثقاف ـــانون ال ـــاني: الق ـــاب الث ـــدولي العـــام، الكت ـــانون ال ـــي الق ـــوان، الوســـيط ف ـــريم عم ـــد الك عب

 .165ص-157ص 2010والتوزيع، عمان، 
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الجهات المسؤكلة في السمطة الكطنية الفمسطينية أف  فٌعؿ ك كٌثؼ جهكدها لدل هذ  المنظمات بما 
سطينية، كمبلحقة دكلة االح بلؿ عمى هذ  االن هاكات، سكان لدل يجمف حماية المم مكات األثرية الفم

 )ثانيًا(.أك المنظمات االقميمية،  )أواًل(.المنظمات الدكلية، 

هناؾ منظمات دكلية عديدة اه مت بحماية المم مكات الثقافية عمكمان : ( 1)أواًل. المنظمات الدولية
 كاألثرية عمى كجه الخصكص، كهذ  المنظمات هي:

 المنظمة العالمية لم ربية كالعمكـ كالثقافة االيكنسكك . -

 منظمة الشرطة الجنائية الدكلية ااإلن ربكؿ . -

 .ICOMOS (2)المجمس الدكلي لآلثار كالمكاقع ا -

  .ICOMالمجمس الدكلي لمم احؼ ا -

 .(3)المجمس الدكلي لمكثائؽ -

مقات ال طكر الثقافي كالحجارم لهذا اإلنساف، بما أف قيمة اآلثار كأهمي ها ك راث إنساني ككحمقة مف ح
ف جياع أم أثر أك فقد  خسارة كبرل ال  عكض ليس لمدكلة صاحبة األثر فحسب بؿ كبال الي فإ

لئلنسانية جميعان، ألف  راث أم دكلة إنما هك حمقة في سمسمة م صمة مف الحمقات مف قصة اإلنساف 
، لذلؾ  منذ ظهكر  عمى سطح األ زايد االه ماـ الدكلي بالمم مكات األثرية كظهر هذا رض ح ى اليـك

                                                           

ة مػػػػػف الػػػػػدكؿ بشػػػػػكؿ دائػػػػػـ  قػػػػػـك بػػػػػاالطبلع بشػػػػػأف كيمكػػػػػف  عريػػػػػؼ المنظمػػػػػات الدكليػػػػػة بأنهػػػػػا هيئػػػػػات  شػػػػػ رؾ فيهػػػػػا مجمكعػػػػػ (1)
انظــــر: عبــــد الكــــريم عمــــوان، الوســــيط مػػػػف الشػػػػؤؤف العامػػػػة المشػػػػ ركة بمنحهػػػػا اخ صػػػػاص ذا ػػػػي  باشػػػػر  فػػػػي المج مػػػػع الػػػػدكلي. 

 .177. ص 2009في القانون الدولي العام، الكتاب األول: المبادئ العامة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 
 1965مهنيػػػػة  عمػػػػؿ مػػػػف أجػػػػؿ حفػػػػظ كحمايػػػػة أمػػػػاكف ال ػػػػراث الثقػػػػافي فػػػػي جميػػػػع أنحػػػػان العػػػػالـ،  أسسػػػػت سػػػػنة  هػػػػي جمعيػػػػة ((2

 ، كيقدـ  كصيات لمنظمة اليكنسكك عف مكاقع ال راث العالمي.1964ن يجة لميثاؽ البندقية عاـ 
كالمحافظػػػػػة عميهػػػػػا،  كهػػػػػي منظمػػػػػة عالميػػػػػة غيػػػػػر حككميػػػػػة فريػػػػػدة مػػػػػف نكعهػػػػػا  عمػػػػػؿ فػػػػػي مجػػػػػاؿ حمايػػػػػة مكاقػػػػػع ال ػػػػػراث الثقػػػػػافي

ك كػػػػػرس طاقا هػػػػػػا ل عزيػػػػػز  نفيػػػػػػذ النظريػػػػػة كالمنهجيػػػػػػة كال قنيػػػػػػات العمميػػػػػة الخاصػػػػػػة بالحفػػػػػاظ عمػػػػػػى ال ػػػػػراث المعمػػػػػػارم كاألثػػػػػػرم، 
بشػػػػأف حفػػػػظ ك ػػػػرميـ  1964كيسػػػػ ند عمػػػػؿ المنظمػػػػة عمػػػػى المبػػػػادئ المنصػػػػكص عميهػػػػا فػػػػي ميثػػػػاؽ البندقيػػػػة الػػػػدكلي المبػػػػـر سػػػػنة 

 .  /http://www.arcwh.orgتفاصيل راجع الموقع اإللكتروني: لممزيد من الاآلثار كالمكاقع. 
كيكجػػػػد مقرهػػػػا بالعاصػػػػمة الفرنسػػػػية بػػػػاريس، كيهػػػػدؼ  1948منظمػػػػة غيػػػػر حككميػػػػة  هػػػػ ـ باألرشػػػػيفات، كقػػػػد  أسسػػػػت عػػػػاـ  ((3

 المجمس إلى  طكير ال صرؼ كاالطبلع عمى الكثائؽ كاألرشيفات.

http://www.arcwh.org/
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االه ماـ خبلؿ مجمكعة مف اال فاقيات كال كصيات الدكلية، كجانت المنظمات الدكلية ل كمؿ الدكر 
 . بكجع هذ  اال فاقيات مكجع ال نفيذ ألجؿ حماية هذ  المم مكات األثرية

اية المم مكات ال راثية كالثقافية في الدكؿ فهذ  المنظمات الدكلية ال ي عكفت منذ إنشائها عمى حم
الم قدمة كالنامية عمى حد سكان، اق ناعان مف المج مع الدكلي بأف هذ  المم مكات هي ممؾه لئلنسانية 
جمعان، فقد عقدت العديد مف المؤ مرات كالندكات  دعك فيها الدكؿ األعجان إلى المحافظة كال عاكف 

ألثرية، كبرز هنا دكر منظمة اإلن ربكؿ خاصة في مجاؿ مبلحقة في سبيؿ حماية هذ  المم مكات ا
المجرميف مف لصكص كمهربي اآلثار، كاس خداـ شبكة االن رنت في إصدار نشرات دكلية  فصيمية عف 
عناصر ال راث الثقافي المع دل عميه، هذا باإلجافة إلى دكر المجمس الدكلي لمم احؼ الذم هدؼ 

مس كل العالـ كمكافحة جرائـ اال جار غير المشركع باآلثار كا خاذ ال دابير  إلى االر قان بالم احؼ عمى
 .(1)الكقائية ال ي  حكؿ دكف كقكعها

كعمى المس كل الفمسطيني فقد ساهمت هذ  المنظمات الدكلية في حماية المم مكات األثرية الفمسطينية، 
ت اإلسرائيمية غير القانكنية عمى كأكدت عمى جركرة  طبيؽ القانكف الدكلي فيما ي عمؽ بالممارسا

األراجي الفمسطينية المح مة، كبرزت بذلؾ منظمة اليكنسكك إلى جانب المنظمات الدكلية األخرل، مع 
اإلشارة أف هذ  المنظمة الدكلية قد اع نت بالمم مكات األثرية الفمسطينية ح ى قبؿ عجكية فمسطيف 

 .(2)2011فيها عاـ 

ة اليكنسكك كمصادق ها عمى الميثاؽ ال أسيسي لممنظمة باإلجافة إلى كبعد انجماـ فمسطيف لعجكي
اال فاقيات ذات العبلقة، فقد حققت فمسطيف بعض المكاسب المممكسة، حيث اجافت كنيسة المهد في 

، رغـ بعض االح جاجات في الكاليات 2012حزيراف  بيت لحـ إلى قائمة ال راث العالمي في يكنيك/
مكقع  جيفه كال يزاؿ هناؾ اثنا عشر مكقعان آخر عمى قائمة فمسطيف المؤق ة، الم حدة، ككانت أكؿ 

لجغكط إسرائيمية كأمريكية في أعقاب  2013كمع ذلؾ رج  الكفد الفمسطيني في يكنيك/حزيراف 
مبادرة كزير الخارجية األمريكي جكف كيرم الس ئناؼ المفاكجات اإلسرائيمية الفمسطينية، حيث  خمى 

                                                           

 .  423ممزيد مف ال فاصيؿ راجع: أميف الحذيفي، الحماية الجنائية لآلثار، مرجع سابؽ، ص ل ((1
أف محاكلػػػػػة إسػػػػػرائيؿ لجػػػػػـ الحػػػػػـر اإلبراهيمػػػػػي اكهػػػػػؼ البطاركػػػػػة   2010عمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ: أكػػػػػدت اليكنسػػػػػكك فػػػػػي عػػػػػاـ  ((2

اإلسػػػػرائيمي  مثػػػػؿ "ان هاكػػػػان لمقػػػػانكف فػػػػي الخميػػػػؿ كمسػػػػجد بػػػػبلؿ بػػػػف ربػػػػاح اقبػػػػر راحيػػػػؿ  فػػػػي بيػػػػت لحػػػػـ لقائمػػػػة ال ػػػػراث الػػػػكطني 
، حػػػػػػذفت إسػػػػػػرائيؿ المػػػػػػكقعيف مػػػػػػف قائمػػػػػػة 2012الػػػػػػدكلي"، كا فاقػػػػػػات اليكنسػػػػػػكك كقػػػػػػرارات األمػػػػػػـ الم حػػػػػػدة، كفػػػػػػي مطمػػػػػػع عػػػػػػاـ 

 المكاقع ال ي س خجع لم رميـ، كعزت ذلؾ الع بارات مالية. 
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  كيمكم ر مف ال جاريس الم درجة في قرية ب ير لقائمة 400طيني عف مسعى لجـ نحك االكفد الفمس
ال راث العالمي المعرض لمخطر، كركنكا الممؼ ال فصيمي جانبان، ذلؾ الممؼ الذم أيعد بدعـ خبران 
دكلييف مرمكقيف ل رشيح المكقع، كلك أف الكفد الفمسطيني ماجي في مسعا  لربما قد ساهـ ذلؾ في 

 . (1)باط خطط إسرائيؿ لبنان جزن مف الجدار في محيط القريةإح

 عد عجكية فمسطيف في اليكنسكك اخ باران ل عزيز حماية حقكؽ اإلنساف كاح راـ القانكف الدكلي  هكذا
عمى الصعيديف الكطني كالدكلي، فال أكيد عمى مكانة فمسطيف كدكلة مف خبلؿ عجكي ها في اليكنسكك 

ماـ إلى المؤسسات الدكلية جعية لمدكؿ المراقبة في األمـ الم حدة لبلنجينشئ سابقةن يشكؿ مر 
 .(2)األخرل

 كفر ا فاقات اليكنسكك كصكككها إطاران لجبط  راث فمسطيف الثقافي كحماي ه، كفرصةن لبلس فادة مف  
القائمة عمى  ال عاكف الدكلي لحماية ال راث الثقافي، اس نادان إلى القانكف المدٌكف، فب قييد دكر السمطة

االح بلؿ  قييدان صارمان فيما ي عمؽ باس خراج المم مكات الثقافية كاس خدامها في األراجي المح مة، فإف 
، كغيرها مف الصككؾ،  حمي حقكؽ الحككمة الشرعية كشعبها كمم مكا ها 1954ا فاقية الهام لعاـ 

 ك راثها الثقافي في أكقات النزاعات المسمحة.

عمى االنجماـ إلى  أصبحت قادرةانجماـ فمسطيف لعجكية اليكنسكك  ؿ أنه كبعدبذلؾ يمكف القك ك 
معاهدات أخرل، غدت فمسطيف اليكـ في مكقؼو أفجؿ مف أم كقت مجى لمسعي الس رداد مم مكا ها 

                                                           

ريػػػػػػة فمسػػػػػػػطينية إال أف االسػػػػػػػمطة اآلثػػػػػػػار  ح ػػػػػػكم القريػػػػػػػة عمػػػػػػػى خربػػػػػػة أثريػػػػػػػة  سػػػػػػػمى خربػػػػػػػة اليهػػػػػػكد، كبػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػف أف الق (1)
ــــة انظــــر: االسػػػػرائيمية حفػػػػرت المكقػػػػع.  ــــان مزراحي،ترجمة:أســــماء زحالقــــة،المواقع األثري ــــدر، جــــدعون ســــميماني، يونت بنــــا في

ـــة، عمـــق شبيو،شـــباط  ـــات االقتصـــادية والثقافي ـــت لحـــم )جـــوش عتصـــيون( واإلمكاني ـــة بي ـــى منطق ـــي الصـــراع السياســـي عم ف
 .26. ص2015

ر هنػػػػػا أف انفػػػػػاذ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي يكػػػػػكف أكثػػػػػر فاعميػػػػػة عنػػػػػدما  كػػػػػكف الػػػػػدكؿ الثالثػػػػػة مرغمػػػػػة عمػػػػػى الكفػػػػػان بال زاما هػػػػػا كنشػػػػػي ((2
الخاصػػػػة كالقانكنيػػػػة، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ القػػػػكانيف المحميػػػػة ال ػػػػي  ػػػػدرج ال زاما هػػػػا بمكجػػػػب القػػػػانكف الػػػػدكلي، يجػػػػرب مكقػػػػؼ كنػػػػدا إزان 

 زامػػػػات الدكلػػػػة الثالثػػػة كانػػػػت ل صػػػػب فػػػي صػػػػالح فمسػػػػطيف لػػػك أنهػػػػا كانػػػػت مخطكطػػػات البحػػػػر الميػػػت مثػػػػاالن جيػػػػدان ل كجػػػيح اف ال
 عجكان في اليكنسكك في كقت أبكر.

ممزمػػػػػػة بػػػػػػال حفظ عمػػػػػػى المم مكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة الػػػػػػكاردة إلػػػػػػى  1954بػػػػػػالرغـ مػػػػػػف أف الػػػػػػدكؿ األطػػػػػػراؼ فػػػػػػي ا فاقيػػػػػػة الهػػػػػػام لعػػػػػػاـ 
 1954قة فمسػػػػػطيف عمػػػػػى ا فاقيػػػػػة الهػػػػػام لعػػػػػاـ أراجػػػػػيها مباشػػػػػرة أك بصػػػػػكرة غيػػػػػر مباشػػػػػرة مػػػػػف األراجػػػػػي المح مػػػػػة. إف مصػػػػػاد

 مكنهػػػػػا كبمػػػػػكدب القػػػػػكانيف كاألعػػػػػراؼ الدكليػػػػػة، أف  طمػػػػػب  1972كبرك كككليهػػػػػا، كعمػػػػػى ا فاقيػػػػػة اال جػػػػػار غيػػػػػر المشػػػػػركع لعػػػػػاـ 
مػػػػف اسػػػػرائيؿ اإلفصػػػػاح عٌمػػػػا فػػػػي حكز هػػػػا مػػػػف قطػػػػع أثريػػػػة فمسػػػػطينية، كأف  ػػػػ حفظ عمػػػػى  مػػػػؾ القطػػػػع األثريػػػػة ك منػػػػع  صػػػػديرها 

 إلى أف  يعاد إلى مكطنها الجغرافي. أك عرجها 
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الثقافية المس خرجة أك الم داكلة بطرؽ غير مشركعة، كلفرض سيطر ها عى  راثها المغمكر بالميا  في 
دراج مكاقع كطنية عمى قائمة اليكنسكك منطق ها اال ق صادية الخالصة كمياهها اإلقميمية قبالة غزة، كا 

لم راث العالمي، كشطبها مف أجندة المفاكجات السياسية مف خبلؿ  أميف سياد ها الكطنية عميها، كقد 
في  غدت فمسطيف أيجان في مكقؼ أفجؿ ل حرم إمكانيات ال قاجي كا خاذ إجرانات قانكنية أخرل

الكاليات القجائية المحمية كاألجنبية ل يسير عممية اس رداد القطع األثرية كجمب المسؤكليف اإلسرائيمييف 
 .(1)الم كرطيف في ال نقيبات غير القانكنية إلى العدالة

يمكف لفمسطيف أف  طالب بحقكقها مف خبلؿ العمؿ مع مؤسسات اليكنسكك كالمنظمات الدكلية 
اـ الدكلة الثالثة كاألطراؼ الدكلية الفاعمة لمجغط عمى إسرائيؿ لبلم ثاؿ األخرل، كالسعي إلرغ

الل زاما ها أماـ اليكنسكك، كبالنظر إلى سجؿ إسرائيؿ الحافؿ باألفعاؿ غير المشركعة في هذا المجاؿ 
انكف كغير ، ينبغي لعبلقات الدكؿ الثالثة بإسرائيؿ أف  نظـ بطريقة  جمف ام ثاؿ إسرائيؿ بنية حسنة لمق

عمى اح راـ  -كاال حاد األكركبي  -الدكلي لجماف قدرة الدكؿ الثالثة أك الجهات الدكلية الفاعمة 
 ال زاما ها القانكنية الدكلية كالمحمية.

كفي المقابؿ ينبغي أف  ظهر فمسطيف ال زامها حسف النية بإطار حماية اليكنسكك كالمنظمات الدكلية 
القانكنية كاإلدارية البلزمة في قانكنها الكطني كالسعي إلنفاذها قدر  األخرل مف خبلؿ اع ماد ال دابير

المس طاع، طالما  كاصؿ إسرائيؿ فرض سيطرة رئيسية عمى األرض الفمسطينية، إف عجز المؤسسات 
الفمسطينية المحمية عف إنفاذ القكانيف كالسياسات الكطنية يكجح ان هاكات إسرائيؿ الل زاما ها القانكنية 

 ية، ناهيؾ عف سرق ها ال راث الفمسطيني، كاإلجرار به ك دمير .الدكل

إف  كفير الحماية القانكنية الكافية لم راث الثقافي عمى المس كل الكطني سكؼ يدعـ جهكد فمسطيف 
الس عادة حيازة مم مكا ها الثقافية المسركقة كيعزز جهكدها الرامية الس عادة السيطرة عمى أراجيها، 

                                                           

كألهميػػػػػة االنجػػػػػماـ لهػػػػػذ  المنظمػػػػػة الدكليػػػػػة كفػػػػػي اليػػػػػـك ال ػػػػػالي لفػػػػػكز فمسػػػػػطيف بعجػػػػػكية منظمػػػػػة األمػػػػػـ الم حػػػػػدة لم ربيػػػػػة  ((1
، سػػػػػػػٌرع رئػػػػػػػيس الػػػػػػػكزران اإلسػػػػػػػرائيمي بنيػػػػػػػاميف ن نيػػػػػػػاهك 2011أك كبر/ شػػػػػػػريف األكؿ  30كالعمػػػػػػػـك كالثقافػػػػػػػة االيكنسػػػػػػػكك  ب ػػػػػػػاري  

  كحػػػػػدة سػػػػػكنية اسػػػػػ يطانية، كعٌمػػػػػؽ مسػػػػػاهمة إسػػػػػرائيؿ فػػػػػي ميزانيػػػػػة اليكنسػػػػػكك، كمػػػػػا أف الكاليػػػػػات الم حػػػػػدة 2000نػػػػػان اك يػػػػػرة ب
 1994ك 1990أيجػػػػػػان قطعػػػػػػت  مكيمهػػػػػػا عػػػػػػف اليكنسػػػػػػكك عقػػػػػػب عجػػػػػػكية فمسػػػػػػطيف فيهػػػػػػا، مدعيػػػػػػة أف  شػػػػػػريعات صػػػػػػدرت فػػػػػػي 

المسػػػػػ ندة إلػػػػػى صػػػػػفة فمسػػػػػطيف  –العجػػػػػكية   جبرهػػػػػا عمػػػػػى ذلػػػػػؾ، كسػػػػػاقت الكاليػػػػػات الم حػػػػػدة أيجػػػػػان حجػػػػػةن م ناقجػػػػػة مفادهػػػػػا أف
قػػػد قكجػػػت الهػػػدؼ مػػػػف ال فػػػاكض عمػػػى ا فػػػػاؽ كجػػػع نهػػػائي مػػػف شػػػػأنه أف يعمػػػف قيػػػاـ دكلػػػػة  –كدكلػػػة، كالمرسػػػخة لهػػػذ  الصػػػػفة 

 فمسطينية. 
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 كافؽ عمى مشاريع القكانيف الفمسطينية ك كجع الممسات النهائية عميها بال شاكر مع كحالما ي ـ ال
أصحاب المصمحة كافة، بما في ذلؾ القطاع الخاص كالمج مع المدني، فإنه ينبغي أف  مٌر عبر 

طع العممية ال شريعية القائمة في السمطة الفمسطينية، كبمكازاة ذلؾ ينبغي إجران جرد فمسطيني مكٌثؽ لمق
 .(1)األثرية المنقكلة كمكاقع ال نقيب

كما نجحت فمسطيف كالدكؿ العربية مف جديد في اس صدار قرار دكلي مهـ مف منظمة اليكنسكك 
ال ابعة لؤلمـ الم حدة، ينفي أم عبلقة أك رابط  اريخي أك ديني أك ثقافي لميهكد في مدينة القدس 

