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شكــــر وتقديـــــــر

و
لكؿ منا نجكـ مجيئة رشد في مسير ه ك هديه لمطريؽ الصحيح ،فنجكمي م ؤللئة في سمائي دكما
فشك ار لعائم ي ال ي ال كؼ عف قديـ ال جحيات مف أجمي
ككؿ الشكر كال قدير ألسا ذ ي األفاجؿ الذيف منحكني كق هـ كلـ يبخمكا عمي بمشكر هـ ك كجيها هـ
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
كالكثائؽ كالصكر ال ي أغنت بحثي كأعط ه قيمة عممية أكبر.كاخص بالذكر اسا ذ ي في جامع ي
الحبيبة القدس كالدكائرالحككمية كالمؤسسات األهمية المعنية بال راث الثقافي ،فمهـ مني كؿ الشكر
كال قدير

ب

الممخص
مقدرات ال راث
ألف الشعب الفمسطيني ذك جذكر ناغي عمؽ األرض الفمسطينية,فإنه يم مؾ مف ٌ
ٌ

اإلنساني ما يجعمه في مقدمة الشعكب الحجارية ,كمف الدالئؿ ال اريخية عمى هذا المكركث مؾ
المككنات كالعناصر ال ي خمٌدها اإلنساف الفمسطيني مف آثار ركحية أك مادية في راثه الفكرم ،كرقيٌه
اإلنساني .كألف هذا المكركث يس حؽ الحفاظ عميه بجدارة البقان ،كالعمؿ عمى كظيفه لصالح الحاجر
كالمس قبؿ .فقد جانت هذ الدراسة منسجمة مع هذا السياؽ عمى قاعدة إف الكفان لؤلسبلؼ ال يعني
الحفاظ عمى رمادهـ ،كانما نقؿ المهب الذم أشعمك  ،ما يسهـ كيدخؿ في بنان الهكية الكطنية لمشعب
الفمسطيني.
كبنان عميه فإف حماية اآلثار كال راث الفمسطيني كبسط قكاعد قانكنية سميمة هي مكجكع في غاية
األهمية يس كجب ال كسع به لمكصكؿ الى نقاط أكلكية ي ـ ا باعها لمحفاظ عمى البقية الم بقية مف آثارنا
الفمسطينية ال ي عرض لمسرقة كالنهب كال دمير بشكؿ عسفي كدائـ .سكان أ ٌـ ذلؾ مف ًقبؿ مكاطنيننا
مس غمٌيف القانكف البالي كاألحكاـ العقابية الهزيمة غير الرادعة .أك مف ًقبؿ العدك االسرائيمي الم ربص
بنا ،كالذم ال ي رؾ فرصة لمبطش بالبشر كالحجر كالشجر إال كيع مي مكج ها .مس غبل نقاط جعفنا
الداخمية قبؿ الدكلية.
لهذا جانت هذ الدراسة كال ي كمف مشكم ها في قصكر ال شريعات كالقكانيف الدكلية ك المحمية النافذة
في فمسطيف كعدـ صياغ ها ل ككف م كافقة مع م طمبات حماية ال راث الثقافي كاألثرم كغير م كائمة
مع اال فاقيات الدكلية المخ صة في حماية ال راث الثقافي .ك مف أجؿ إيفان هذ الدراسة حقٌها كاف ال
بد لي مف ا ٌباع منهجيف في هذ الدراسة  .كاف كاف ذلؾ مما يثقؿ الكاهؿ كيجعؿ الدارس ينكن بالحمؿ
ٌ
ممست خطى
لكال اإلحساس بجسامة المسؤكلية كامانة الرسالة كأهمي ها في هذ الظركؼ  .لذا فإنني ٌ
الدراسة ,عبر المنهج ال حميمي ل بسيط المكاد القانكنية المحمية كاال فاقيات الدكلية الخاصة بال راث