مجمس ال نفيذم في القرار المدرج  حت اسـ "فمسطيف المح مة كالمسجد األقصى المبارؾ، عندما أكد ال
، كجان 1967حزيراف  5المح مة"، عمى بطبلف جميع إجرانات االح بلؿ ال ي غيرت الكجع القائـ بعد 

هذا القرار اس كماالن لمجمكعة القرارات الصادرة عف هذ  المنظمة الدكلية ال ي  ؤكد جميعها ان هاؾ 
 . (2)ليإسرائيؿ ألحكاـ القانكف الدك 

ي جح مما  قدـ أف في إطار هذ  المنظمات الدكلية عمكمان كاليكنسكك بشكؿ خاص، إذا ما اس خدـ 
كما ينبغي سيدعـ قدرة فمسطيف عمى اس رداد  راثها الثقافي كاس عادة السيطرة عميه كممارسة حقكقها 

ف هذ  ال دابير أيجان أف السيادية عمى أرجها لغرض إدارة مكاقعها ال راثية كاإلشراؼ عميها، كمف شأ
 قيد قدرة إسرائيؿ عمى  قديـ المكاقع الفمسطينية لميكنسكك جمف قائم ها ال راث الكطنيف كبال عبئة 
االس را يجية لمكقفها السياسي كالقانكني المحٌسف في النظاـ الدكلي، يمكف لفمسطيف أف  حشد الدعـ 

                                                           

كعمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ: فػػػػي إطػػػػار حكػػػػـ صػػػػدر مػػػػؤخران مػػػػف المحكمػػػػة اإلسػػػػرائيمية العميػػػػا، ادعػػػػى أحػػػػد الم همػػػػيف فػػػػي قجػػػػية  ((1
ى اسػػػػ خراج غيػػػػر قػػػػانكني لمم مكػػػػات ثقافيػػػػة مػػػػف األراجػػػػي الفمسػػػػطينية المح مػػػػة بػػػػأف القػػػػانكف المعمػػػػكؿ بػػػػه حاليػػػػان فػػػػي  نطػػػػكم عمػػػػ

األراجػػػػػػي الفمسػػػػػػطينية المح مػػػػػػة ال يػػػػػػنص عمػػػػػػى أف جميػػػػػػع المم مكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة غيػػػػػػر المك شػػػػػػفة هػػػػػػي ممػػػػػػؾ لمدكلػػػػػػة اكمػػػػػػا هػػػػػػي 
عمػػػػػػػى عػػػػػػػا ؽ المػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـ لمدكلػػػػػػػة لكػػػػػػػي يثبػػػػػػػت أف  الحػػػػػػػاؿ بمكجػػػػػػػب القػػػػػػػانكف اإلسػػػػػػػرائيمي ف كلػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػإف المسػػػػػػػؤكلية  قػػػػػػػع

المم مكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة مسػػػػػػركقة، بيػػػػػػد أف المحكمػػػػػػة رفجػػػػػػت هػػػػػػذ  الحجػػػػػػة، كفػػػػػػي الكقػػػػػػت نفسػػػػػػه  جاهمػػػػػػت القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي الػػػػػػذم 
يحظػػػػػر إخػػػػػراج المم مكػػػػػات الثقافيػػػػػة مػػػػػف األرض الفمسػػػػػطينية المح مػػػػػة، ك بػػػػػرهف هػػػػػذ  القجػػػػػية عمػػػػػى الجػػػػػركرة الممحػػػػػة إلصػػػػػدار 

 ني فٌعاؿ ككاجح ينص بأف ممكية جميع المم مكات الثقافية ال ي يعثر عميها في فمسطيف  عكد لمدكلة. قانكف فمسطي
حيػػػػػث  ػػػػػـ ال صػػػػػكيت عمػػػػػى قػػػػػرار عػػػػػدـ صػػػػػمة اليهػػػػػكد بالقػػػػػدس  اريخيػػػػػان مػػػػػف قبػػػػػؿ  13/10/2016صػػػػػدر هػػػػػذا القػػػػػرار فػػػػػي  ((2
حكـ كامػػػػػ بلؾ  مػػػػػؾ المنػػػػػاطؽ ال اريخيػػػػػة   دكؿ القػػػػػرار كصػػػػػك ت لصػػػػػالح إسػػػػػرائيؿ كبأحقي هػػػػػا فػػػػػي الػػػػػ 6  دكلػػػػػة، كرفجػػػػػت ا24ا

كمنػػػػع الفمسػػػػطينييف مػػػػف الصػػػػبلة فػػػػي المسػػػػجد األقصػػػػى، كانػػػػت مػػػػف جػػػػمنها المممكػػػػة الم حػػػػدة، كالكاليػػػػات الم حػػػػدة األمريكيػػػػة، 
سػػػػػ كنيا، كهكالنػػػػدا، كلي كانيػػػػػا، أمػػػػػا عػػػػف بقيػػػػػة الػػػػػدكؿ أعجػػػػان اال حػػػػػاد األكركبػػػػي فقػػػػػد ام نعػػػػػت عػػػػف ال صػػػػػكيت مثػػػػػؿ:  كألمانيػػػػا، كا 

ألبانيػػػػػا، كاليكنػػػػػاف، كمػػػػػا ام نعػػػػػت األرجن ػػػػػيف، كاليابػػػػػاف كالعديػػػػػد مػػػػػف البمػػػػػداف اإلفريقيػػػػػة عػػػػػف ال صػػػػػكيت، باإلجػػػػػافة إلػػػػػى فرنسػػػػػا، ك 
 غيػػػػػب صػػػػػربيا ك ركمانسػػػػػ اف عػػػػػف الحجػػػػػكر، فػػػػػي حػػػػػيف كانػػػػػت العديػػػػػد مػػػػػف الػػػػػببلد العربيػػػػػة فػػػػػي صػػػػػالح قػػػػػرار ال صػػػػػكيت مػػػػػف 

 البداية.
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لؾ رد الحقكؽ كال عكيض، كال سيما في حاالت لمطالبة إسرائيؿ بالجبر الكامؿ لؤلجرار، بما في ذ
  دمير المم مكات الثقافية الفمسطينية أك  جررها عمى نحك ي عذر إصبلحه.

كفي نهاية المطاؼ، لف  ك مؿ الصكرة في حماية ال راث كاإلرث الثقافي كالطبيعي في فمسطيف إال 
ميمة مف إطار اليكنسكك عمى الصعيديف بإعادة ربط الشعب الفمسطيني بهذا ال راث، ك عٌد االس فادة الس

الكطني كالدكلي، خطكة حاسمة نحك  مكيف فمسطيف مف السيطرة عمى  راثها الثقافي مف خبلؿ إراد ه 
 ك نظيمه بمكجب قانكنها السيادم كفقان لممعايير الدكلية.

س كل اإلقميمي  عمؿ الكثير مف المنظمات كالمؤسسات كالهيئات عمى الم: ثانيًا. المنظمات اإلقميمية
العربي كاإلسبلمي كالفمسطيني عمى صيانة ال راث كحماي ه كالحفاظ عميه، كجان  أسيس هذ  المنظمات 

ية عبر  اريخها الطكيؿ كال ي   جمى في باإلقميمية في ظؿ ال حديات الم نامية ال ي  كاجهها األمة العر 
في في العديد مف البمداف العربية كمنها يكمنا هذا في  صاعد االع دانات عمى ال راث الحجارم كالثقا

 فمسطيف،  دميران كسمبان كنهبان.

كمما ال شؾ فيه أف المحافظة عمى ال راث الثقافي كالحجارم  أ ي عمى رأس أكلكيات الحقكؽ الثقافية  
لؤلفراد كالجماعات، فال راث الثقافي هك البك قة ال ي  نصهر فيها ذا ية الشعكب كهكي ها الفكرية 

ثقافية، ك  فاعؿ فيها ك  بلقح إبداعا ها ماجيان كحاجران كمس قببلن، كمف هنا جان الحرص العربي كال
يبلئه األهمية القصكل مف خبلؿ إنشان منظمات إقميمية عمى غرار  مؾ  عمى النهكض بهذا القطاع كا 

كـ "ألكسك"، المؤسسات الدكلية، كمف أهـ هذ  المؤسسات: المنظمة العربية لم ربية كالثقافة كالعم
 .(1)كالمنظمة اإلسبلمية "األيسيسكك"

فإلى أم مدل اس طاعت هذ  المنظمات العربية المساهمة في حماية المكركث الثقافي كاألثرم 
الفمسطيني؟ كهؿ اس طاع الفمسطينيكف  فعيؿ دكر هذ  المنظمات لممساهمة في كقؼ كمبلحقة 

  مر بحؽ المم مكات الثقافية كاألثرية الفمسطينية؟ كمحاسبة االح بلؿ اإلسرائيمي عف ان هاكا ه المس

                                                           

بيػػػػة عمػػػػى حمايػػػػة اآلثػػػػار الفمسػػػػطينية، ككػػػػاف مػػػػف ثمػػػػار  مػػػػؾ الجهػػػػكد عممػػػػت هػػػػذ  الهيئػػػػات مػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػؤ مرات اآلثػػػػار العر  ((1
 كصػػػػػية المػػػػػؤ مر السػػػػػابع لآلثػػػػػار بػػػػػالببلد العربيػػػػػة بعقػػػػػد النػػػػػدكة العالميػػػػػة األكلػػػػػى لآلثػػػػػار الفمسػػػػػطينية، كبنػػػػػان عمػػػػػى ذلػػػػػؾ جػػػػػان 

ثريػػػػػة الفمسػػػػػطينية المػػػػؤ مر الثػػػػػامف لآلثػػػػار بػػػػػالببلد العربيػػػػة، فأكصػػػػػى بػػػػدعكة بعػػػػػض مػػػػف األسػػػػػا ذة المخ صػػػػيف فػػػػػي الدراسػػػػات األ
لممزيـــــد مــــن التفاصـــــيل راجــــع: أمـــــين الحــــذيفي، الحمايـــــة الجنا يــــة لآلثـــــار، . 1981لممشػػػػاركة بالنػػػػدكة كال ػػػػػي عقػػػػدت سػػػػنة 

 . 421مرجع سابق، ص 
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هي منظمة م خصصة، كمقرها  كنس  عمؿ في )أ( المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم "ألكسو": 
نطاؽ جامعة الدكؿ العربية ك عنى أساسان بالنهكض بالثقافة العربية ب طكير مجاالت ال ربية كالثقافة 

قميمي كالقكمي كال نسيؽ فيما بينهما المش رؾ فيما بيف الدكؿ العربية كالعمكـ عمى مس كييف اإل
األعجان، كقد أنشئت المنظمة بمكجب المادة الثالثة مف ميثاؽ الكحدة الثقافية العربية ك ـ اإلعبلف 

 .(1)دكلة 22، ك جـ في عجكي ها 1970يكليك  25رسميان عف قيامها بالقاهرة في 

هذ  المنظمة العربية كما كرد في المادة األكلى مف دس كرها، هي ال مكيف كبما أف الغاية مف إنشان 
، كرفع المس كل الثقافي ح ى  لمكحدة الفكرية بيف أجزان الكطف العربي عف طريؽ ال ربية كالثقافة كالعمـك
يقكـ بكاجبه في م ابعة الحجارة العالمية كالمشاركة اإليجابية فيها، كفي إطار هذا الهدؼ العاـ، 
 نهض المنظمة العربية لم ربية كالثقافة كالعمكـ بجممة مف المهاـ، مف أبرزها العمؿ عمى رفع مس كل 
المكارد البشرية في الببلد العربية كالنهكض بأسباب ال طكير ال ربكم كالثقافي كالعممي كالبيئي 

ف العربي كخارجه، كمد كاال صالي فيها، ك نمية المغة العربية كالثقافة العربية اإلسبلمية داخؿ الكط
 جسكر الحكار كال عاكف بيف هذ  الثقافة كالثقافات األخرل في العالـ.   

كفي سبيؿ  حقيؽ هذ  الغاية قامت المنظمة العربية ألكسك بمجمكعة مف األنشطة عمى المس كل 
بيف  اإلقميمي العربي  نكعت مجاال ها الثقافية كالمغكية، كحظي مكجكع اآلثار بنصيب م كاجع مف

هذ  األنشطة، مف خبلؿ عقد بعض المؤ مرات اإلقميمية كالدكلية كمنها مؤ مر اآلثار كال راث 
الحجارم، أك مف خبلؿ مجمكعة مف الندكات أك النشرات ال ي  صدر عف هذ  المنظمة العربية، كما 

كاإلقميمية مف  قامت هذ  المنظمة بعقد مذكرات  فاهـ مع عدد مف المنظمات كالهيئات الدكلية كالعربية
كباس عراض مجمؿ بينها منظمة اليكنسكك، كالمنظمة اإلسبلمية لم ربية كالعمكـ كالثقافة أيسيسكك. 

األنشطة ال ي قامت بها هذ  المنظمة اإلقميمية العربية نمحظ أف جهكدها كأنشط ها ا جا  المم مكات 
حجـ ال حديات كال عديات ال ي ي عرض  الثقافية كاألثرية الفمسطينية م كاجعة إلى حد ما بالمقارنة مع

لها المكركث الثقافي كاألثرم الفمسطيني مف قبؿ االح بلؿ اإلسرائيمي، كهذا ما عبر عنه المجمس 
بجركرة  عزيز دكر المنظمة نحك فمسطيف  2012ال نفيذم لممنظمة عندما دعا في اج ماعه عاـ 

كما كدعا هذا االج ماع إلى دعـ الهكية خاصة بعد انجماـ فمسطيف لممنظمة الدكلية اليكنسكك، 
                                                           

الػػػػػدكؿ األعجػػػػػان فػػػػػي المنظمػػػػػة العربيػػػػػة لم ربيػػػػػة كالثقافػػػػػة كالعمػػػػػـك الكسػػػػػك: "األردف، الجزائػػػػػر، السػػػػػكداف، سػػػػػكريا، العػػػػػراؽ،  ((1
ليبيػػػػا، مصػػػػر، الػػػػيمف، البحػػػػريف، فمسػػػػطيف، قطػػػػر، اإلمػػػػارات العربيػػػػة الم حػػػػدة، السػػػػعكدية، عمػػػػاف،  ػػػػكنس، مكري انيػػػػا،  الككيػػػػت،

 المغرب، الصكماؿ، جيبك ي، لبناف، جزر القمر".   
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العربية الفمسطينية لمدينة القدس، كالم جمنة دعكة منظمة اليكنسكك إلى إعادة ف ح م حؼ الفف 
اإلسبلمي بالقدس، كمطالبة إسرائيؿ ب سميـ إدار ه إلى السمطة الفمسطينية، كاس رجاع كؿ القطع األثرية 

ككيف لجنة مف الخبران العرب، لئلشراؼ عمى كجع ال ر يبات ال ي  ـ االس يبلن عميها، عبلكة عمى  
الفنية كالعممية الخاصة، بإعادة ف ح هذا الم حؼ، كدعكة المنظمة لم دخؿ لدل سمطات االح بلؿ لكقؼ 
االع دانات عمى الم احؼ كالمكاقع األثرية كالحجارية الفمسطينية، إلى جانب  كصيات بشأف اعداد 

ات المسؤكلة عف اآلثار كال راث كالجهات األمنية، إليجاد آليات عممية إلدارة خطة  نسيقية بيف الهيئ
األزمات ال ي  هدد المكاقع ال راثية، ككذلؾ العمؿ عمى درن المخاطر المح ممة قبؿ حدكثها، بهدؼ 

 .(1)حماية ال راث كصيان ه مف العبث كالجياع

هي منظمة م خصصة  عمؿ في إطار يسيسكو": )ب( المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموم والثقافة "األ
منظمة ال عاكف اإلسبلمي،  عنى بمياديف ال ربية كالعمكـ كالثقافة كاال صاؿ في البمداف اإلسبلمية، مقرها 

 .(2) الرباط

كاه مامان مف هذ  المنظمة اإلسبلمية بكجع ال راث الحجارم كاإلسبلمي في فمسطيف كحفاظان عمى 
بية اإلسبلمية كبالذات مدينة القدس أنشأت كحدة القدس ال ابعة لمديرية العبلقات هكي ها الحجارية العر 

الخارجية كال عاكف، ك قكـ هذ  الكحدة بالمهاـ ال الية: اال صاؿ بجميع المنظمات كالمؤسسات ال ي  يعنى 
لمش رؾ، بقجية القدس لم عرؼ عمى ما  نفذ  مف برامج، كال شاكر معها حكؿ  نسيؽ الجهكد كال عاكف ا

كاق راح الكسائؿ كالسبؿ الكفيمة ب كفير المكارد المالية البلزمة لمبرامج الم عمقة بالقدس، ك نسيؽ كم ابعة 
عداد  قارير المدير العاـ ال ي يقدمها لممجمس   نفيذ البرامج الخاصة بالمم مكات الثقافية في القدس، كا 

                                                           

لممزيػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف ال فاصػػػػػػػػػػػيؿ راجػػػػػػػػػػػع المكقػػػػػػػػػػػع اإللك ركنػػػػػػػػػػػي لممنظمػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة لم ريبػػػػػػػػػػػة كالثقافػػػػػػػػػػػة كالعمػػػػػػػػػػػـك "األلكسػػػػػػػػػػػك":  ((1
http://www.alecso.org/site/  . 

يػػػػنص ميثػػػػاؽ المنظمػػػػة اإلسػػػػبلمية لم ربيػػػػة كالعمػػػػـك كالثقافػػػػة عمػػػػى أف: "كػػػػؿ دكلػػػػة عجػػػػك فػػػػي منظمػػػػة ال عػػػػاكف اإلسػػػػبلمي،  ((2
يػػػػػة كال شػػػػػريعية لقػػػػػرار  صػػػػػبح عجػػػػػكان فػػػػػي األيسيسػػػػػكك بعػػػػػد  كقيعهػػػػػا رسػػػػػميان عمػػػػػى الميثػػػػػاؽ، كبعػػػػػد اسػػػػػ كماؿ اإلجػػػػػرانات القانكن

شػػػػػعار اإلدارة العامػػػػػة لؤليسيسػػػػػكك بػػػػػذلؾ خطيػػػػػان، كال يحػػػػػؽ ألم دكلػػػػػة غيػػػػػر عجػػػػػك أك غيػػػػػر مراقػػػػػب فػػػػػي منظمػػػػػة  االنجػػػػػماـ كا 
المػػػػػػؤ مر اإلسػػػػػػبلمي، أف  كػػػػػػكف عجػػػػػػكان األيسيسػػػػػػكك"، كقػػػػػػد بمػػػػػػغ عػػػػػػدد الػػػػػػدكؿ األعجػػػػػػان فػػػػػػي المنظمػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية ح ػػػػػػى اآلف 

عجػػػػػان فػػػػػي منظمػػػػػة ال عػػػػػاكف اإلسػػػػػبلمي البػػػػػالغ عػػػػػددها سػػػػػبعان كخمسػػػػػيف دكلػػػػػة، اثنػػػػػاف كخمسػػػػػكف دكلػػػػػة، مػػػػػف مجمػػػػػكع الػػػػػدكؿ األ
كهػػػػػي مر بػػػػػة هنػػػػػا حسػػػػػب ال ر يػػػػػب الهجػػػػػائي العربػػػػػي مػػػػػع سػػػػػنة االنجػػػػػماـ إلػػػػػى المنظمػػػػػة، حيػػػػػث انجػػػػػمت فمسػػػػػطيف إليهػػػػػا عػػػػػاـ 

1982. 

http://www.alecso.org/site/
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كالقياـ بأية مهمة أخرل قد يسندها إليها المدير  ال نفيذم كلممؤ مر العاـ حكؿ ما  قكـ به مف نشاطات،
 العاـ بخصكص القدس.

كانطبلقان مف اخ صاصات لجنة ال راث في العالـ اإلسبلمي في المحافظة عمى المعالـ كالمم مكات 
الثقافية ك رميمها، كالمساعدة العاجمة لحماية المكاقع األثرية المعرجة لؤلخطار، كالدعـ القانكني 

س رجاع المم مكات الثقافية المنهكبة كمكافحة اال جار الغير مشركع في المم مكات األثرية، كال قني ال
فقد ساهمت في العديد مف النشاطات لحماية المم مكات األثرية الفمسطينية، حيث نفذت المنظمة 

لثقافية كاإلعبلمية اإلسبلمية لم ربية كالعمـك كالثقافة مئات األنشطة لفائدة المؤسسات ال ربكية كالعممية كا
كاالج ماعي في القدس الشريؼ منذ إنشان كحدة القدس الشريؼ بالمنظمة، كشاركت المنظمة اإلسبلمية 

، مف خبلؿ دعمها لعدد 2009لم ربية كالعمكـ كالثقافة في اح فالية القدس عاصمة لمثقافة العربية لعاـ 
 .(1)في المدينة المقدسةمف المؤسسات ال ربكية كالعممية كالثقافية كاالج ماعية 

كبال دقيؽ في مجمؿ األنشطة ال ي قدم ها هذ  المنظمة لصالح المكركث الثقافي الفمسطيني نجد أنها 
رغـ أهمي ها إال أنها م كاجعة بالمقارنة مع حجـ ال حديات ال ي  كاجهها المقدسات اإلسبلمية 

هذ  المنظمة دكران أكثر حيكية لصالح كالمسيحية خاصة في القدس كبيت لحـ، إذ مف الممكف أف  معب 
فمسطيف سكان عمى الصعيد العربي كاإلسبلمي أك الدكلي بما يمكنها مف كقؼ االع دانات اإلسرائيمية 
الم كررة عمى هذ  المقدسات أك المم مكات الثقافية كاألثرية في فمسطيف، بؿ كعمى الفمسطينييف أنفسهـ 

فاعمية خاصة أف القدس  حمؿ الهكية اإلسبلمية كأف حماية  أف يعززكا دكر هذ  المنظمة ل صبح ذات
المقدسات فيها يجب أف  ع بر مف مسؤكليات األمة اإلسبلمية كالعربية دكف  رؾ الفمسطينييف كحدهـ 

 في ساحة النجاؿ لمدفاع عف هذ  المقدسات.

  

                                                           

اـ لؤليسيسػػػػكك بزيػػػػارة يشػػػػار إلػػػػى أنػػػػه ك مبيػػػػة لػػػػدعكة رسػػػػمية مػػػػف الػػػػرئيس الفمسػػػػطيني الراحػػػػؿ ياسػػػػر عرفػػػػات، قػػػػاـ المػػػػدير العػػػػ ((1
، فػػػػػزار مدينػػػػػة القػػػػػدس كال قػػػػػى فيهػػػػػا بالسػػػػػيد فيصػػػػػؿ 1999مػػػػػارس عػػػػػاـ  18 – 15لؤلراجػػػػػي الفمسػػػػػطينية، خػػػػػبلؿ الف ػػػػػرة مػػػػػف 

الحسػػػػػيني مػػػػػدير بيػػػػػت الشػػػػػرؽ، ك فقػػػػػد معػػػػػه بعػػػػػض المؤسسػػػػػات الثقافيػػػػػة كالمعػػػػػالـ األثريػػػػػة اإلسػػػػػبلمية، كمػػػػػا زار جامعػػػػػة القػػػػػدس 
المسػػػػػؤكليف فيهمػػػػػا، ك فقػػػػػد المؤسسػػػػػات ال عميميػػػػػة كالعمميػػػػػة كالثقافيػػػػػة فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف نػػػػػابمس المف كحػػػػػة، كجامعػػػػػة بيرزيػػػػػت، كال قػػػػػى ب

 كراـ اهلل. 
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 محاكمة إسرا يل دوليًا عمى جرا ميا بحق اآلثار الفمسطينية:  الفرع الثاني
بعد ال عرؼ عمى المسؤكلية المدنية كالجزائية الم ر بة عمى ان هاؾ المم مكات الثقافية كاآلثار الفمسطينية 
كآلية مبلحقة مر كبي هذ  الجرائـ عمى المس كل الدكلي، يجب عمينا ال عرؼ عمى آلية مبلحق هـ عمى 

قان لقكاعد القانكف الدكلي، كفي المس كل الدكلي كعرجهـ أماـ المحاكـ الجنائية الدكلية لمحاكم هـ كف
هذا المطمب سكؼ ن ناكؿ آلية مبلحقة مجرمي المم مكات الثقافية كاآلثار الفمسطينية عمى المس كل 
الدكلي، سكان مف خبلؿ المطالبة بمحاكمة إسرائيؿ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية كجهة اخ صاص، 

  )ثانيًا(.الدكلي، أك مف خبلؿ المجكن إلى القجان الجنائي  )أواًل(.

اف مكقؼ المحكمة : أواًل. مبلحقة ومحاكمة االحتبلل اإلسرا يمي أمام المحكمة الجنا ية الدولية
الجنائية الدكلية مف ان هاؾ هذ  الحماية لممم مكات الثقافية كاجح كصريح، فقد أكد النظاـ األساسي 

 2002ؽ ركما في األكؿ مف يكليك عاـ لممحكمة الجنائية الدكلية الذم دخؿ حيز النفاذ بمكجب ميثا
عمى اع بار أف الهجمات ال ي  س هدؼ المباني المخصصة لؤلغراض الدينية أك ال عميمية أك الفنية أك 
الخيرية كاآلثار ال اريخية، بشرط أال  ككف أهداؼ عسكرية، جرائـ حرب خطيرة  خ ص المحكمة 

ة كفقان ألحكاـ القانكف الداخمي كالقانكف بالنظر فيها، دكف المساس باخ صاص المحاكـ الكطني
 .(1)الدكلي

ك ع بر الجرائـ المر كبة في حؽ المم مكات الثقافية جرائـ دكلية أشد خطكرة طبقا لمنظاـ األساسي 
  مف 8، حيث كيفت  مؾ الجرائـ كجرائـ حرب طبقا لنص المادة ا1998لممحكمة الجنائية الدكلية لعاـ 

  أنها  جـر 8حكمة، كب أمؿ الحماية الجنائية الكاردة في نص  جريـ المادة االنظاـ األساسي لهذ  الم
مهاجمة األعياف المخصصة لؤلغراض الثقافية أك الطبية، كيدخؿ في عداد األكلى دكر العبادة ك 
األماكف الدينية، ككذلؾ المدارس كالجامعات كدكر السينما كالمسرح، كاآلثار ال اريخية في كؿ الدكؿ 

ممؾ لمبشرية كمها، كليس لمدكلة ال ي  كجد بها فقط، كعميه يجب مبلحقة ك م ابعة األشخاص  بكصفها

                                                           

"...  عمػػػػػد  كجيػػػػػه هجمػػػػػات جػػػػػد المبػػػػػاني المخصصػػػػػة لؤلغػػػػػراض الدينيػػػػػة أك ال عميميػػػػػة أك الفنيػػػػػة أك العمميػػػػػة أك الخيريػػػػػة  ((1
مــــن التفاصـــيل راجــــع: نظــــام المحكمـــة الجنا يــــة الدوليــــة  لممزيــــدكاآلثػػػار ال اريخيػػػة ا...  شػػػػريطة أال  كػػػكف أهػػػػدافان عسػػػكرية"، 

/ب( يشــــمل الحظــــر األعمــــال المرتكبــــة فــــي النزاعــــات 2، 8، المــــادة )1998يوليــــو / تمــــوز  17المعتمــــد فــــي رومــــا يــــوم 
ــــدد ) ــــر، الع ــــة لمصــــميب األحم ــــة الدولي ــــة، راجــــع أيضــــًا: المجم ــــر الدولي ــــة وغي (، ديســــمبر/كانون أول 832المســــمحة الدولي

  .737 – 734 ، ص1998
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الذيف ين هككف النصكص اال فاقية الخاصة بحماية المم مكات الثقافية، قصد القجان عمى  اري  بعض 
 .(1)األمـ ذات الحجارات العريقة ك كقيع العقاب البلـز

كالذم ينظـ قكاعد المحكمة الجنائية الدكلية، لذلؾ كفي جكن  2014ـ بعد ال كقيع عمى ا فاؽ ركما عا 
الجرائـ الخطيرة ال ي  ر كبها قكات االح بلؿ اإلسرائيمي كال ي  دخؿ في اخ صاص المحكمة كال ي مف 
أبرزها اس هداؼ المدنييف غير المشاركيف في الق اؿ كالهجكـ عمى األهداؼ المدنية غير المخصصة 

ارس كاألحيان كالمباني السكنية ال ي  عرجت لم دمير، باإلجافة إلى  دمير لمبنية ال ح ية لئليكان كالمد
كالمكارد ال ي ال غنى عنها لبقان الناس، كمنع عمميات إخبلن المصابيف ك قديـ العكف لممصابيف، 

يطاف الذم ال كاالس خداـ المفرط لمقكة كاس خداـ أسمحة  حدث آالمان ال جركرة لها، باإلجافة إلى االس 
ي كقؼ عمى مدار الساعة كيع بر جريمة حرب، ك دمير المم مكات األثرية كالثقافية في فمسطيف كال ي 

 .  (2)اع بر ها المحكمة الجنائية الدكلية مف جرائـ الحرب

لهذا فإف المجكن إلى محكمة الجنايات الدكلية يع بر مف أهـ الخيارات المطركحة أماـ الفمسطينييف 
ة إسرائيؿ عف ان هاكا ها المس مرة لممم مكات الثقافية كاآلثار الفمسطينية، خاصة في ظؿ عجز لمبلحق

القجان الكطني الفمسطيني عف القياـ بهذ  المهمة، إذ  ش رط المحكمة الجنائية الدكلية عجكية 
مه، إذ ي ـ األطراؼ الم نازعة في ميثاقها لمفصؿ بينهـ، باع بارها مكممة لمقجان الكطني كال  حؿ مح

 .(3) المجكن إليها عند عجز القجان الكطني عف محاسبة مق رفي الجرائـ المنصكص عميها في ميثاقها

  مف ميثاؽ محكمة انكرمبكرغ  عمى: "اع بار  دمير 6/2كانسجامان مع هذا ال طكر جان نص المادة ا
انكرمبكرغ  أف  عرض  كهدـ اآلثار دكف مبرر أك جركرة حربية جريمة حرب"، كلذلؾ اع برت محكمة

                                                           

 .  795، ص 2007أنظر في ذلؾ: عبد الف اح بيكمي حجازم، المحكمة الجنائية الدكلية، دار الك ب القانكنية،  ((1
ب همػػػػة  2016سػػػػب مبر / أيمػػػػكؿ عػػػػاـ  27كمػػػػف األمثمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ: الحكػػػػـ الػػػػذم أصػػػػدر ه المحكمػػػػة الجنائيػػػػة الدكليػػػػة فػػػػي  ((2

حػػػػؽ قيػػػػادم سػػػػابؽ فػػػػي جماعػػػػة م طرفػػػػة مر بطػػػػة ب نظػػػػيـ "القاعػػػػدة" دمػػػػرت آثػػػػاران فػػػػي  ػػػػدمير ال ػػػػراث العػػػػالمي الثقػػػػافي، كذلػػػػؾ ب
  سػػػػػنكات عمػػػػػى المػػػػػ هـ كهػػػػػك قيػػػػػادم فػػػػػي جماعػػػػػة "أنصػػػػػار الػػػػػديف"، فػػػػػي 9مػػػػػالي، حيػػػػػث أصػػػػػدرت المحكمػػػػػة حكمػػػػػان بالسػػػػػجف ا

ى قائمػػػػة جمهكريػػػػة مػػػػالي المػػػػدعك أحمػػػػد الفقػػػػي المهػػػػدم، الػػػػذم كجهػػػػت لػػػػه  همػػػػة  ػػػػدمير أجػػػػرحة عريقػػػػة فػػػػي بػػػػبلد  أدرجػػػػت عمػػػػ
ال ػػػػػػراث العػػػػػػالمي الثقػػػػػػافي، كقػػػػػػاؿ القاجػػػػػػي راؤكؿ بانغاالنغػػػػػػاف: أف المحكمػػػػػػة أقػػػػػػرت  أقػػػػػػرت بػػػػػػذنب المػػػػػػ هـ فػػػػػػي اق ػػػػػػراؼ جػػػػػػرائـ 

  أجػػػػرحة كبػػػػاب مسػػػػجد سػػػػيدم يحيػػػػى فػػػػي مدينػػػػة  مبك ػػػػك 9حػػػػرب، لقياد ػػػػه مجمكعػػػػة مػػػػف الم طػػػػرفيف، ك نظػػػػيـ هجمػػػػات عمػػػػى ا
ور عمــــــى وكــــــاالت عمـــــــى الموقــــــع اإللكترونــــــي التـــــــالي: لممزيــــــد مـــــــن التفاصــــــيل راجــــــع الخبــــــر المنشـــــــشػػػػػػماؿ مػػػػػػالي، 

https://arabic.rt.com/news.  
هايػػػػػػؾ سػػػػػػبيكر، حمايػػػػػػة األعيػػػػػػاف الثقافيػػػػػػة كفقػػػػػػان لقػػػػػػانكف المعاهػػػػػػدات الدكليػػػػػػة، دراسػػػػػػات فػػػػػػي القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني،  ((3

 .  224 – 223، ص 2000المس قبؿ العربي، القاهرة، 

https://arabic.rt.com/news
https://arabic.rt.com/news
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سمطات االح بلؿ ألماكف العبادة يشكؿ جريمة دكلية، كهك ما شهد به مساعد المدعي العاـ الفرنسي 
أماـ المحكمة، حيث أفاد أف بعض الم هميف الماثميف أماـ المحكمة ار كبكا جرائـ دكلية بإغبلقهـ أديرة 

المحكمة قادة الجيش األلماني في "ركسيا" ككنائس كنهبها كان هاؾ حرم ها، كفي ذات النطاؽ أدانت 
  .(1)لقيامهـ ب دمير دكر عبادة في "ركسيا" أثنان اح بللها

الخيار محفكؼ ببعض المخاطر منها ما ي عمؽ بمسألة االخ صاص، إذ أف اخ صاص  اإال أف هذ
 المحكمة الجنائية الدكلية يغطي فقط الجرائـ ال ي ار كبت عمى أراجي دكلة عجك مف لحظة
انجمامها كليس لها اخ صاص عمى األراجي ال ي كقعت فيها الجرائـ المزعكمة، كعدـ كجكد دكلة 
فمسطينية مس قمة ذات سيادة عمى كامؿ أراجيها يزيؿ اخ صاص المحكمة، كهناؾ مكجكع حساس 

ميا  لمغاية كهك حدكد الدكلة الفمسطينية، كمف الم كقع أف المدعي العاـ ال  ريد المجازفة في هذ  ال
العكرة، كال ي   عمؽ أكثر بالصراع اإلسرائيمي الفمسطيني الذم اس مر لسنكات ح ى قبؿ احداث 

 المحكمة الجنائية الدكلية.

إال أنه كرغـ هذ  المخاطر فإف المحكمة الجنائية الدكلية  ع بر مبلذان دكليان لمحاكمة أك محاسبة 
ني كمنها جرائـ االع دان عمى المم مكات األثرية إسرائيؿ عف الجرائـ ال ي  ر كب بحؽ الشعب الفمسطي

الثقافية خاصة أف فمسطيف ما زالت دكلة  حت االح بلؿ كأف إسرائيؿ الدكلة القائمة باالح بلؿ يقع عمى 
عا قها مجمكعة مف المسؤكليات كاالل زامات طبقان لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كبشكؿ خاص ا فاقية 

بشأف حماية المدنييف كقت الحرب، فهي المسؤكؿ األكؿ عف األمف في  1949جنيؼ الرابعة لعاـ 
األرض الفمسطينية المح مة كعف مناحي الحياة األساسية لمفمسطينييف، كعميه فإف المسؤكلية القانكنية 
لدكلة فمسطيف عما يجرم في إقميمها هي بالجركرة مسؤكلية محدكدة، ينبغي أف   ناسب كالصبلحيات 

 .(2)ا، كالسمطة الفمسطينية ال   م ع بسمطات سيادية كليس لديها اليد العميا فيما يجرمالمنكطة به

لذا ي كجب عمى دكلة فمسطيف مكائمة القانكف الفمسطيني مع القانكف الدكلي كالنظاـ األساسي لممحكمة، 
ة مف خبلؿ مثبلن  عديؿ قانكف العقكبات ليش مؿ عمى الجرائـ ال ي  دخؿ في اخ صاص المحكم

كالمعاقبة عميها أك  جميف القانكف األساسي نصكصان بهذا الشأف، كال عاكف مع المحكمة فيما  جريه 

                                                           

 .  118مصطفى أحمد فؤاد، األماكف الدينية المقدسة في منظكر القانكف الدكلي، مرجع سابؽ، ص ( (1
رزؽ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقير، المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ المنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحة االلك ركنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لككالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لؤلنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان:  ((2

841.htmlhttp://www.wattan.tv/news/105  . 

http://www.wattan.tv/news/105841.html
http://www.wattan.tv/news/105841.html
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في إطار اخ صاصها مف  حقيقات في الجرائـ كالمقاجاة عميها، ي حدث النظاـ األساسي هنا عف 
جك لكنها الدكلة العجك في ميثاؽ ركما، السؤاؿ المطركح: هؿ ينطبؽ هذا ال عاكف عمى دكلة غير ع

قدمت اعبلنان بقبكؿ اخ صاص المحكمة؟ قد يرل البعض أف االل زاـ بال عاكف مع المحكمة يشممها عمى 
اع بار أنها مف الناحية الفعمية بمقاـ العجك، كقد يرل آخركف أنه ال يشممها انطبلقان مف النص الحرفي 

 .(1)  منه الدكلة الطرؼ86لمنظاـ األساسي الذم  خاطب المادة ا

مطركحة أماـ الفمسطينييف لمبلحقة هناؾ خيارات أخرل : انيًا. الخيارات القضا ية الدولية األخرىث
 إسرائيؿ عف ان هاؾ المم مكات الثقافية كاآلثار الفمسطينية دكف المجكن إلى المحكمة الجنائية الدكلية.

 مة الجنايات الدولية:الخيارات المطروحة أمام الفمسطينيين لمبلحقة إسرا يل دون المجوء إلى محك

اأ   قديـ طمب إلى األمـ الم حدة كعمى كجه ال حديد مجمس األمف انشان محكمة خاصة مؤق ة 
يكغسبلفيا (لمحاكمة مر كبي هذ  الجرائـ مف قادة كأفراد االح بلؿ اإلسرائيمي، في مشػابهة لمحػاكـ 

ت مجمس األمف، خاصة كأف ، أك ح ى محكمة الحريرم، كذلؾ كفقا لصبلحيات ككاجبا(2)كركندا 
اس مرار هذ  االن هاكات يهدد السمـ كاألمف في المنطقة كال أدؿ عمى ذلؾ مف ان فاجة األقصى الثانية، 
كما أف هذ  االن هاكات  عد عدكانا سافرا عمى القانكف الدكلي، لكف س كاجه فمسطيف عقبة رئيسية قد 

الفي ك مف قبؿ "الكاليات الم حدة األمريكية" ال ي   حكؿ دكف هذا النكع مف المحاكمػة كهك قرار النقض
 .(3)عػكدت شػعكب العػالـ المج مع الدكلي عمى اس خداـ الفي ك لصالح االح بلؿ اإلسرائيمي دكما

ا ، هً بمى اب  إحالة القجية لمجمعية العامة لؤلمـ الم حدة الس صدار قرار بإنشان محكمة خاصة مػف قً 
إلى دعـ دكلي كبير كجماف  صكيت الجمعية العامة لصالح القػرار،  كلكف قرارا مثػؿ هذا يح اج

                                                           

عبػػػػػد الػػػػػػرحمف محمػػػػػد عمػػػػػػي، االسػػػػػ يطاف اإلسػػػػػػرائيمي فػػػػػي األراجػػػػػػي الفمسػػػػػطينية المح مػػػػػػة كفقػػػػػان لمعاهػػػػػػدة ركمػػػػػا المؤسسػػػػػػة ( (1
، ص 2011لممحكمػػػػػة الجنائيػػػػػة الدكليػػػػػة فػػػػػي الهػػػػػام، إسػػػػػرائيؿ كالقػػػػػانكف الػػػػػدكلي، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، مركػػػػػز الزي كنػػػػػة، بيػػػػػركت، 

352.   
بإنشػػػػػان  22/3/1993ابقة  شػػػػػغؿ المج مػػػػػع الػػػػػدكلي ممػػػػػا دفػػػػػع قػػػػػرار مجمػػػػػس األمػػػػػف فػػػػػي ظمػػػػػت أحػػػػػداث يكغكسػػػػػبلفيا السػػػػػ ((2

، ككػػػػػػاف سػػػػػػمكبكداف ميمكسػػػػػػيفي ش أكؿ 1991محكمػػػػػػة مؤق ػػػػػػة لمحاكمػػػػػػة مجرمػػػػػػي الحػػػػػػرب فػػػػػػي يكغكسػػػػػػبلفيا السػػػػػػابقة منػػػػػػذ عػػػػػػاـ 
بػػػػي الجػػػػرائـ فػػػػي بإنشػػػػان محكمػػػػة مؤق ػػػػة لمحاكمػػػػة مر ك 8/11/1994رئػػػػيس دكلػػػػة يمثػػػػؿ أمػػػػاـ القجػػػػان الػػػػدكلي. كقػػػػرار  ب ػػػػاري  

 ركندا.
حػػػػػػكؿ ككريػػػػػػا، كالػػػػػػذم  ػػػػػػـ بمكجبػػػػػػػه االل فػػػػػػػاؼ عمػػػػػػػى صػػػػػػبلحيات مجمػػػػػػس األمػػػػػػف  1950  عػػػػػػاـ 377أسػػػػػػكة بػػػػػػالقرار رقػػػػػػـ ا ((3

لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع: عبــــد الحســــين شــــعبان، ال حــــة اتيــــام  كارسػػػػاؿ قػػػػكات إلػػػػى "ككريػػػػا" فػػػػي سػػػػبيؿ السػػػػبلـ الػػػػدكلي.
  .66يل، مرجع سابق، ص حمم العدالة الدولية في مقاضاة إسرا 
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كالكجع في فمسطيف أكثر  عقيدا بالنظر لمدعـ األمريكي الم عنت إلسرائيؿ، مما يعني أف أية محاكلة 
 .(1)ف أمامها فرصة جئيمة جدا لمنجاحلمعمؿ مف خبلؿ مجمس األم

، حيث يكجد بعػض مػف الػدكؿ الغربية عمى كجه (2)اج  المجكن لمقجان عبر مبدأ االخ صاص العالمي
ال حديد  أخذ بهذا المبدأ في نظامها القجائي، بحيث يمكف لهػا مبلحقػة أم شخص ار كب جريمة 

 دكلية ح ى كلك كاف خارج إقميمها، سكان أكاف مف مكاطنيها أـ ال.

يؿ لمقجان الجنائي االخ صاص الجنائي العالمي هك اخ صاص أصيؿ  كميمي كاح ياطي، فيككف أص
الكطني عندما يجد سندان له في ال شريع الداخمي لمدكلة ال ي ين مي إليها بكصفه جزنان مف النظاـ 
القانكني لمدكلة بعد  بنيها االل زاـ الدكلي بمبلحقة مر كبي الجرائـ الدكلية، كا خاذ ال دابير ال شريعية 

ـ، كلذلؾ فإف ما يميز االخ صاص العالمي باع بار  البلزمة إلنشان كالي ها القجائية عمى  مؾ الجرائ
 –إحدل القكاعد ال ي يحددها القانكف الجنائي الدكلي أنه قاعدة مف قكاعد القانكف الداخمي  خرج 

مف المحيط الداخمي ل طبؽ عمى جرائـ ار كبت بالكامؿ في الحيز الخارجي  –بمكجب بعض العناصر 
يان حاؿ عدـ انعقاد كالية القجان الكطني كفقان لممبادئ العامة ، كيع بر اخ صاصان  كميم(3)لئلقميـ

                                                           

 ، عمػػػػى المكقػػػػع اإللك ركنػػػػي 42لممزيػػػػد مػػػػف ال فاصػػػػيؿ راجػػػػع: أكػػػػـر سػػػػهمب، مقػػػػاؿ منشػػػػكر، جريػػػػدة حػػػػؽ العػػػػكدة، العػػػػدد ا ((1
 .   html-art-/k2/item/1557http://www.badil.org/ar/component.11لمركز البديؿ الفمسطيني: 

يعػػػػػػرؼ االخ صػػػػػػاص الجنػػػػػػائي العػػػػػػالمي الػػػػػػذم  نعقػػػػػػد بػػػػػػه الكاليػػػػػػة القجػػػػػػائية لمقجػػػػػػان الػػػػػػكطني بأنػػػػػػه: "صػػػػػػبلحية  قػػػػػػررت  ((2
لمقجػػػػػػان الػػػػػػكطني فػػػػػػي مبلحقػػػػػػة كمحاكمػػػػػػة كعقػػػػػػاب مر كػػػػػػب أنػػػػػػكاع معينػػػػػػة مػػػػػػف الجػػػػػػرائـ ال ػػػػػػي يحػػػػػػددها ال شػػػػػػريع الػػػػػػكطني دكف 

 راط  ػػػػػكافر ار بػػػػػاط معػػػػػيف يجمػػػػػع بػػػػػيف الدكلػػػػػة كبػػػػػيف مر كبهػػػػػا أك جػػػػػحاياها كأٌيػػػػػان مػػػػػا كانػػػػػت النظػػػػػر لمكػػػػػاف ار كابهػػػػػا كدكف اشػػػػػ
جنسػػػػػية مر كبيهػػػػػا أك جػػػػػحاياها، فيصػػػػػبح  حديػػػػػد نطػػػػػاؽ إقمػػػػػيـ الدكلػػػػػة أك  حديػػػػػد مكػػػػػاف كقػػػػػكع الجريمػػػػػة أك النظػػػػػر إلػػػػػى جنسػػػػػية 

ك مبػػػػدأ عالميػػػػة القاعػػػػدة الجنائيػػػػة، مر كبيهػػػػا أك جنسػػػػية جػػػػحاياها غيػػػػر ذم جػػػػدكل، كهػػػػك مػػػػا أنشػػػػأ مػػػػا سػػػػمي بػػػػػمبدأ العالميػػػػة أ
أك مػػػػا أسػػػػما  الػػػػبعض بنظػػػػاـ العالميػػػػة أك نظػػػػاـ العقػػػػاب العػػػػالمي أك مػػػػا يطمػػػػؽ عميػػػػه عالميػػػػة الحػػػػؽ فػػػػي العقػػػػاب، كالػػػػذم ير كػػػػز 
عميػػػػه مبػػػػدأ االخ صػػػػاص العػػػػالمي، نظػػػػران لككنػػػػه كاليػػػػة ممنكحػػػػة لممحػػػػاكـ الجنائيػػػػة لجميػػػػع الػػػػدكؿ لمحكػػػػـ فػػػػي جريمػػػػة ار كبػػػػت مػػػػف 

مػػػػػا كانػػػػت الدكلػػػػػة بصػػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػػف مكػػػػػاف كقكعهػػػػا كأيػػػػػان كانػػػػت جنسػػػػػية مر كبهػػػػػا أك جنسػػػػية المجنػػػػػي عميػػػػػه"، أم شػػػػخص أين
 .26 - 25لممزيد من التفاصيل راجع: طارق سرور، االختصاص الجنا ي العالمي، مرجع سابق، ص 

ئي م عػػػػدم الحػػػػدكد، كفػػػػي يمكػػػػف القػػػػكؿ بػػػػأف القػػػػانكف الجنػػػػائي الػػػػكطني الػػػػذم يقػػػػرر االخ صػػػػاص العػػػػالمي بأنػػػػه قػػػػانكف جنػػػػا ((3
بحػػػػؽ كػػػػػؿ دكلػػػػة فػػػػػي إقػػػػػرار المبػػػػادئ ال ػػػػػي  راهػػػػػا  1927هػػػػذا الصػػػػػدد قجػػػػت محكمػػػػػة العػػػػػدؿ الدكليػػػػة فػػػػػي قجػػػػية لػػػػػك س عػػػػػاـ 

أفجػػػؿ لهػػػػا كأكثػػػر مبلنمػػػػة ك حديػػػد النطػػػػاؽ اإلقميمػػػي ل طبيػػػػؽ قكانينهػػػػا الداخميػػػة، كهػػػػك مػػػا يعػػػػد اع رافػػػان بحريػػػػة الدكلػػػة فػػػػي إقػػػػرار 
لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع: ســــميمان عبــــد المــــنعم، دروس فــــي القــــانون ع مصػػػػالحها. مبػػػػادئ االخ صػػػػاص ال ػػػػي   فػػػػؽ مػػػػ

 .67، ص 2000الجنا ي الدولي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، 

http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1557-art-11.html
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، كهك اخ صاص اح ياطي في حاؿ عدـ ا خاذ الدكلة ال ي كقعت الجريمة في إقميمها (1)لبلخ صاص
 أية مبادرة لمبلحقة مر كبي الجرائـ الدكلية ل فادم عدـ العقاب.

مى اخ صاص المحكمة الدكلية الجنائية كمهما كاف نكع هذا االخ صاص فهك اخ صاص له أسبقية ع 
حيث أف اخ صاص المحكمة الدكلية ال ينعقد إال في حالة  قاعص الدكؿ عف مباشرة اخ صاصها 
األصيؿ في مبلحقة مر كبي هذا النكع مف الجرائـ الخطيرة، لذلؾ كصؼ قجان المحكمة الدكلية 

نكف الدكلي  طكران كبيران يحد مف حرية مر كبي ، كهػك ما يع بر  فقهان القا(2)الجنائية بأنه قجان  كميمي
 .(3)الجرائـ الدكلية كيجعمهـ في قمؽ دائـ مف إمكانية مبلحق هـ كالقبض عميهـ كمحاكم هـ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

كهػػػػك مػػػػا يعنػػػػي أف القجػػػػان الػػػػكطني ينعقػػػػد اخ صاصػػػػه كفقػػػػان لمبػػػػدأ االخ صػػػػاص العػػػػالمي إذا لػػػػـ يكػػػػف بكسػػػػعه أف يمػػػػارس  ((1
 ة أك مبدأ الشخصية اإليجابية أك الشخصية السمبية أك مبدأ العينية. اخ صاصه كفقان لمبدأ اإلقميمي

كهػػػػػػذا مػػػػػػا أكد ػػػػػػه ديباجػػػػػػة النظػػػػػػاـ األساسػػػػػػي إلنشػػػػػػان المحكمػػػػػػة الدكليػػػػػػة الجنائيػػػػػػة بقكلهػػػػػػا أف: "المحكمػػػػػػة الجنائيػػػػػػة الدكليػػػػػػة ( (2
  المنشأة، بمكجب هذا النظاـ األساسي س ككف مكممة لمكاليات القجائية الجنائية الكطنية".

هػػػػػك محاكمػػػػػة الم همػػػػػيف  األوللجػػػػػأت الػػػػػدكؿ مػػػػػف أجػػػػػؿ محاكمػػػػػة الم همػػػػػيف بار كػػػػػاب جػػػػػرائـ دكليػػػػػة إلػػػػػى إحػػػػػدل سػػػػػبيميف:  ((3
ـــــاني بكاسػػػػػطة المحػػػػػاكـ ال ػػػػػي ي كػػػػػكف منهػػػػػا القجػػػػػان الجنػػػػػائي العػػػػػادم كفقػػػػػان لمنظػػػػػاـ القجػػػػػائي لمدكلػػػػػة،  هػػػػػك إنشػػػػػان محكمػػػػػة الث

  ن هي بان هان المحاكمة. خاصة  خ ص بمحاكمة الم هميف بار كاب الجرائـ الدكلية
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 الخاتمة
إف  حديد نقاط الجعؼ كحصر مكاجع الخمؿ في نظاـ أك إدارة معينة لهك خطكة نحك ال طكر      

أعمد ل شريح مكاطف القصكر كنكع مف ال شهير أك رفض الكاقع بؿ هك  بحد ذا ه، ففي بحثنا هذا لـ
براز االيجابية ال ي مف خبللها ن طكر كننمي مج معنا كمؤسسا نا، يجب  محاكلة لمسعي كران ال حسيف كا 
أف نحاكؿ كنبحث دائما كنكاجه االخطان ل صكيبها، كأ منى أف نحقؽ مآربنا بالمحاكلة كالمجابهة، ح ى 

ثمر هذ  المحاكالت ك كمؿ بنجاح عمى أرض الكاقع كلكنها قد  شكؿ القاعدة األساسية لمثكرة كاف لـ  
 الفكرية الحجارية لشعبنا الفمسطيني الصبكر.

ف لـ يكف هذا   كال يمكننا إال أف نثمف الجهكد الفمسطينية ال ي حققت لمشعب الفمسطيني شيئان ح ى كا 
صرار  عمى البقان كأننا لف الذم نس حقه كشعب أصيؿ جحى كيجحي بشكؿ  يكمي ليثبت كجكد  كا 

ننقرض كنصبح صفحات ي مكها ال اري  عف شعب كافح لكحد  كلكنه اندثر! كمف كجهة نظر الباحث 
أف أم قرار أك ح ى رأم اس شارم، حصمت عميه فمسطيف كاالع راؼ بنا كدكلة أك عجكي نا الدائمة 

بعدـ مشركعية الجدار، لهي انجازات مهمة كخاصة أننا في اليكنسكك أك قرار محكمة العدؿ الدكلية 
بدأنا محاربيف مف نقطة الصفر دكف داعـ فعمي كفي ك ي ربص بحقكقنا بالمرصاد، كقد  كجت المساعي 

كاع ماد كنيسة المهد  2011-11-23الفمسطينية باع ماد فمسطيف عجك دائـ في اليكنسكك في 
 -جنية ال ي  كممت بجـ ب ير اأرض العنب كالزي كف ، كالجهكد الم2012كمكقع  راث عالمي في 

مشهد حجارم جنكب القدس  ككجعها جمف مكاقع ال راث العالمي المهدد بالخطر كخاصة أف 
 االح بلؿ يع ـز بنان مقطع مف جدار الفصؿ العنصرم عمى أراجيها. 

ـ كالثقافة ججة كبيرة في اآلكنة األخيرة أحدث صدكر قرار مف منظمة األمـ الم حدة لم ربية كالعمك 
عادة  عمى النطاؽ المحمي كالدكلي؛ الذم هك بكاقع الحاؿ مشركع قرار بثبلثة فصكؿ معنكنة: القدس، كا 
إعمار غزة، كمكقع الحـر االبراهيمي/ كهؼ البطاركة في الخميؿ كمسجد ببلؿ بف رباح/ قبة راحيؿ في 

  58المككف مف ا -نفيذم لميكنيسكككما كرد في نص القرارالذم صدر مف المجمس ال -بيت لحـ. 
  دكلة ام نعت عف ال صكيت 26  دكؿ عارج ه كا6  صكت لصالح القرار، مقابؿ ا24عجك بكاقع ا

كالمقدـ مف الجزائر  2016مف أك كبر  12  المعنكف بفمسطيف المح مة ب اري  25ك غيب دكل يف. بند ا
القرار الصادر بأنه يخص فمسطيف المح مة  كمصر كلبناف كالمغرب كعيماف كقطر كالسكداف. إف عنكنة

هك إنجاز مهـ لفمسطيف صادر عف جهة دكلية كاليكنسكك، كلكننا ال نس طيع أف نغفؿ أف جميع الدكؿ 
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األكركبية أم نعت عف ال صكيت، كيبدك أنه  راجعا مف اال حاد األكركبي ا جا  فمسطيف بعد  أييد 
 مها عجكية األمـ الم حدة كالعجكية الكاممة في اليكنسكك. فمسطيف في العديد مف القرارات الدكلية أه

لزج الصراع في حيز أنه صراع  -قد  ككف مف عمة–كمف جهة أيخيرل عمؿ القرار عمى إحداث بمبمة 
ديني. فقد ان شرت في مخ مؼ كسائؿ اإلعبلـ كال كاصؿ اإلج ماعي أف القرار اع بار القدس  راث 

ك رابط  اريخي أك ديني لميهكد في المسجد األقصى. كازدادت حدة إسبلمي خالص كينفي أم عبلقة أ
ال ك ر بعد قياـ اسرائيؿ ب عميؽ  عاكنها مع اليكنسكك كنكع مف الغجب عمى عنصرية اليكنسكك. كاذا 
قمنا بال معف بصيغة نص الئحة القرار كالصادر بالمغة اإلنجميزية، سنبلحظ أف الخطاب ليس بهذ  

  مف القرار ال أكيد عمى أهمية مدينة القدس 3الشؽ الديني؛ حيث كجحت المادةاالًحدة بما ي عمؽ ب
كأسكارها القديمة بالنسبة لمديانات السماكية الثبلث، كيؤكد أف هذا القرار الذم يرمي الى عمى أمكر 
 عدة مف بينها صكف ال راث الثقافي الفمسطيني كالطابع المميز لمقدس الشرقية، أف ال يؤثر بأم حاؿ
مف األحكاؿ في قرارات مجمس األمنكالقرارات األخرل الصادرة عف األمـ الم حدة بشأف الكجع القانكني 
في فمسطيف كالقدس. كلكف بما يخص الشؽ السياسي كالعدالة اإلنسانية جان منصفان لفمسطيف، فخاطب 

كاف قائمان  حت دائرة القرار اسرائيؿ كقكة اح بلؿ كطالبها بإ احة العكدة الى الكجع ال اريخي الذم 
األكقاؼ األردنية ككنها السمطة الرسمية بإدارة الحـر الشريؼ كمرافقه. فمف كجهة نظرم كباحث أرل 
أف اس خداـ قرار اليكنسكك لؤلسمان العربية لممسجد األقصى كالحـر الشريؼ ليس  أكيدان عمى الهكية 

   ـ 19ع عمى أرض الكاقع. ففي المادة ااالسبلمية لممكقع بؿ اس خداـ المسميات ال ي  شغؿ المكق
اإلشارة الى حائط البراؽ بأنه أيجان الحائط الغربي. كأف القرار لـ ي عرض لجدلية حؽ اليهكد في 
األقصى كهذا ما أكد  منير انسطاس المندكب المناكب لدكلة فمسطيف لدل اليكنسكك مؤكدان أف القرار 

ي القدس القديمة. كأيلحؽ قرار اليكنسكك األخير  بقرار صدر يقر باألهمية ال اريخية لجميع األدياف ف
  بند لصالح القدس العربية 12  كال ي جانت بػ ا40في الدكرة االس ثنائية رقـ ا 2016أك كبر  26في 

 كلكنها اكدت القدسية لؤلدياف الثبلث. 

اليكنسكك بعد يكميف  كبعد ازدياد الصخب اإلعبلمي بشأف  بعيات القرار، صرحت إيرينا بكككفا مديرة
مف إصدار القرار أنها  ؤكد بقدسية القدس القديمة لمديانات السماكية الثبلث كاس خدمت مصطمحات 
كؿ ديانة لممكقع فعبرت أف القدس عاصمة داككد ممؾ اليهكد؛ حيث أف في ال كراة شيد سميماف الهيكؿ 

قدس هي المكاف الذم شهد آالـ ككجع فيه  ابكت العهد. كلدل المسيحية كرد في االنجيؿ أف ال
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كصمب كمكت كقيامة المسيح. كفي القرآف القدس ثالث أقدس األماكف في االسبلـ حيث ا جه إليها 
الرسكؿ محمد في رحمة االسران ليبلن مف المسجد الحراـ الى األقصى. كأف هذ  البقعة  ح جف ال نكع 

ماكف ذا ها كلكف  حت مسميات مخ مفة كال بد الركحي ف مارس الشعكب المخ مفة شعائرها الدينية في ال
ف المسجد األقصى/ الحـر الشريؼ مكاف مقدس لممسمميف  مف االع راؼ بهذ  المسميات كاح رامها كا 
 مامان كما أف جبؿ الهيكؿ كمنه الحائط الغربي هك المكاف االكثر قدسية في الديانة اليهكدية، كالذم يقع 

 يامة كجبؿ الزي كف.  عمى بعد بجع خطكات مف كنيسة الق

كمف الجدير لئلن با  أف القرار أعطى ذريعة لزيادة ال باكي اليهكدم ككنكع مف السياسة اإلعبلمية 
الممنهجة يعممكف عمى  عزيز  أف القرارات كالمكاقؼ الدكلية كالعربية  نكر صمة اليهكد بالقدس كالحـر 

ال صريحات السخيفة كاصفان إياها بالهمكسة الشريؼ، كهذا ما اس غمه ن نياهك فصرح أنه يرفض هذ  
كالهذياف كأنه بذا ه سكؼ يشارؾ بعمميات الحفر  حت األقصى. كعمى أثر هذ  المجريات قاـ 

  دكلة بإعبلف جد قرار اليكنسكك مف بينهـ ممثؿ البرلماف األكركبي. كأعرب 19برلمانيكف مف ا
بات حؽ اليهكد بجبؿ الهيكؿ. برأيي عف كجكب اث ICOMOSالمجمس الدكلي لممعالـ كالمكاقع 

الشخصي أف كؿ هذ  الحمبلت الدعائية كاإلعبلمية س صب نهاية في مصمحة المس عمر عمى أرض 
الكاقع بزيادة الهجمة عمى ال راث الفمسطيني، مع االقرار الكاجح بأف هذ  الخطكة نكعية كمهمة في 

كصؿ إليه أف ي ـ ال عريؼ عف اسرائيؿ كقكة اقرار حؽ الشعب الفمسطيني في ارجه كأرل أف أهـ ما ن 
 مح مة. 

 
 

 وفي النياية، توصمت الدراسة إلى عدة نتا ج وتوصيات، سوف أقوم بطرحيا كما يمي:
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 النتا ج
هناؾ مجمكعة مف اال فاقيات الدكلية اإلقميمية ذات العبلقة بحماية المم مكات األثرية، دكف أف  -1

 ة  كفي بذا ها ل عزيز هذ  الحماية في جميع الظركؼ كاألصعدة.يككف هناؾ ا فاقية مكحدة كشامم

ار باط حماية المم مكات األثرية بالظركؼ كاألكجاع السياسية السائدة مف مدة إلى أخرل مع لعب  -2
 مراكز القكل السياسية كاالق صادية دكران في كجع ال شريعات البلزمة لحماية المم مكات األثرية.

اال فاقيات الدكلية ذات العبلقة بحماية المم مكات األثرية، ك كفير الحماية البلزمة لـ  س طع جميع  -3
لهذا اإلرث الحجارم في مكاجهة اإلرهاب كعدائه ل اري  األمـ كمنابع كجكدها، مثمما حصؿ في سكريا 

 كالعراؽ كأفغانس اف مف جرائـ بحؽ المم مكات األثرية مف ال نظيمات اإلرهابية.

منظمات الدكلية كاإلقميمية ال ي  ساهـ في حماية المم مكات األثرية كالثقافية، كبركز دكر   عدد ال -4
كمساهمة المنظمة العالمية لم ربية كالثقافة كالعمكـ اليكنسكك، كقصكر أك جعؼ دكر المنظمات الدكلية 

 كاإلقميمية األخرل خاصة العربية منها.

ن هاؾ هذ  الحماية لممم مكات الثقافية كاجح كصريح، فقد إف مكقؼ المحكمة الجنائية الدكلية مف ا -5
دؼ المباني أكد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى اع بار أف الهجمات ال ي  س ه

المخصصة لؤلغراض الدينية أك ال عميمية أك الفنية أك الخيرية كاآلثار ال اريخية، بشرط أال  ككف 
 أهداؼ عسكرية، جرائـ حرب خطيرة  خ ص المحكمة بالنظر فيها. كلكف أيف ال طبيؽ!

ي األرض يع بر ال حدم الرئيسي الذم يشكؿ العقبة االساسية في طريؽ حماية ال راث الثقافي ف -6
الفمسطينية المح مة هك عدـ كجكد إطار  شريعي محٌدث كمش رؾ خاص بال راث الثقافي. يعزز سبؿ 
ثبا ه في هذا  الحماية مف خبلؿ نصكص  جريمية محددة كعقكبات فعالة رادعة، كهذا ما  ـ عرجه كا 

اقعة عمى مف خبلؿ عرض قرارات المحاكـ الفمسطينية ابممحؽ خاص  بما يخص الجرائـ الك البحث 
 اآلثار كما ال يناسبه مف عقكبات كعدـ ال ماس القجان لخطكرة هذ  الجرائـ.

كاف مف إحدل سمبيات إ فاؽ أكسمك عدـ  كفير  لمحماية البلزمة لممم مكات الثقافية الفمسطينية،  -7
كالذم ما  بحيث ابقت هذ  اال فاقية المكاقع األثرية عارية دكف غطان ا فاقي مع االح بلؿ اإلسرائيمي،

 زاؿ يس غؿ هذ  الثغرات كالنكاقص.

المؤسسات الفمسطينية الرسمية المخ صة في مكافحة االع دان عمى المم مكات األثرية بكافة  -8
 صكرها، كما زالت  عاني مف معيقات  حد مف قدر ها عمى مكاجهة هذا النكع مف الجرائـ.
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 التوصيات
ثرية كالثقافية الفمسطينية كمنع االع دان عميها، كما زالت ال كعية كال ثقيؼ بأهمية المم مكات األ -1

دكف الحد المطمكب إف لـ  كف منعدمة، كهذا بدكر  يعكس مدل قصكر مؤسسات المج مع المدني مف 
القياـ بدكرها الكطني  جا  اآلثار الفمسطينية كعدـ  ركيز جهكدها عمى قجايا أخرل لها عبلقة في 

 كأهداؼ مر بطة بالخارج أكثر مف المصالح الفمسطينية الداخمية.الكجع السياسي الفمسطيني، 

 فعيؿ دكر فمسطيف في المنظمات الدكلية كخاصة بعد المصادقة عمى اال فاقيات الدكلية الخاصة  -2
 . كبدن العمؿ عمى إعداد سجبلت  رصد جميع 2بحماية المم مكات الثقافيةا ـ ادراجها في ممحؽ رقـ

المكاقع ال اريخية، كسجبلت  كثؽ جميع القطع األثرية المسربة كالمنهكبة مف صكر االن هاكات بحؽ 
ًقبؿ االح بلؿ اإلسرائيمي. كذلؾ لكي ن مكف مف المطالبة بحؽ رد  راثنا كآثارنا الفمسطينية بما ي ناسب 

 مع اال فاقيات الدكلية ال ي  عزز ذلؾ.

مف طاقـ شرطة السياحة كآلثار   أهيؿ الككادر العاممة في مجاؿ حفظ ال راث كاآلثار -3
كالم خصصيف مف دائرة السياحة كاآلثار، ك زكيدهـ بالكسائؿ الحديثة مف أجهزة الفحص كالكشؼ 
ككسائؿ اال صاالت، ك خصيص المكارد المادية لمساعد هـ عمى هدفهـ في  حقيؽ الحماية المنشكدة 

رل ك كثيؼ العمؿ المش رؾ مع عممان كأسا ذة لآلثار كالمكاقع ال اريخية، ك عزيز العمؿ مع الدكائر األخ
 اآلثار في الجامعات الفمسطينية.

كاألمنية العاممة في مجاؿ حماية اآلثار، كجركرة كجكد  نسيؽ مع األجهزة المخ صة األخرل  -4
 لمكافحة  هريب اآلثار كالقجان عمى اإل جار في المكاد األثرية.

فمسطيني فعاؿ ي ماشى مع المس جدات العصرية كيككف  إقرار صيغة نهائية لمشركع قانكف آثار -5
 جاهز اإلقرار عند عكدة المجمس ال شريعي.

م ابعة ممفات المكاقع الفمسطينية المطركحة لقائمة ال راث العالمي، كباألخص  مؾ المكاقع المهددة  -6
 بالجـ مف  كسع جدار الفصؿ العنصرم كمكقع كريمزاف.
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 المراجعو  المصادر قا مة
 واًل. المراجع العربية أ

 القوانين : -1

 .1929  لسنة 5قانكف اآلثار القديمة الفمسطيني رقـ ا -

 . 1966  لسنة 51قانكف اآلثار القديمة األردني المؤقت رقـ ا -

 .1988  لسنة 21قانكف اآلثار األردني رقـ ا -

 .2004  لسنة 23قانكف اآلثار األردني المعدؿ رقـ ا -

 .1983  لسنة 117آلثار المصرم رقـ اقانكف حماية ا -

 .2002  لسنة 55قانكف اآلثار كال راث العراقي رقـ ا -

 . 1960  لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ ا -

 .2006مسكدة قانكف ال راث الفمسطيني لسنة  -

 .2011  لسنة 5نظاـ األبنية كال نظيـ كالهيئات المحمية الفمسطيني رقـ ا -

الحفاظ عمى ال راث المعمارم في مدينة بيت لحـ ك صنيؼ المناطؽ ال راثية كالمباني نظاـ أحكاـ  -
 .2014ال راثية المنفردة/ كزارة الحكـ المحمي لسنة 

  الكتب: -2

 .  1996، جامعة القدس، ارطاس في العصر اإلسبلميابراهيـ أبك ارميس،  -

والمحيطات وباطن أرضيا خارج حدود الوالية أحكام القانون الدولي لقاع البحار إبراهيـ الٌدغمة،  -
 .1987، دار النهجة العربية، القاهرة، الوطنية

-2002من حصار الكنيسة الى حصار المدينة إبراهيـ فم س، مارؾ إينارك، جكزيبيه بكنافكلكن ا،  -
 .2012، مطبعة اآلبان الفرنسيسكاف، القدس، 2012
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، المركز العربي حماية اآلثار كاألعماؿ الفنية، رانيحماية اآلثار والتخطيط العمأحمد أميف،  -
 .1992لمدراسات األمنية كال دريب، الرياض، 

 .1977، دار غريب لمطباعة، القاهرة، اإلعبلم الدولي دراسات في االتصال والدعايةأحمد بدر،  -

، دار الك ب ةالجرا م الدولية في ضوء القانون الدولي الجنا ي والشريعة اإلسبلميأحمد عثماف،  -
 .2009الكطنية، القاهرة، 

 .1999، الطبعة الثانية، الحفريات اإلسرا يمية حول الحرم القدسيأحمد العممي،  -

، دراسات في حاجر ك اب القدس  اري  المس قبؿ، التاريخ التفاوضي بشحن القدسأحمد قريع،  -
سات الفمسطينية، راـ اهلل، كماجي مدينة القدس،  حرير اعصاـ نصار ، الصادر عف مؤسسة الدرا

2010. 

 . 2007، دار العايؾ لمنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، تاريخ القانونآدـ النداكم، كهاشـ الحافظ،  -

 .2008، دار النهجة العربية، القاهرة، الحماية الجنا ية لمتراث الثقافي األثريأسامة عبيد،  -

، الجزن األكؿ، ديكاف في القانون المدني الجزا ري النظرية العامة لبللتزاماتالعربي بمحاج،  -
 .1999المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

 
 . 2007، القاهرة، العربية ، دار النهجةالحماية الجنا ية لآلثارأميف الحذيفي،  -

المواقع األثرية في الصراع آنا فيدر، جدعكف سميماني، يكن اف مزراحي،  رجمة:مؤيد غنايـ،  -
، عمؽ مى منطقة بيت لحم )جوش عتصيون( واإلمكانيات االقتصادية والثقافيةالسياسي ع
 .2015شبيه،شباط 

االتفاقيات والمعاىدات الدولية: بين القانون الدولي والشريعة ايناس البهجي, يكسؼ المصرم,  -
 .2013،  المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، القاهرة، اإلسبلمية

، عمم اآلثار في اسرا يل: وجية نظر اسرا يمية  رجمة: حمداف طه،ر، بار يكسؼ، كعمحام مزا -
 .1994، المركز العربي لمدراسات المعاصرة، القدس
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، المركز العربي حماية اآلثار كاألعماؿ الفنية، فمسفة قوانين اآلثار وتطويرىابشير السباعي،  -
 .1992لمدراسات األمنية كال دريب، الرياض، 

سطين القضية الشعب الحضارة: التاريخ السياسي من حياة الكنعانيين حتى القرن فمبياف الحكت،  -
 . 1991، دار االس قبلؿ، بيركت، العشرين

حقوق الفرد والمجتمع في األراضي جدعكف سميماني، يكن اف مزراحي،  رجمة: أسمان اغبارية،  -
 .2015،عمؽ شبيه، نكفيمبر الم عمنة كمناطق أثرية في الضفة الغربية

جدار الفصل العنصري واالستيطان السياحي في المخططات المستقبمية الصييونية جماؿ جمعة،  -
، دراسات في حاجر كماجي مدينة القدس،  حرير ك اب القدس  اري  المس قبؿ، لتيويد القدس

 .2010اعصاـ نصار ، الصادر عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية، راـ اهلل، 

باريس، الطبعة -، منشكرات عكيدات، بيركتتاريخ عمم االثارعباف،  رجمة بهيج شجكرج جك،  -
 .1982الثالثة، 

، دار النهجة العربية، القانون الدولي العامحامد سمطاف، كعائشة را ب، كصبلح الديف عامر،  -
 .1978القاهرة، 

قسـ ، معهد البحث كالدراسات العربية، قضية فمسطين في ضوء القانون الدوليحسف الجبمي،  -
 .1969البحكث كالدراسات القانكنية كالشرعية، القاهرة، 

، الجزن األكؿ، النظرية العامة لمجريمة، أكاديمية العمـك الوجيز في قانون العقوباتحسني الجندم،  -
 .2009الشرطية، الشارقة، 

شافات بثار فمسطين بين حرب اليياكل العظيمة التوراتية الييودية ووثا ق االستكحسيف حماد ،  -
 .1983، دار ق يبة لمنشر، دمشؽ، األثرية العممية واإلدانة الدولية

 
 .1971، مطبعة المعارؼ، بغداد، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنا يحميد السعدم،  -
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كماجي مدينة القدس،  حرير اعصاـ نصار ، الصادر عف مؤسسة الدراسات  دراسات في حاجر
 .2010الفمسطينية، راـ اهلل، 

، 1967المستوطنات اإلسرا يمية في األراضي العربية المحتمة منذ عام خيرية قاسمية كآخركف،  -
اب، القاهرة، ، الهيئة المصرية العامة لمك 15، الدراسات الخاصة معيد البحوث والدراسات العربية

1978. 

؛ 1983( لسنة 117الحماية الجنا ية لآلثار في ضوء قانون حماية اآلثار رقم )رأفت حبلكة،  -
 .2003دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية، دار النهجة العربية، القاهرة، 

- 2002، دار النهجة العربية، القاهرة، المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنسانيسعيد جكيمي،  -

2001 . 

، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، دروس في القانون الجنا ي الدوليسميماف عبد المنعـ،  -
2000. 

ك اب ، الرؤية العثمانية لفمسطين: الترسيم العثماني اإلثنوغرافي لفمسطين وسوريةسميـ  مارم،  -
راعصاـ نصار ، الصادر عف ي مدينة القدس،  حري، دراسات حاجر كماجالقدس  اري  المس قبؿ

 .2010مؤسسة الدراسات الفمسطينية، راـ اهلل، 

المنازعات  -اإلقميم -القانون الدولي العام: حقوق الدول وواجباتياسهيؿ الف بلكم، غالب حكامدة،  -
، دار الثقافة لمنشر كال كزيع، اإلصدار 2، الجزن الثاني، مكسكعة القانكف الدكليالدولية والدبموماسية

 .2009الثاني، عماف، 

 .1994، دار الطرقجي، بغداد، فمسطين أرض الحضاراتشكقي شعث،  -

حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاىدات الدولية؛ الحماية الدولية لآلثار صالح بدر الديف،  -
 .1999، دار النهجة العربية، القاهرة، واإلبداع الفني واألماكن المقدسة

 .1976، دار النهجة العربية، القاهرة،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية صكفي أبك طالب، -

 .2006، دار النهجة العربية، االختصاص الجنا ي العالميطارؽ سركر،  -
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، الجزن مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدينطه باقر،  -
 .   1973األكؿ، منشكرات دار البياف، بغداد، 

، مركز الدراسات السياسية كاالس را يجية المحكمة الجنا ية الدولية والسيادة الوطنيةعادؿ ماجد،  -
 .2001باألهراـ، القاهرة، 

، منشكرات عكيدات، النظرية العامة لممسؤولية الناش ة عن الفعل الشخصيعاطؼ النقيب،  -
 .1983بيركت، 
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 .1987جميعي، دار النهجة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 
يت الحكمة لمنشر، الطبعة األكلى، بغداد، ، ب، الحماية القانونية لآلثار العربيةعبد الصاحب الهر -

2001. 

 .2007، دار الك ب القانكنية، القاهرة، المحكمة الجنا ية الدوليةعبد الف اح حجازم،  -

، الحماية القانكنية لآلثار العربية، بيت الحماية القانونية لآلثار وطنيًا ودولياً عبد الكريـ الجبكرم،  -
 .2001الحكمة، بغداد، 

، دار الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني: القانون الدولي المعاصرلكريـ عمكاف، عبد ا -
 .2010الثقافة لمنشر كال كزيع، عماف، 
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 .1999، عماف، لمنشر
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 .2000جامعة طنطا،  –، كمية الحقكؽ الحماية الجنا ية لآلثارعمرك إبراهيـ الكقاد،  -

موسوعة القانون الدولي: أىم ااالتفاقيات والقرارات والبيانات والوثا ق الدولية لمقرن عيسى دٌباح،  -
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،  رجمة:ممدكح عدكاف، طبعة تمفيق اسرا يل التوراتية: طمس التاريخ الفمسطينيكيث كاي بلـ،  -
 . 2002ع، دمشؽ، ثانية، دار قدمس لمنشر كال كزي
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 .1992المركز العربي لمدراسات األمنية كال دريب، الرياض،  الفنية،

، منشكرات الحمبي -دراسة حالة العراق-التزامات الدولة المحتمة اتجاه البمد المحتلمع ز العباسي،  -
 .2009الحقكقية، بيركت، 
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 .2010، دار كائؿ لمنشر ،عماف ، القانون الدولي االنسانينزار العنبكي،  -

، دراسات حاجر كماجي القدس  اري  المس قبؿ، القدس بين االستيطان والحفرياتنظمي الجعبة،  -
 .2010مدينة القدس،  حرير اعصاـ نصار ، الصادر عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية، راـ اهلل، 
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 . 2000القانكف الدكلي اإلنساني، دار المس قبؿ العربي، 

 .2004، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، الدولي لمحربموسوعة القانون كائؿ بندؽ،  -
، عمؽ قصة قرية أسيرة في الحديقة الوطنية –النبي صمو يل ، يكن اف مزراحي كجدعكف سكليماني -

 .2016شبيه، يكنيك 

 الرسا ل الجامعية: -3

 نون المصري(،الحماية الجنا ية لآلثار في القانون اليمني )دراسة مقارنة بالقااسماعيؿ كككباف،  -
 .2007رسالة ماجس ير، جامعة الدكؿ العربية، القاهرة، 
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 .2008، رسالة ماجس ير، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، تحميمية(
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 .2002بابؿ، العراؽ، 
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 . المقاالت واألبحاث المنشورة )الدراسات(:4

مجمة ، 1998وما سنة إنشاء المحكمة الجنا ية الدولية: دراسة في ضوء نظام ر إبراهيـ العناني،  -
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، مجمة مشارؼ مقدسية، يديولوجيا االستيطانيةالتنقيبات اإلسرا يمية في القدس واألحمداف طه،  -
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 .1983حماية ال راث الثقافي، باريس، 

، 10الحماية الدكلية لممم مكات الثقافية في النزاعات المسمحة، سمسة القانكف الدكلي االنساني، رقـ  -
2008. 

كثيقة النص الحرفي لقرار محكمة العدؿ الدكلية حكؿ عدـ مشركعية جدار الفصؿ العنصرم، مركز  -
 .2004باحث لمدراسات، لبناف، 
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لجنة خبران األيسيسكك اآلثارييف، مقر  اإلسرائيمي حكؿ المسجد األقصى في القدس الشريؼ، إعداد
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25/3/2013. 

 ، اممؼ القدس .2008، 76، عدد 19مجمة الدراسات الفمسطينية، مجمد  -
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، مركز العمؿ بفاق البي ة والتنمية، اآلثار الفمسطينية بين التيويد والسرقةمكقدم، رائد  -
  2011  40ال نمكماعدد 
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 .1972ريس، اليكنسكك، كثائؽ المؤ مر العاـ، الدكرة السابعة عشرة، القرارات، با -

 .1985، باريس، 298أنبان اليكنسكك، ا فاقية ال راث العالمي، العدد  -
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 .1978اليكنسكك، كثائؽ المؤ مر العاـ، الدكرة العشركف، قرارات، باريس،  -

 .1980اليكنسكك، كثائؽ المؤ مر العاـ، الدكرة الحادية كالعشركف، قرارات، بمغراد،  -

 .CLT/CH.94/608/2الكثيقة   -

 .CLT-95/CONF-009/5الكثيقة  -
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 .CLT-96/CONF.603/INF.3الكثيقة  -
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  مف جدكؿ 110الكثائؽ الرسمية لمجمعية العامة، الدكرة الثامنة كالعشركف، المرفقات، البند ا -
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 .  1975 شريف الثاني  19  المؤرخ في 30 -اد  3391القرار المرقـ  -
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"األمـ الم حدة كقجية فمسطيف"، األمـ الم حدة، إدارة شؤكف اإلعبلـ باألمـ الم حدة، نيكيكرؾ،  -
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 .1997لم صرؼ، األمـ الم حدة، إدارة شؤكف اإلعبلـ الم حدة، نيكيكرؾ، 

  32كثائؽ منظمة األمـ الم حدة لم ربية كالعمكـ كالثقافة "اليكنسكك"، المجبس ال نفيذم، كثيقة رقـ ا -
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 .1989، األمـ الم حدة 1989 – 1917سطينية ك طكرها، منشأ القجية الفم -

  لبل فاقية الخاصة بحماية 1 ، الممحؽ ا18اليكنسكك، "مجمة ال راث الثقافي لئلنسانية"، العدد ا -
 .1982ال راث العالمي الثقافي كالطبيعي، اليكنسكك، باريس، 
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 المواقع االلكترونية: -9

 مكقع المنظمة العربية لم ربية كالثقافة كالعمـك "الكسك":   -
http://www.alecso.org/  

 مكقع الشرطة الفمسطينية عمى األن رنت:  -
-and-departments/tourist-http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized

department-police-antiquities  
 مكقع ركاؽ االلك ركني:  -

http://www.riwaq.org/ar  
 ة اإلسبلمية الدكلية لم ربية كالعمـك كالثقافة "أيسيسكك" المنظم -

http://www.isesco.org.ma/ar  
 مكقع مؤسسة القدس الدكلية:  -

www.iaqsa.com  
 
 ية: المكقع االلك ركني لمؤسسات الدراسات الفمسطين -

studies.org/ar/content/-http://staging.palestine  
 
 المكقع اإللك ركني لئلن ربكؿ: -
 https://www.interpol.int/ar/Internet 
 
 لك ركني لكزارة الداخمية: المكقع اإل -

http://www.moi.pna.ps/   . 
 
فرنسكا بكنيكف، نشأة الحماية القانكنية لممم مكات الثقافية في حالة النزاع المسمح جمف اطار القانكف  -

  .www.icrc.comالدكلي اإلنساني ال عاقدم كالعرفي، عمى المكقع اإللك ركني: 
 
 29/11/2012المقاؿ المنشكر عمى مكقع راديك أجياؿ اإلخبارم ب اري   -

http://www.arn.ps/archives/34588 . 
 
 المكسكعة الحرة كيكيبيديا عمى المكقع اإللك ركني: -

http://www.alecso.org/
http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized-departments/tourist-and-antiquities-police-department
http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized-departments/tourist-and-antiquities-police-department
http://www.riwaq.org/ar
http://www.riwaq.org/ar
http://www.isesco.org.ma/ar
http://www.isesco.org.ma/ar
http://www.iaqsa.com/
http://www.iaqsa.com/
http://staging.palestine-studies.org/ar/content/
http://staging.palestine-studies.org/ar/content/
https://www.interpol.int/ar/Internet
http://www.moi.pna.ps/
http://www.icrc.com/
http://www.arn.ps/archives/34588
http://www.arn.ps/archives/34588


145 
 

 https://ar.wikipedia.org/wiki . 
 
المقاؿ المنشكر بهذا الخصكص عمى المكقع اإللك ركني لمجزيرة نت:  -
-B2B5-4333-72E3-ialfiles/pages/89620282http://www.aljazeera.net/spec

AA9B04A53874   . 
 
حكؿ قرار محكمة العدؿ العميا راجع الخبر المنشكر عمى ككالة األنبان كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"  -

 . afainfo.ps/atemplate.aspx?id=4110http://www.wعمى المكقع اإللك ركني ال الي: 
 
، عمى المكقع اإللك ركني: 2004نص اعبلف القاهرة لحماية المم مكات الثقافية لعاـ  -

www.icrc.org. 
 
     منشكرة عمى المكقع اإللك ركني: PDF  نسخة ا10سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني العدد ا -

http://www.mezan.org/uploads/files/8799.pdf. 
  
 المكقع اإللك ركني:  -
 http://www.english.imjnet.org.il/page_1684  . 
 
المكقع اإللك ركني:  -

http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201306_acting_the_l
andlord  

 
PDF : -arch.org/ar/wp-http://altلممزيد مف ال فاصيؿ راجع المكقع اإللك ركني ا -

Arabic.pdf-Rumeida-content/uploads/2014/01/Tel . 
 
 . 772709https://www.maannews.net/Content.aspx?id=ككالة معان :  -
 
إدارة شرطة السياحة كاآلثار  اري   –األخبار المنشكرة عمى المكقع اإللك ركني لمشرطة الفمسطينية  -

 :  11/10/2016الدخكؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/89620282-72E3-4333-B2B5-AA9B04A53874
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/89620282-72E3-4333-B2B5-AA9B04A53874
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4110
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.mezan.org/uploads/files/8799.pdf
http://www.english.imjnet.org.il/page_1684
http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201306_acting_the_landlord
http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201306_acting_the_landlord
http://alt-arch.org/ar/wp-content/uploads/2014/01/Tel-Rumeida-Arabic.pdf
http://alt-arch.org/ar/wp-content/uploads/2014/01/Tel-Rumeida-Arabic.pdf
http://alt-arch.org/ar/wp-content/uploads/2014/01/Tel-Rumeida-Arabic.pdf
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=772709
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-and-departments/tourist-lpolice.ps/ar/content/specializedhttp://www.pa
department-police-antiquities  . 

 
الم احؼ الفمسطينية راجع المكقع اإللك ركني:  -

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8652 . 
 
، عمى المكقع اإللك ركني: 2014أماف، بعنكاف: كاقع النزاهة كمكافحة الفساد،   قرير مؤسسة -

palestine.org/data/uploads/files/corruptionRpt2014.pdf-https://www.aman 
 
ينية، دائرة شؤكف المفاكجات، عمى المكقع اإللك ركني: منظمة ال حرير الفمسط -

https://www.nad.ps/ar . 
 

، عمى المكقع اإللك ركني لمؤسسة الدراسات 11آثار فمسطيف بيف النهب كاإلنقاذ، ممؼ القدس، ص  -
PDF : -http://www.palestineالفمسطينية ممؼ محمؿ ا

articles/10152.pdf-studies.org/sites/default/files/mdf . 

 . /http://www.arcwh.orgالمكقع اإللك ركني:  -

 . https://arabic.rt.com/newsى المكقع اإللك ركني ال الي: الخبر المنشكر عمى ككاالت عم -

رزؽ شقير، المقاؿ المنشكر عمى الصفحة االلك ركنية لككالة كطف لؤلنبان:  -
htmlhttp://www.wattan.tv/news/105841. . 

 ، عمى المكقع اإللك ركني لمركز البديؿ 42أكـر سهمب، مقاؿ منشكر، جريدة حؽ العكدة، العدد ا -
 .   html-art-http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1557.11الفمسطيني: 

 كريك مين ي، مقاؿ بعنكاف آفاؽ جديدة لحماية المم مكات في حالة النزاع المسمح راجع في  -
 -perseptives-https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/new

fitromainneti.pdf ، 23/10/2016الدخكؿ   اري. 
 
 ./arch.org/ar/susiya-http://alt-2016المكقع اإللك ركني:  -

http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized-departments/tourist-and-antiquities-police-department
http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized-departments/tourist-and-antiquities-police-department
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8652
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8652
https://www.aman-palestine.org/data/uploads/files/corruptionRpt2014.pdf
https://www.aman-palestine.org/data/uploads/files/corruptionRpt2014.pdf
https://www.nad.ps/ar
https://www.nad.ps/ar
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10152.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10152.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10152.pdf
http://www.arcwh.org/
https://arabic.rt.com/news
http://www.wattan.tv/news/105841.html
http://www.wattan.tv/news/105841.html
http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1557-art-11.html
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/new-perseptives-fitromainneti.pdf%20تاريخ
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/new-perseptives-fitromainneti.pdf%20تاريخ
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/new-perseptives-fitromainneti.pdf%20تاريخ
http://alt-arch.org/ar/susiya-2016/
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 (2ممحق رقم )

 المحكمة التيمو النوع السنو رقم الدعوى

 محكمة صمح أريحا التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 501
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 429
 محكمة صمح أريحا موقع اثريالبناء بدون ترخيص عمى  جنــح 2007 135
 محكمة صمح أريحا حيازة اثار قديمة جنــح 2013 124
 محكمة صمح أريحا حيازة اثار قديمة جنــح 2012 925
 محكمة صمح أريحا اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2007 82

 محكمة صمح أريحا االتجار باالثار القديمو جنــح 2012 853
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2006 45

 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2004 185
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2004 282
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2004 389
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2005 121
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار ـحجنـ 2005 234
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2005 453
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2005 531
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2005 533
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2006 105
 محكمة صمح أريحا نقيب عن االثارالت جنــح 2006 332
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2006 362
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2007 146
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2008 21
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 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2008 419
 محكمة صمح أريحا االثارالتنقيب عن  جنــح 2009 67

 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2010 181
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2010 722
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2011 351
 محكمة صمح أريحا التنقيب عن االثار جنــح 2012 691

 محكمة صمح أريحا رالتنقيب عن االثا جنــح 2015 1177
 محكمة صمح أريحا حيازة قطع اثرية جنــح 2007 151
 محكمة صمح أريحا حيازة قطع اثرية جنــح 2008 122

 محكمة صمح أريحا حيازة قطع اثرية جنــح 2009 4
 محكمة صمح أريحا حيازة قطع اثرية جنــح 2009 88

 محكمة صمح أريحا حيازة قطع اثرية جنــح 2009 431
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2011 837
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2011 883
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2011 884
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2011 886
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2011 901
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية ــحجن 2011 913
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2011 960
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2008 608
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2009 799
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2013 235
 محكمة صمح الخميل طع اثريةحيازة ق جنــح 2015 126
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2012 269
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2012 445
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2012 479
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 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2012 2182
 حكمة صمح الخميلم حيازة قطع اثرية جنــح 2013 271

 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2015 2655

 محكمة صمح الخميل 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2011 565

 محكمة صمح الخميل 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2016 451
 محكمة صمح الخميل ىدم بثار جنــح 2011 1153
 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2009 648
 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2009 921

 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2009 1228
 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2009 1264

 محكمة صمح الخميل ث عن االثارالبح جنــح 2010 13
 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2010 185
 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2010 277
 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2010 289
 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2010 432

 محكمة صمح الخميل رالبحث عن االثا جنــح 2010 1049
 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2011 606

 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2011 1723
 محكمة صمح الخميل البحث عن االثار جنــح 2012 998
 محكمة صمح الخميل التنقيب عن االثار جنــح 2013 159
 ة صمح الخميلمحكم التنقيب عن االثار جنــح 2013 659

 محكمة صمح الخميل التنقيب عن االثار جنــح 2013 2974
 محكمة صمح الخميل التنقيب عن االثار جنــح 2013 184
 محكمة صمح الخميل التنقيب عن االثار جنــح 2011 961
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 محكمة صمح الخميل التنقيب عن االثار جنــح 1999 1191
 كمة صمح الخميلمح التنقيب عن االثار جنــح 2005 1406
 محكمة صمح الخميل التنقيب عن االثار جنــح 2009 436
 محكمة صمح الخميل التنقيب عن االثار جنــح 2009 456
 محكمة صمح الخميل التنقيب عن االثار جنــح 2011 785

 محكمة صمح الخميل 1966لسنو  51من قانون االثار القديمة رقم  47االتجار باالثار بدون ترخيص خبلفا لممادة  جنــح 2014 2395
 محكمة صمح الخميل االتجار باالثار القديمو جنــح 2013 235
 محكمة صمح الخميل االتجار باالثار القديمو جنــح 2001 850
 محكمة صمح الخميل االتجار باالثار القديمو جنــح 2011 854
 محكمة صمح الخميل اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2007 389
 محكمة صمح الخميل اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2011 874
 محكمة صمح الخميل اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2005 32

 محكمة صمح الخميل اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2014 1775
 محكمة صمح الخميل اثاراتبلف  جنــح 2010 1486
 محكمة صمح الخميل حيازة اثار قديمة جنــح 2013 320
 محكمة صمح الخميل حيازة اثار قديمة جنــح 2012 924

 محكمة صمح الخميل حيازة اثار قديمة جنــح 2012 1181
 محكمة صمح الخميل البناء بدون ترخيص عمى موقع اثري جنــح 2013 2696

 1961لسنة  51/د من قانون اآلثار رقم 46التجارة باآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 2729
 محكمة صمح الخميل

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 323
 محكمة صمح الخميل

 1961لسنة  51رقم  من قانون اآلثار 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 535
 محكمة صمح الخميل

 محكمة صمح الخميل حيازه اثار قديمو جنــح 2012 273
 محكمة صمح الخميل حيازه اثار قديمو جنــح 2013 322
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 محكمة صمح الخميل تدمير معالم اثرية جنــح 2003 607
 محكمة صمح الخميل تدمير معالم اثرية جنــح 2005 148
 محكمة صمح الخميل ير معالم اثريةتدم جنــح 2013 184

 محكمة صمح الخميل 1961لسنة  51ق االثار رقم  47التنقيب عن االثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 1581
 محكمة صمح بيت لحم الحفر في موقع اثري جنــح 2013 3158
 محكمة صمح بيت لحم حيازه اثار قديمو جنــح 2013 210

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2عن اآلثار خبلفًا لممادة  التنقيب جنــح 2014 1907
 محكمة صمح بيت لحم

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 2413
 محكمة صمح بيت لحم

 1961لسنة  51م /د من قانون اآلثار رق46التجارة باآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 3941
 محكمة صمح بيت لحم

 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2012 625
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2009 1425
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2011 2890
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2012 162
 محكمة صمح بيت لحم يازة اثار قديمةح جنــح 2012 406

 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2008 1479
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2008 1483
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2008 1665
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2008 1666
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة حجنــ 2009 201
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2009 446
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2010 845
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2010 846

 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2010 2067
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 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة ـحجنـ 2011 1177
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2011 1770
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2014 1117
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2013 573

 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2012 2704
 محكمة صمح بيت لحم اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري نــحج 2004 167
 محكمة صمح بيت لحم اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2004 328
 محكمة صمح بيت لحم اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2007 142

 مح بيت لحممحكمة ص االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 1435
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 1506
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 1507
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 1508
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 1588
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2009 297
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2009 601

 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2009 1425
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2010 1023
 محكمة صمح بيت لحم ر القديمواالتجار باالثا جنــح 2010 1024
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2010 1225
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2010 1966
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2014 3988
 يت لحممحكمة صمح ب االتجار باالثار القديمو جنــح 2015 608
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 1996 684
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2003 642
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2004 669
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2006 827
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 مح بيت لحممحكمة ص التنقيب عن االثار جنــح 2007 617
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2008 99

 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2008 503
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2008 541

 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2008 1365
 كمة صمح بيت لحممح التنقيب عن االثار جنــح 2008 1406
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2008 1407
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2008 1411
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2008 1462
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2009 464
 محكمة صمح بيت لحم ثارالتنقيب عن اال  جنــح 2010 63

 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2010 743
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2010 748

 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2010 1904
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2011 28

 محكمة صمح بيت لحم االثار التنقيب عن جنــح 2011 496
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2011 1230
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2011 1414
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2011 1415
 محكمة صمح بيت لحم التنقيب عن االثار جنــح 2012 2474

 محكمة صمح بيت لحم 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46ازة والمتاجرة باالثار حي جنــح 2014 798
 محكمة صمح بيت لحم حيازة قطع اثرية جنــح 2011 2941
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2008 462

 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2008 1737
 كمة صمح جنينمح حيازة قطع اثرية جنــح 2009 626



159 
 

 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2009 2804
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2011 259
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2011 682

 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2012 1103
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2004 794
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2005 110
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2005 461
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2007 775
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2007 970
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2007 975
 محكمة صمح جنين ثريةحيازة قطع ا جنــح 2007 977
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2008 147
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2008 518

 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2009 2344
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2009 2803
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2010 111
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2010 551

 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2010 1540
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2010 1922
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2010 1985
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2010 2564
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2010 2623
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2010 2807
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2010 3038
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2011 473
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2011 751
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 حكمة صمح جنينم حيازة قطع اثرية جنــح 2011 1456
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2011 2192
 محكمة صمح جنين حيازة قطع اثرية جنــح 2012 1435

 محكمة صمح جنين 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 1996 622

 محكمة صمح جنين 1966لسنة  51ثار رقم من قانون اال  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 1996 697

 محكمة صمح جنين 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2012 759

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 753

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2آلثار خبلفًا لممادة التنقيب عن ا جنــح 2016 878

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 565

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 602

 محكمة صمح جنين 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2013 401

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 1228

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51انون اآلثار رقم من ق 47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 1878

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 972

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 1481

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1بثار خبلفًا لممادة حيازة  جنــح 2016 1886
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2012 2578
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 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2012 3023
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2013 219

 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2012 3485
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2014 652

 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2014 3741
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2015 240
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2013 401

 جنين محكمة صمح التنقيب عن االثار جنــح 2012 2972
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2013 519
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2013 548
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2012 761

 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2012 1103
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2012 1693
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2012 1874
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2013 309
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2012 184
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2012 259
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2004 560

 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار ــحجن 2011 2123
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 1996 206
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 1996 302
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 1997 955

 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 1998 1051
 محكمة صمح جنين عن االثار التنقيب جنــح 2001 65

 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2001 494
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2003 5
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 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2003 239
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2004 256
 كمة صمح جنينمح التنقيب عن االثار جنــح 2004 333
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2004 343
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2004 365
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2004 399
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2004 420
 نمحكمة صمح جني التنقيب عن االثار جنــح 2005 101
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2005 102
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2005 103
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2005 177
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2005 431

 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2005 1484
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2006 162
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2006 248
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2006 419
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2006 911
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2007 239

 محكمة صمح جنين تنقيب عن االثارال جنــح 2007 1149
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2008 1971
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2008 1996
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 100
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 158
 محكمة صمح جنين االثارالتنقيب عن  جنــح 2009 563
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 626
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 635
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 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 732
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 1250
 كمة صمح جنينمح التنقيب عن االثار جنــح 2009 1314
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 1388
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 2279
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 2422
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 2423
 ح جنينمحكمة صم التنقيب عن االثار جنــح 2009 2447
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 2733
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 2804
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2009 2823
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2010 791

 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2010 2321
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2011 15

 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2011 259
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2011 346
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2011 653
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2011 682

 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار نــحج 2011 1300
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2011 1845
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2011 3923
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 1998 406
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 1999 488

 محكمة صمح جنين نقيب عن االثارالت جنــح 1999 1719
 محكمة صمح جنين التنقيب عن االثار جنــح 2013 3002
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 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51ق االثار رقم  47التنقيب عن االثار خبلفا م  جنــح 2016 1332

 محكمة صمح جنين 1966لسنة  51قانون اآلثار رقم  /ب من47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2016 589

 محكمة صمح جنين 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2016 1461

 محكمة صمح جنين 1966لسنو  51أ من قانون االثار رقم  فقره 47عدم التبميغ عن العثور عمى اثار قديمو خبلفا لممادة  جنــح 2013 2551

 محكمة صمح جنين 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2016 1228
 محكمة صمح جنين االتجار باالثار القديمو جنــح 2012 2524
 محكمة صمح جنين ف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثرياتبل جنــح 2003 176

 محكمة صمح جنين اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2008 1472
 محكمة صمح جنين اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2013 789

 جنين محكمة صمح اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2013 3006
 محكمة صمح جنين حيازة اثار قديمة جنــح 2016 1878
 محكمة صمح جنين حيازة اثار قديمة جنــح 2014 3770
 محكمة صمح جنين حيازة اثار قديمة جنــح 2013 1420
 محكمة صمح جنين حيازة اثار قديمة جنــح 2012 666

 محكمة صمح جنين حيازة اثار قديمة جنــح 2011 3142

 محكمة صمح جنين 66من قانون االثار القديمة الؤقت لسنة  47و  46التنقيب واالتجار بمواد اثرية خبلفا الحكام المادة  جنــح 2013 1502

1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة   جنــح 2014 2659  
 محكمة صمح جنين

 جنــح 2014 1735
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2ار خبلفًا لممادة التنقيب عن اآلث



165 
 

 جنــح 2014 586
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 751
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 778
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 977
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 1029
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2فًا لممادة التنقيب عن اآلثار خبل

 جنــح 2013 3005
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 2292
 مة صمح جنينمحك 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 81
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 165
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 408
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2مادة التنقيب عن اآلثار خبلفًا لم

 جنــح 2013 3002
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 3247
 جنين محكمة صمح 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 1123
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 حيازه اثار قديمو جنــح 2012 2897
 محكمة صمح جنين

 حيازه اثار قديمو جنــح 2015 102
 محكمة صمح جنين



166 
 

 حيازه اثار قديمو جنــح 2016 320
 محكمة صمح جنين

1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة   جنــح 2014 3741  
 محكمة صمح جنين

 جنــح 2014 3770
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 102
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51ن قانون اآلثار رقم م 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2016 320
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 704
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 808
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 830
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1113
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51ن اآلثار رقم من قانو 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1195
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1270
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1543
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1618
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1823
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51اآلثار رقم من قانون  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1896
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 
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 جنــح 2016 753
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 حجنــ 2016 465
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2016 1260
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2016 1305
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51ار رقم من قانون اآلث 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 548
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 998
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2016 261
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2نقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة الت

 جنــح 2015 168
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 795
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 858
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1015
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1252
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1ب عن اآلثار خبلفًا لممادة التنقي

 جنــح 2013 1946
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 2231
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51 من قانون اآلثار رقم 47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 2675
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 
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 جنــح 2013 3337
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 3421
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1نقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة الت

 جنــح 2016 465
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 264
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51م من قانون اآلثار رق 47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 280
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 3367
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2012 2732
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1نقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة الت

 محكمة صمح جنين

 جنــح 2013 3247
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح جنين

 جنــح 2013 680
 1961لسنة  51 من قانون اآلثار رقم 47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح جنين

 جنــح 2013 1068
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح جنين

 جنــح 2013 2945
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح جنين

 جنــح 2014 858
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1عن اآلثار خبلفًا لممادة  التنقيب

 محكمة صمح حمحول

 جنــح 2013 307
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح حمحول

 جنــح 2010 897
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح حمحول

 جنــح 2015 54
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح حمحول
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 جنــح 2013 381
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح حمحول

 جنــح 2013 939
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1اآلثار خبلفًا لممادة  التنقيب عن

 محكمة صمح حمحول

 جنــح 2014 343
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح حمحول

 جنــح 2013 1201
 1961سنة ل 51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح حمحول

 جنــح 2014 526
 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح حمحول

 محكمة صمح حمحول محكمة صمح جنين جنــح 2014 1205
 محكمة صمح حمحول محكمة صمح جنين جنــح 2014 104
 مة صمح حمحولمحك محكمة صمح جنين جنــح 2014 105
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 106
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 107
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2لممادة  التنقيب عن اآلثار خبلفاً  جنــح 2014 667

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 744
 محكمة صمح حمحول

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 799
 صمح حمحول محكمة

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 940
 محكمة صمح حمحول

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 13
 محكمة صمح حمحول

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2لممادة التنقيب عن اآلثار خبلفًا  جنــح 2014 1201
 محكمة صمح حمحول

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 104
 محكمة صمح حمحول
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 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 609
 مح حمحولمحكمة ص

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2012 613
 محكمة صمح حمحول

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 858
 محكمة صمح حمحول

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 1241
 محكمة صمح حمحول

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 917
 محكمة صمح حمحول

 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 883

 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  حجنــ 2014 51
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2012 937
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 45

 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 674
 محكمة صمح حمحول محكمة صمح حمحول جنــح 2015 662

 محكمة صمح حمحول 1961نة لس 51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 240
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2005 271
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2007 113
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1بلفًا لممادة حيازة بثار خ جنــح 2007 394
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 337
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 399
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 546
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 706
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51 من قانون اآلثار رقم 47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 805
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2009 63
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 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2009 866
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1ادة حيازة بثار خبلفًا لمم جنــح 2010 113
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 147
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 758
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2011 134
 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2011 171
 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2011 383
 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2011 440
 محكمة صمح حمحول نقيب عن االثارالت جنــح 2011 441
 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2011 975

 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2011 1183
 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2011 1214

 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2012 35
 محكمة صمح حمحول ن االثارالتنقيب ع جنــح 2012 51
 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2016 45

 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2012 621
 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2013 84

 محكمة صمح حمحول التنقيب عن االثار جنــح 2014 311
 محكمة صمح حمحول رالتنقيب عن االثا جنــح 2012 1127
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2012 785

 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2012 1085
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2012 375
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2012 175
 ولمحكمة صمح حمح حيازة قطع اثرية جنــح 2014 311
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2014 512
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2012 703
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 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2009 304
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2010 503
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2011 311
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية ـحجنـ 2011 312
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2011 434
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2011 445
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2011 507
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2011 642
 محكمة صمح حمحول يةحيازة قطع اثر  جنــح 2011 643
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2011 673
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2011 674
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2011 718
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2011 737
 ولمحكمة صمح حمح حيازة قطع اثرية جنــح 2011 982
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2011 983
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2012 85

 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2012 112
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2012 126
 محكمة صمح دورا حيازة قطع اثرية جنــح 2008 361
 محكمة صمح دورا حيازة قطع اثرية جنــح 2010 154
 محكمة صمح دورا حيازة قطع اثرية جنــح 2010 365
 محكمة صمح دورا حيازة قطع اثرية جنــح 2011 178
 محكمة صمح دورا حيازة قطع اثرية جنــح 2011 367

 محكمة صمح دورا حيازة قطع اثرية جنــح 2011 1190
 دورا محكمة صمح ىدم بثار جنــح 2014 1286
 محكمة صمح دورا ىدم بثار جنــح 2013 1985
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 محكمة صمح دورا ىدم بثار جنــح 2014 1393
 محكمة صمح دورا البحث عن االثار جنــح 2003 336

 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2012 1302
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2012 1461
 محكمة صمح دورا يب عن االثارالتنق جنــح 2012 928
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2012 785
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2012 551
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2005 461
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2006 87

 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2006 377
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2006 500
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2006 530
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2007 382
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2007 477
 دورامحكمة صمح  التنقيب عن االثار جنــح 2007 823
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2007 826
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2007 831

 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2007 1140
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2008 545
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2008 548
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2009 176
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2009 322
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2009 325

 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2010 1027
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2010 1507
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار ـحجنـ 2010 1515
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 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2010 1654
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2011 322
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2011 374
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2011 695
 محكمة صمح دورا عن االثار التنقيب جنــح 2011 883

 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2011 1244
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2011 1309

 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2012 94
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2008 347
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2009 47
 محكمة صمح دورا التنقيب عن االثار جنــح 2009 76

 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51ق االثار رقم  47التنقيب عن االثار خبلفا م  جنــح 2014 517
 محكمة صمح دورا اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2011 1091
 محكمة صمح دورا فر وتجريف موقع اثرياتبلف مواد اثرية وح جنــح 2011 1242

 محكمة صمح دورا اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2015 28
 محكمة صمح دورا حيازة اثار قديمة جنــح 2013 1157
 محكمة صمح دورا حيازة اثار قديمة جنــح 2012 643

 محكمة صمح دورا حيازة اثار قديمة جنــح 2012 1461
 محكمة صمح دورا حيازة اثار قديمة جنــح 2009 1005
 محكمة صمح دورا حيازة اثار قديمة جنــح 2009 1028
 محكمة صمح دورا حيازة اثار قديمة جنــح 2010 351
 محكمة صمح دورا حيازة اثار قديمة جنــح 2012 99

 محكمة صمح دورا حيازة اثار قديمة جنــح 2012 320

 جنــح 2013 1107
1961لسنة  51/د من قانون اآلثار رقم 46جارة باآلثار خبلفًا لممادة الت   

 
 محكمة صمح دورا
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 جنــح 2014 820
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 967
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 1775
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 27
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 944
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1خبلفًا لممادة حيازة بثار 

 جنــح 2013 967
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1105
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 610
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 611
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1107
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2016 233
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2004 390
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2خبلفًا لممادة التنقيب عن اآلثار  جنــح 2004 395

 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 1286

 حكمة صمح دورام 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 166

 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 1107
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 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 1816

 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51نون اآلثار رقم من قا 47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 1105
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 1534

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 3640

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1ازة بثار خبلفًا لممادة حي جنــح 2013 3879

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 768
 محكمة صمح رام اهلل

 جنــح 2014 4648

  
1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة   

 

 محكمة صمح رام اهلل

 جنــح 2015 103
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 3690
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 3845
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2قيب عن اآلثار خبلفًا لممادة التن

 جنــح 2014 4648
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 2015
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51ثار رقم من قانون اآل 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2016 139
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2016 1462
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 
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 جنــح 2013 3879
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 حيازه اثار قديمو جنــح 2010 5394
 محكمة صمح رام اهلل

 حيازه اثار قديمو جنــح 2013 1640
 محكمة صمح رام اهلل

 جنــح 2014 2510
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2 التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة

 جنــح 2013 1834
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1835
 صمح رام اهلل محكمة 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 1704
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 1010
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 3521
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2ثار خبلفًا لممادة التنقيب عن اآل

 جنــح 2014 3854
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 4880
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

1961لسنة  51/د من قانون اآلثار رقم 46التجارة باآلثار خبلفًا لممادة   جنــح 2013 2367  
 محكمة صمح رام اهلل

 1961لسنة  51/د من قانون اآلثار رقم 46التجارة باآلثار خبلفًا لممادة   جنــح 2014 3854
 محكمة صمح رام اهلل

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  حجنــ 2015 336
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 4825
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51ثار رقم من قانون اآل 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 4770



178 
 

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 4772
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 4800
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 5547
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2011 6392
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2 التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة جنــح 2013 4739
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 3416
 محكمة صمح رام اهلل محكمة صمح رام اهلل جنــح 2014 3490
 حكمة صمح رام اهللم محكمة صمح رام اهلل جنــح 2014 2510
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2002 107
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2005 679

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2اآلثار خبلفًا لممادة التنقيب عن  جنــح 2005 1204
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2004 319

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51 من قانون اآلثار رقم 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2005 1133
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2007 420

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2007 1335
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  نــحج 2008 1353
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51/د من قانون اآلثار رقم 46التجارة باآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 2482
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51ون اآلثار رقم /د من قان46التجارة باآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 3003
 محكمة صمح رام اهلل اتبلف اثار جنــح 2009 4049
 محكمة صمح رام اهلل اتبلف اثار جنــح 2011 430
 محكمة صمح رام اهلل اتبلف اثار جنــح 2008 596

 محكمة صمح رام اهلل االتجار باالثار القديمو جنــح 2012 7061
 محكمة صمح رام اهلل االتجار باالثار القديمو نــحج 2003 483
 محكمة صمح رام اهلل االتجار باالثار القديمو جنــح 2004 524
 محكمة صمح رام اهلل االتجار باالثار القديمو جنــح 2004 525
 محكمة صمح رام اهلل االتجار باالثار القديمو جنــح 2005 16
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 محكمة صمح رام اهلل القديمو االتجار باالثار جنــح 2005 1103
 محكمة صمح رام اهلل االتجار باالثار القديمو جنــح 2007 2051
 محكمة صمح رام اهلل االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 596

 محكمة صمح رام اهلل االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 2390
 ح رام اهللمحكمة صم االتجار باالثار القديمو جنــح 2009 3266
 محكمة صمح رام اهلل االتجار باالثار القديمو جنــح 2009 3451
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2003 483
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2012 223

 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2013 4739
 محكمة صمح رام اهلل عن االثارالتنقيب  جنــح 2012 4445
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2012 4497
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2012 7061

 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2013 55
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2013 1580
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار ــحجن 2013 3105
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2009 1181
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2009 1244
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2009 2095

 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2010 96
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2010 958

 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2010 2629
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2010 2879
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2010 3876
 مح رام اهللمحكمة ص التنقيب عن االثار جنــح 2010 4825
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2011 351
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 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2016 827
 محكمة صمح رام اهلل ىدم بثار جنــح 2010 3514
 محكمة صمح رام اهلل ىدم بثار جنــح 2016 192

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 1462

 محكمة صمح رام اهلل 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2014 3854

 محكمة صمح رام اهلل 1966لسنة  51ثار رقم من قانون اال  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2014 501

 محكمة صمح رام اهلل 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2015 466
 محكمة صمح رام اهلل حيازة قطع اثرية جنــح 2012 1394
 محكمة صمح رام اهلل حيازة قطع اثرية جنــح 2011 7391
 محكمة صمح رام اهلل حيازة قطع اثرية جنــح 2011 2795
 محكمة صمح رام اهلل حيازة قطع اثرية جنــح 2008 2311
 محكمة صمح رام اهلل حيازة قطع اثرية جنــح 2009 926

 محكمة صمح رام اهلل حيازة قطع اثرية جنــح 2009 1066
 محكمة صمح رام اهلل حيازة قطع اثرية جنــح 2009 3943
 محكمة صمح رام اهلل حيازة قطع اثرية ـحجنـ 2013 4739
 محكمة صمح رام اهلل حيازة قطع اثرية جنــح 2010 2879
 محكمة صمح سمفيت حيازة قطع اثرية جنــح 2009 514
 محكمة صمح سمفيت حيازة قطع اثرية جنــح 2011 881

 محكمة صمح سمفيت 1961لسنة  51قم من قانون اآلثار ر  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 285

 محكمة صمح سمفيت 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 388
 محكمة صمح سمفيت ىدم بثار جنــح 2001 10
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 محكمة صمح سمفيت ىدم بثار جنــح 2007 308

 محكمة صمح سمفيت 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2015 289

 محكمة صمح سمفيت 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2016 30

 محكمة صمح سمفيت 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2016 44
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2012 84

 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2005 369
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2006 288
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2007 172
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2008 105
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار ــحجن 2008 199
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2009 182
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2009 212
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2009 316
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2010 65
 محكمة صمح سمفيت قيب عن االثارالتن جنــح 2010 69

 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2010 315
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2010 1145
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2011 392
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2011 444
 محكمة صمح سمفيت ن االثارالتنقيب ع جنــح 2011 847
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2013 275
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2013 166
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2013 109
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2012 932
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 محكمة صمح سمفيت ارالتنقيب عن االث جنــح 2012 473
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2012 508
 محكمة صمح سمفيت التنقيب عن االثار جنــح 2012 394
 محكمة صمح سمفيت االتجار باالثار القديمو جنــح 2011 474
 محكمة صمح سمفيت اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2012 362

 جنــح 2013 1073
 محكمة صمح سمفيت 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1486
 محكمة صمح سمفيت 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 458
 محكمة صمح سمفيت 1961لسنة  51ن اآلثار رقم من قانو 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 903
 محكمة صمح سمفيت 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 115
 محكمة صمح سمفيت 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46تشويو اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 405
 محكمة صمح سمفيت

 جنــح 2015 67
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 669
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51ر رقم من قانون اآلثا 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 670
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 672
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 109
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2لتنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة ا

 جنــح 2015 83
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 
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 جنــح 2015 76
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51م من قانون اآلثار رق 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 77
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 88 

 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2ًا لممادة التنقيب عن اآلثار خبلف جنــح 2009 236
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2009 237
 ة صمح طوباسمحكم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 765
 محكمة صمح طوباس محكمة صمح سمفيت جنــح 2011 460
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 217
 ح طوباسمحكمة صم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 227
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 272
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 456
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2ادة التنقيب عن اآلثار خبلفًا لمم جنــح 2008 594
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2009 292
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2009 297
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2011 26
 محكمة صمح طوباس االتجار باالثار القديمو جنــح 2011 97

 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2012 227
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2013 104
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2013 130
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2005 806
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2007 69

 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2007 280
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 97

 محكمة صمح طوباس عن االثار التنقيب جنــح 2008 124
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 153
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 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 173
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 194
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 195
 محكمة صمح طوباس ثارالتنقيب عن اال  جنــح 2008 286
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 331
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 460
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 490
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 625
 حكمة صمح طوباسم التنقيب عن االثار جنــح 2008 673
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 743
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 862
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2009 67

 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2009 224
 ح طوباسمحكمة صم التنقيب عن االثار جنــح 2009 235
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2009 282
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2009 841
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2010 324
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2010 859

 اسمحكمة صمح طوب التنقيب عن االثار جنــح 2010 1077
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 315
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2008 456
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2009 292
 محكمة صمح طوباس التنقيب عن االثار جنــح 2009 297
 محكمة صمح طوباس حيازة قطع اثرية جنــح 2008 832
 محكمة صمح طوباس حيازة قطع اثرية جنــح 2009 502
 محكمة صمح طوباس حيازة قطع اثرية جنــح 2011 416
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 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51ق االثار رقم  47التنقيب عن االثار خبلفا م  جنــح 2013 674

 محكمة صمح طولكرم 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47ادة تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لمم جنــح 2016 486

 محكمة صمح طولكرم 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2013 208

 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 901
 محكمة صمح طولكرم البحث عن االثار جنــح 2005 271

 محكمة صمح طولكرم البحث عن االثار جنــح 2006 1120
 محكمة صمح طولكرم البحث عن االثار جنــح 2009 1673
 محكمة صمح طولكرم البحث عن االثار جنــح 2011 1255
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2005 271
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار حجنــ 2005 756
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2004 318
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2005 73

 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2006 300
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2006 803
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2007 276
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2007 327
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2007 377
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2007 604
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2009 158
 محكمة صمح طولكرم لتنقيب عن االثارا جنــح 2009 369
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2009 523
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2009 731
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 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2009 749
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2010 2014
 محكمة صمح طولكرم لتنقيب عن االثارا جنــح 2011 836

 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2011 1711
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2012 220

 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2012 2075
 محكمة صمح طولكرم التنقيب عن االثار جنــح 2013 230
 محكمة صمح طولكرم اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2006 468

 جنــح 2013 833

  
1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة   

 محكمة صمح طولكرم

 جنــح 2015 2338
 ممحكمة صمح طولكر  1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2016 150
 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 224
 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 1999
 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2 التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة

 جنــح 2014 2486
 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 2212
 طولكرم محكمة صمح 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 2213
 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 855
 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 
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 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1 حيازة بثار خبلفًا لممادة جنــح 2013 2014
 محكمة صمح طولكرم

 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 2441

 طولكرممحكمة صمح  1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2016 901
 محكمة صمح قمقيمية 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2007 793

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 698
 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم 
 محكمة صمح قمقيمية 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 75

 محكمة صمح قمقيمية 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 216
 محكمة صمح قمقيمية 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2ًا لممادة التنقيب عن اآلثار خبلف جنــح 2005 337
 محكمة صمح قمقيمية 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 324
 حكمة صمح قمقيميةم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2006 98

 محكمة صمح قمقيمية التنقيب عن االثار جنــح 2006 102
 محكمة صمح قمقيمية التنقيب عن االثار جنــح 2006 111
 محكمة صمح قمقيمية التنقيب عن االثار جنــح 2006 112
 محكمة صمح قمقيمية التنقيب عن االثار جنــح 2006 802
 محكمة صمح قمقيمية ارالتنقيب عن االث جنــح 2009 446
 محكمة صمح قمقيمية التنقيب عن االثار جنــح 2009 756
 محكمة صمح قمقيمية التنقيب عن االثار جنــح 2012 322
 محكمة صمح قمقيمية التنقيب عن االثار جنــح 2005 337

 محكمة صمح قمقيمية 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2015 1158
 محكمة صمح قمقيمية ىدم بثار جنــح 2015 1996
 محكمة صمح قمقيمية حيازة قطع اثرية جنــح 2005 311

 محكمة صمح قمقيمية المتاجرة بادوات تراثية جنــح 2005 1524
 محكمة صمح نابمس حيازة قطع اثرية جنــح 2000 1816
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 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46باالثار حيازة والمتاجرة  جنــح 2013 3047

 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2015 2073
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2000 1520
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2008 2376
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2004 435
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2005 712
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2005 773
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2005 938

 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2005 1881
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2006 539
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2006 610
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2007 435
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2007 458
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2007 805

 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار نــحج 2007 1376
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2007 1403
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2007 1447
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2007 1458
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2008 931

 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار ـحجنـ 2008 1109
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2008 1388
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2008 1527
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2008 1566
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2008 2644
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 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار حجنــ 2008 2656
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2008 2800
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2009 1189
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2010 234
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2010 573

 محكمة صمح نابمس لتنقيب عن االثارا جنــح 2010 1671
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2010 3853
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2010 3989
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2011 542

 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2011 1062
 محكمة صمح نابمس نقيب عن االثارالت جنــح 2011 1333
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2011 1558
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2012 251

 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2011 3888
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2012 643
 محكمة صمح نابمس عن االثار التنقيب جنــح 2013 466

 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2012 2062
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2012 2904
 محكمة صمح نابمس التنقيب عن االثار جنــح 2012 833
 محكمة صمح نابمس االتجار باالثار القديمو جنــح 2004 639
 محكمة صمح نابمس ار باالثار القديمواالتج جنــح 2005 827

 محكمة صمح نابمس االتجار باالثار القديمو جنــح 2005 1033
 محكمة صمح نابمس االتجار باالثار القديمو جنــح 2005 1805
 محكمة صمح نابمس االتجار باالثار القديمو جنــح 2006 173
 ابمسمحكمة صمح ن االتجار باالثار القديمو جنــح 2006 627

 محكمة صمح نابمس االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 1567
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 محكمة صمح نابمس االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 2191
 محكمة صمح نابمس االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 2376
 محكمة صمح نابمس االتجار باالثار القديمو جنــح 2008 2432
 محكمة صمح نابمس مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثرياتبلف  جنــح 2014 3438
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2012 1786
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2013 4705
 مح نابمسمحكمة ص اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2013 1797
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2006 879
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2006 880

 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2008 1250
 محكمة صمح نابمس وحفر وتجريف موقع اثري اتبلف مواد اثرية جنــح 2008 1435
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2008 1872
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2009 2407
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2009 2895
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2015 2861
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2016 315

 محكمة صمح نابمس اتبلف اثار جنــح 2001 1672
 محكمة صمح نابمس اتبلف اثار جنــح 2006 491
 محكمة صمح نابمس اتبلف اثار جنــح 2008 499

 محكمة صمح نابمس اتبلف اثار جنــح 2008 1770
 محكمة صمح نابمس حيازة اثار قديمة جنــح 2009 497

 محكمة صمح نابمس حيازة اثار قديمة جنــح 2009 1190
 محكمة صمح نابمس حيازة اثار قديمة جنــح 2009 1240
 مسمحكمة صمح ناب حيازة اثار قديمة جنــح 2009 2321
 محكمة صمح نابمس حيازة اثار قديمة جنــح 2009 3072
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 محكمة صمح نابمس 66من قانون االثار القديمة الؤقت لسنة  47و  46التنقيب واالتجار بمواد اثرية خبلفا الحكام المادة  جنــح 2013 2613

 جنــح 2014 859
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 1816
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 3409
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 3068
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2ب عن اآلثار خبلفًا لممادة التنقي

 جنــح 2013 4653
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 3993
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51 من قانون اآلثار رقم 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 178
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 658
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 226
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2ب عن اآلثار خبلفًا لممادة التنقي

 جنــح 2014 3598
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 4472
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51 من قانون اآلثار رقم 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 4091
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 3905
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2015 3023
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2نقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة الت
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 جنــح 2015 1948
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2013 1893
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51رقم من قانون اآلثار  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 جنــح 2014 644
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة 

 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 693
 محكمة صمح نابمس

 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2تنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة ال جنــح 2016 1350
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 1788
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51رقم  من قانون اآلثار 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 1999 2409

 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 1200
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2013 1239
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 2926
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 4506
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51ار رقم من قانون اآلث 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 221
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 557
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 932

 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 1341
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2015 1722
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51ثار رقم من قانون اآل 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 1878
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 2048
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2008 2668
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1زة بثار خبلفًا لممادة حيا جنــح 2010 2316
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2010 2358
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 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2377
 محكمة صمح نابمس ةتدمير معالم اثري جنــح 2010 2433
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2446
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2447
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2448
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2449
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2450
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2451
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2452
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2475
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2586
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2587
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2721
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2791
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2793
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 2888
 حكمة صمح نابمسم تدمير معالم اثرية جنــح 2010 3069
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 3376
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 3736
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 3754
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 3767
 كمة صمح نابمسمح تدمير معالم اثرية جنــح 2010 3787
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2010 3805
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 154
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 161
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 219
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 مح نابمسمحكمة ص تدمير معالم اثرية جنــح 2011 220
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 224
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 226
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 229
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 230
 مسمحكمة صمح ناب تدمير معالم اثرية جنــح 2011 233
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 248
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 249
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 250
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 251
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 252
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 269
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 361
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 402
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 472
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 710
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 786

 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 1042
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 1045
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 1052
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 1067
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2011 1101

 محكمة صمح يطا 1961لسنة  51ق االثار رقم  47التنقيب عن االثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 63

 محكمة صمح يطا 1961لسنة  51ق االثار رقم  47التنقيب عن االثار خبلفًا لممادة  جنــح 2014 189
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 محكمة صمح يطا 1961لسنة  51ق االثار رقم  47بلفًا لممادة التنقيب عن االثار خ جنــح 2014 322
 محكمة صمح يطا اتبلف اثار جنــح 2014 63
 محكمة صمح يطا ىدم بثار جنــح 2015 78

 محكمة صمح يطا ىدم بثار جنــح 2015 102

 حكمة صمح يطام 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2015 152
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 (2ممحق رقم )تابع 

 المدور
 اريحا -محكمة احداث  التنقيب عن االثار االحداث 27 2016 54
 اريحا -محكمة احداث  1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  االحداث 27 2016 54
 اريحا -محكمة احداث  1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46ثار حيازة والمتاجرة باال  االحداث 27 2016 54

 بيت لحم -محكمة احداث  1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  االحداث 27 2016 190
 جنين -محكمة احداث  1961لسنة  51نون اآلثار رقم من قا 47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  االحداث 27 2016 41
 جنين -محكمة احداث  1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  االحداث 27 2016 41
 جنين -ث محكمة احدا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  االحداث 27 2016 91

 رام اهلل -محكمة احداث  التنقيب عن االثار االحداث 27 2016 311
 طولكرم -محكمة احداث  1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  االحداث 27 2016 164
 نابمس -محكمة احداث  1961لسنة  51رقم  من قانون اآلثار 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  االحداث 27 2016 384

 محكمة صمح أريحا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2015 1055
 محكمة صمح أريحا 1961لسنة  51/د من قانون اآلثار رقم 46التجارة باآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 95

 محكمة صمح أريحا اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2 2013 501

 محكمة صمح أريحا تدمير معالم اثرية جنــح 2 2013 500
 محكمة صمح أريحا تدمير معالم اثرية جنــح 2 2013 502
 حامحكمة صمح أري 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2 2016 194
 محكمة صمح أريحا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 194
 محكمة صمح الخميل حيازة قطع اثرية جنــح 2 2015 183

 محكمة صمح الخميل ىدم بثار جنــح 2 2014 2675
 محكمة صمح الخميل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 266

 محكمة صمح الخميل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1891
لسنة  51رقم  /ب من قانون اآلثار47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 2042  محكمة صمح الخميل
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1966 

 جنــح 2 2016 2045
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح الخميل 1966
 محكمة صمح الخميل حيازة اثار قديمة جنــح 2 2015 183

 محكمة صمح بيت لحم قديمة حيازة اثار جنــح 2 2008 1680
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2 2010 1082
 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2 2012 916

 محكمة صمح بيت لحم حيازة اثار قديمة جنــح 2 2013 4448
 محكمة صمح بيت لحم 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46طمس اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 911

 جنــح 2 2016 2236
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح بيت لحم 1966
 محكمة صمح بيت لحم 1966لسنة  51قانون اآلثار رقم  /ب من47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 2668
 محكمة صمح بيت لحم 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 2886
1961لسنة  51قم من قانون اآلثار ر  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة   جنــح 2 2016 269  محكمة صمح بيت لحم 
 محكمة صمح بيت لحم الحفر في موقع اثري جنــح 2 2014 614
 محكمة صمح بيت لحم الحفر في موقع اثري جنــح 2 2016 616

 محكمة صمح بيت لحم اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2 2015 2991
 محكمة صمح بيت لحم 1966لسنو  51من قانون االثار القديمة رقم  47ون ترخيص خبلفا لممادة االتجار باالثار بد جنــح 2 2014 614
 محكمة صمح بيت لحم اتبلف اثار جنــح 2 2014 614
 محكمة صمح بيت لحم حيازة قطع اثرية جنــح 2 2016 476

 محكمة صمح بيت لحم 1966 لسنة 51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2 2013 4331
 محكمة صمح بيت لحم 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2 2014 863
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2 2012 574

 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2 2015 2560
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو ــحجن 2 2015 3143
 محكمة صمح بيت لحم االتجار باالثار القديمو جنــح 2 2015 4096
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 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 694
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2ادة التنقيب عن اآلثار خبلفًا لمم جنــح 2 2016 940

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2015 2113
 صمح جنينمحكمة  1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1243
 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 556

 محكمة صمح جنين 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1936
 محكمة صمح حمحول 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2ة التنقيب عن اآلثار خبلفًا لمماد جنــح 2 2016 64

 محكمة صمح حمحول 1966لسنو  51من قانون االثار القديمة رقم  47االتجار باالثار بدون ترخيص خبلفا لممادة  جنــح 2 2014 549
 محكمة صمح حمحول تدمير معالم اثرية جنــح 2 2015 1419
 محكمة صمح حمحول 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة التنقيب عن  جنــح 2 2016 856

 جنــح 2 2016 806
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح حمحول 1966

 حجنــ 2 2016 636
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح حمحول 1966

 جنــح 2 2016 1066
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محولمحكمة صمح ح 1966
 محكمة صمح حمحول حيازة قطع اثرية جنــح 2 2015 926
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 410

 امحكمة صمح دور  1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2 2015 1382

 جنــح 2 2016 801
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح دورا 1966
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2015 1288
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2015 1580
 محكمة صمح دورا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 220

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51ار رقم من قانون اآلث 47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2013 5227
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 217
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 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 328
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 894

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 2636
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2لممادة التنقيب عن اآلثار خبلفًا  جنــح 2 2016 3416
 محكمة صمح رام اهلل تدمير معالم اثرية جنــح 2 2015 3322
 محكمة صمح رام اهلل تدمير معالم اثرية جنــح 2 2015 3469
 محكمة صمح رام اهلل اتبلف اثار جنــح 2 2013 4247
 محكمة صمح رام اهلل 66من قانون االثار القديمة الؤقت لسنة  47و  46تجار بمواد اثرية خبلفا الحكام المادة التنقيب واال  جنــح 2 2013 1740
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2 2016 711

 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 2636
 محكمة صمح رام اهلل 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 894
 اهللمحكمة صمح رام  1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2 2016 424

 محكمة صمح رام اهلل حيازة قطع اثرية جنــح 2 2011 2719
 محكمة صمح رام اهلل 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46حجب اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1779
 محكمة صمح رام اهلل التنقيب عن االثار جنــح 2 2009 3355
 محكمة صمح طوباس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2فًا لممادة التنقيب عن اآلثار خبل جنــح 2 2016 515
 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 104
 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 203
 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 233
 محكمة صمح طولكرم 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 678
 محكمة صمح طولكرم 1961لسنة  51ق االثار رقم  47التنقيب عن االثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 571
 محكمة صمح قمقيمية 1966لسنة  51/د من قانون اآلثار رقم 46التجارة باآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 775
 محكمة صمح قمقيمية 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/1حيازة بثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 775

 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51من قانون االثار رقم  46حيازة والمتاجرة باالثار  جنــح 2 2015 4053
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 812
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2 2016 394



211 
 

 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51/د من قانون اآلثار رقم 46التجارة باآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 992
 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51ـ من قانون اآلثار رقم /ى46طمس اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1980
 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46طمس اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 2621
 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1442
 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1763
 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51رقم  /ب من قانون اآلثار47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1902
 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46تشويو اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1258
 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46تشويو اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 2090
 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20تنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة ال جنــح 2 2016 934

 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1059
 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 2885

 جنــح 2 2016 2815
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 سمحكمة صمح نابم 1966

 جنــح 2 2016 2395
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح نابمس 1966

 جنــح 2 2016 2479
نة لس 51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح نابمس 1966

 جنــح 2 2016 2574
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح نابمس 1966

 جنــح 2 2016 2629
لسنة  51قانون اآلثار رقم /ب من 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح نابمس 1966

 جنــح 2 2016 1818
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح نابمس 1966

 جنــح 2 2016 1843
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47خبلفًا لممادة تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة 

 محكمة صمح نابمس 1966
 محكمة صمح نابمس 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46إتبلف اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 1180
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 كمة صمح نابمسمح 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46إتبلف اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 2151

 جنــح 2 2016 1716
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح نابمس 1966
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 639
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 388

 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2014 3845
 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2ادة التنقيب عن اآلثار خبلفًا لمم جنــح 2 2015 730

 محكمة صمح نابمس 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2015 2072
 صمح نابمس محكمة 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 966

 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2 2015 4343
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2 2015 4362
 محكمة صمح نابمس اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري جنــح 2 2015 2647
 محكمة صمح نابمس ر معالم اثريةتدمي جنــح 2 2011 1179
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2 2014 1995
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2 2014 3337
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2 2014 3987
 محكمة صمح نابمس تدمير معالم اثرية جنــح 2 2014 4036
 محكمة صمح يطا اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري ــحجن 2 2016 158
 محكمة صمح يطا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2015 74

 جنــح 2 2016 356
لسنة  51اآلثار رقم /ب من قانون 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح يطا 1966

 جنــح 2 2016 696
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة 

 محكمة صمح يطا 1966

 جنــح 2 2016 357
لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47ة تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لمماد

 محكمة صمح يطا 1966
 محكمة صمح يطا 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46إتبلف اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 356
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 محكمة صمح يطا 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46إتبلف اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 357
 محكمة صمح يطا 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46تشويو اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 357
 محكمة صمح يطا 1966لسنة  51/ب من قانون اآلثار رقم 47بداللة المادة  20التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 356
 محكمة صمح يطا 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46ًا لممادة تشويو اآلثار خبلف جنــح 2 2016 356
 محكمة صمح يطا 1966لسنة  51/ىـ من قانون اآلثار رقم 46طمس اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 696
 محكمة صمح يطا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2 2016 203
 محكمة صمح يطا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47و  46ىدم بناء أثري وفق المادة  جنــح 2 2016 344
 محكمة صمح يطا 1961لسنة  51من قانون اآلثار رقم  47/2التنقيب عن اآلثار خبلفًا لممادة  جنــح 2 2016 357
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 (3ممحق رقم )

Type of deposit Date of deposit ionConvent 

  االتفاقيات

# 

Ratification 

 مصدؽ

ا فاقية حماية ال راث  08/12/2011
العالمي كالطبيعي. باريس 
1972 

Convention concerning the Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage. 
Paris, 16 November 1972. 

1.  

Ratification 

 مصدؽ 

 ا فاقية حماية ال راث 08/12/2011
الثقافي المغمكر بالميا . 

 2001باريس 

 

Convention on the Protection of the 
Underwater Cultural Heritage. Paris, 2 
November 2001. 

2.  

Ratification 

 مصدؽ

ا فاقية حماية ال راث  08/12/2011
الثقافي غير المادم. 

 .2003باريس 

 

Convention for the Safeguarding of the 
ngible Cultural Heritage. Paris, 17 Inta

October 2003. 

3.  

Ratification 

 مصدؽ

 

ا فاقية لصكف ال راث  08/12/2011
الثقافي غير المادم. 

 2005باريس 

 

Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions. Paris, 20 October 2005 

4.  

Accession 

 جماـان

ا فاقية حماية المم مكات  22/03/2012
الثقافية في حالة النزاع 

  1954المسمح. الهام 

Convention for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict 
with Regulations for the Execution of the 
Convention. The Hague, 14 May 1954. 

5.  

Accession 

 انجماـ 

البرك كككؿ الممحؽ بحماية  22/03/2012
المم مكات الثقافية في 
حاؿ النزاع المسمح. 

 1954 الهام

Protocol to the Convention for the 
Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict. The Hague, 14 
May 1954. 

6.  

Ratification 

 مصدؽ

ة حظر كمنع اس يراد ا فاقي 22/03/2012
ك صدير كنقؿ المم مكات 
الثقافية بطرؽ غير 

 1970مشركعة. باريس 

Convention on the Means of Prohibiting 
and Preventing the Illicit Import, Export 
and Transfer of Ownership of Cultural 
Property. Paris, 14 November 1970. 

7.  
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 االتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي والتي وقعت/ صادقت عمييا فمسطين

 

 World Heritage                      مواقع فمسطينية مسجمة ضمن ال حة التراث العالمي 
 Sites: 

 

   Land of Olives and Vines – Cultural Landscape of Southern Jerusalem, 
Battir (2014) 

  Birthplace of Jesus: Church of the Nativity and the Pilgrimage Route, 
Bethlehem (2012) 

 Tentative                                      العالمي مواقع فمسطينية مرشحة لبل حة التراث  
:List 

 

 Ancient Jericho: Tell es-Sultan (04/02/2012) 

  Anthedon Harbour (02/04/2012) 

  El-Bariyah: wilderness with monasteries (02/04/2012) 

  Mount Gerizim and the Samaritans (02/04/2012) 

Accession 

 انجماـ 

البرك كككؿ الثاني الممحؽ  3/201222/0
بحماية المم مكات الثقافية 
في حاؿ النزاع المسمح. 

 1999الهام 

Second Protocol to the Hague 
Convention of 1954 for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict. The Hague, 26 March 1999. 

8.  

Accession 

 انجماـ

 
05/06/2015 

 

ا فاقية مكافحة 
المنشطات الرياجية. 

  2005باريس 

International Convention against 
Doping in Sport. Paris, 19 October 
2005 

9.  
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  Old town of Hebron al-Khalil & its environs (02/04/2012) 

  Old Town of Nablus and its environs (02/04/2012) 

 QUMRAN: Caves and Monastery of the Dead Sea Scrolls (02/04/2012) 

  Sebastia (02/04/2012) 

  Tell Umm Amer (02/04/2012) 

  Throne Villages (06/06/2013) 

  Umm Al-Rihan forest (02/04/2012) 

  Wadi Gaza Coastal Wetlands (02/04/2012) 

  Wadi Natuf and Shuqba Cave (06/06/2013) 
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 فيرس االشكال
 

 43 .........................................   صكرة مف الحفريات االخيرة ال ي  جرم في جبؿ هيركديكف1:  1شكؿ ا

 44 .......   صكرة جكية ل ؿ الجيب المحاذم لقرية الجيب كيكجح  كسع المس كطنة عمى حساب اراجيها.2:  1شكؿ ا

 46 ...................................................... طكف  مف المغائر االثرية المم دة عمى كاد الخري3:  1شكؿا

 46 .........................   صكرة جكية لكاد خريطكف مكجحة مس كطنة  ككاع ال ي  شرؼ عمى الكادم4:  1شكؿ ا

 48 .............................. .. رة عميه كادخاله حيز المس كطنة  مكقع  ؿ الرميدة مكجع كيفية السيط5:  1شكؿا

  صكرة لمكقع أثرم في خربة سكسيا كصكرة جكية لخربة سكسيا مكجحة المكقع األثرم كالمس كطنة المقامة 6:  1شكؿ ا
 49 ............................................................................................ . عمى اراجي القرية

 50 ...................................   الدير البيزنطي في خربة المرصص داخؿ مس كطنة معاليه ادكميـ7:  1شكؿ ا

 51 .............................................................    مكقع خربة سيمكف في مس كطنة شيمك8:  1شكؿ ا

 85 .......................   صكر  كجح الحفريات األثرية في خربة صبلح قبؿ ردمها كبنان الجدار عميها1:  2شكؿ ا

 86 ................................    ؿ بيت مرسـ كيكجح كيفية فصؿ المكقع عف القرية بالجدار الفاصؿ2:  2شكؿا

 92 ...................................البيرة –  امثمة عمى الحفريات غير الشرعية االنبش  في جبؿ القفزة 3:  2شكؿ ا

 92 .............................بيت امر  –ذكر   امثمة عمى الحفريات غير الشرعية االنبش  في خربة ج4:  2شكؿ ا
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 فيرس المحتويات
 

 أ  .............................................................................................. إقرار:

 ب  ................................................................................... شكػػػػر ك قديػػػػػػػر

 ج  ................................................................................. ةيبر علاب الممخص

 ق  .............................................................................. ةيز يمجنالاب صخمملا

 1 ........................................................................................... المقدمػػػة

 2 ................................................................. ال طكر ال اريخي كخمفية الدراسة: *

 11 ............................................................................... الدراسات السابقة:

 13 ................................................................................. أهداؼ الدراسة:

 13 ................................................................................. مبررات الدراسة:

 13 ............................................................................... صعكبات الدراسة:

 14 ................................................................................. اشكالية الدراسة:

 14 ................................................................................. منهجية الدراسة:

 15 ................................................................................... خطة الدراسة:

 الفصل األول

 قات الحماية القانونية لآلثار الفمسطينيةم عي

 3 ..............................المبحث األكؿ: الميعيقات ال ي  كاجه حماية اآلثار عمى المس كل الدكلي

 3 .......................................................... كر ال شريعات الدكليةالمطمب األكؿ : قص

 4 ................................. الفرع األكؿ : عدـ جاهزية اال فاقيات الدكلية لمبلحقة من هكي االثار

 11 ............................. الدكلية  جا  حماية المم مكاتالفرع الثاني : محدكدية جهكد المنظمات 

 16 ................................................ المطمب الثاني : محدكدية الرقابة القجائية الدكلية
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 17 ........................... الدكلية لبلح بلؿ اإلسرائيميالفرع األكؿ: اإلشكاليات الم عمقة بالمسؤكلية 

 20 ..................................... الفرع الثاني : صعكبة المجكن إلى المحاكـ الدكلية الم خصصة

 24 .............. ماية اآلثار الفمسطينية عمى المس كل الكطنيالمبحث الثاني : ال حديات ال ي  كاجه ح

 25 ........................... المطمب األكؿ : محدكدية اإلطار ال شريعي في حماية اآلثار الفمسطينية

 25 ......................................... جعؼ ال شريع مف حيث ال جريـ كالعقكباتالفرع األكؿ : 

 38 ..... الفرع الثاني : اس بعاد  طبيؽ ال شريعات عمى المكاقع األثرية الكاقعة خارج نطاؽ خريطة أكسمك

 53 ............................ المطمب الثاني: محدكدية اإلطار المؤسسي في حماية اآلثار الفمسطينية

 53 .............................. الفرع األكؿ : قصكر المنظكمة القجائية في حماية اآلثار الفمسطينية

 61 ................ الفرع الثاني:  معيقات العمؿ لؤلجهزة المحمية المخ صة في حماية اآلثار الفمسطينية

 الفصل الثاني

 لفمسطينيةوجوب حماية اآلثار ا

 76 .................................. المبحث األكؿ : صكر االن هاكات الكاقعة عمى اآلثار الفمسطينية

 76 .................................. لفمسطينيةجرائـ االح بلؿ اإلسرائيمي بحؽ اآلثار االمطمب األكؿ: 

 77 ........................................... الفرع األكؿ : الجرائـ االسرائيمية ا جا  اآلثار الفمسطينية

 84 ................................... فمسطينيةالفرع الثاني : جدار الفصؿ كأثر  عمى المكاقع األثرية ال

 88 .......................................... كجكب ال صدم لبلن هاكات الداخمية المطمب الثاني:

 89 ............................................................ الفرع األكؿ: الحفريات غير المشركعة

 93 ................................. الفرع الثاني: اإل جار غير المشركع كال هريب غير المشركع لآلثار

 96 .............................. المبحث الثاني: كجكب مبلحقة كمحاسبة المن هكيف لآلثار الفمسطينية

 97 .................................................. المطمب األكؿ : المبلحقة عمى المس كل الداخمي

 97 ................................................................... الفرع األكؿ: المسؤكلية الجزائية

 102 ................................................................ الفرع الثاني : المسؤكلية المدنية
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 107 ...................... المطمب الثاني: مبلحقة كمحاسبة االح بلؿ اإلسرائيمي عمى المس كل الدكلي

 108 ......................... فرع األكؿ:  فعيؿ ال عاكف مع المؤسسات الدكلية كاالقميمية ذات العبلقةال

 118 ........................ الفرع الثاني : محاكمة إسرائيؿ دكليان عمى جرائمها بحؽ اآلثار الفمسطينية

 124 ....................................................................................... الخا مة

 127 ........................................................................................ الن ائج

 128 ..................................................................................... ال كصيات

 129 ....................................................................... مصادر كالمراجعقائمة ال

 150 ................................................................................. قائمة المبلحؽ

 199 ................................................................................ فهرس االشكاؿ

 200 .............................................................................. كياتفهرس المح 

 

 