الثقافي كالمنهج الميداني إلعطان الدراسة ركحان عممية بعيدان عف الرك يف النظرم ،حيث ـ القياـ بزيارة
لمكاقع أثرية خجع لمخ مؼ أنكاع ال هديد الذم سكؼ يعرجه البحث.
محدث بال راث
ك كصمت الدراسة الى ن ائج مخص في عدـ كجكد إطار شريعي لمحماية  :قانكف ٌ
الثقافي ما يع زز سبؿ الحماية مف خبلؿ نصكص جريمية محددة كعقكبات فاعمة كرادعة ،كهذا ما ـ
ج

عرجه كاثبا ه في هذا البحث مف خبلؿ عرض ق اررات المحاكـ الفمسطينية بما يخص الجرائـ الكاقعة
بحؽ اآلثار كما ال يناسبه مف عقكبات كعدـ ال ماس القجان لخطكرة هذ الجرائـ .بؿ إف ال غريب بيف
المج مع ك راثه الحجارم كعدـ كجكد برامج كعية لؤلجياؿ منذ الصغر لغرس مفاهيـ االن مان إلى
ال راث بهكي هـ الكطنية ،إجافة إلى معاناة المؤسسات الفمسطينية الرسمية المخ صة بمكافحة جميع
حد مف قدرات هذ المؤسسات
صكر االع دان عمى اإلرث الثقافي لمشعب الفمسطيني هذ المعيقات ٌ
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
إفساح الطريؽ أماـ الدراسات ال ي هدؼ إلى صكف هذا المكركث الحجارم بؿ ك قديـ ما أمكف مف
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 .
ككذلؾ إماطة المثاـ عف كؿ الكجك ال ي سبب بالجرر كاألذل لهذا ال راث ,كلعؿ افجؿ الكسائؿ
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.

ه

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.

و

المقدمـــة
ً
الشعكب مف
مف ييطمؽ مسدسه عمى الماجي فكأنما يقصؼ المس قبؿ بمدفعه ...فبل ق صر يمعاناة
كيبلت الحركب كالنزاعات المسمحة ،بإزهاؽ أركاح البشر كسمب حري هـ كاإلجرار بمم مكا هـ .بؿ
كسع ل طاؿ ك راثهـ الحجارم كال ي شهد عمى ماجيهـ .ذلؾ الماجي الذم يرسـ الكاقع.
ف ال راث الثقافي غير المادم كالمكاد األثرية هي رصيد الشعكب الدائـ مف ال جارب ،كالشكاهد الحجارية
يمـ عمى مكاجهة الحاجر ك صكر المس قبؿ .في ظؿ ما نشهد ي هذ األياـ
هي ال ي عطي العزيمة لؤل ي
أياـ قر و
مف قمب و
ات ألحكاؿ الدكؿ ،ساقطي فيها الحجارات جحايا كقرابيف لمصراعات .فقد شهدنا في و
يبة
ى
صرمت أبغض الجرائـ ال ي يندل لها جبيف ال اري جد الحجا ًرة كال اري االنساني ،في و
دكؿ ذات
و
هاب كبد الم حؼ
حجاروة جاربة في أعماؽ ال اري  .كما كاف الحاؿ في العراؽ :الذم ال هى ىـ اإلر ي

جنح اآلشكرم في بكابة نركاؿ في مدينة المكصؿ ،كأ ت يد
ا
كالمك بة المركزية،
لم ٌ
ٌ
كعجت أنيابهي
الثكر ي
()1
ً
الهمجية كاإلع دان
هاب رماد
يذر اإلر ي
اآلثمة عمى سكر نينكل ال اريخي  .كفي سكريا :حيث حيث ي

ً
البطش قمعة
يد
عمى لؤلؤة الصحران دمر ،كأطاحكا بمعبدم بؿ كبعؿ شميف كقكس النصر ،ل طاؿ ي
حمب الشاهدة عمى حجار و
ات عاقبت عميها األزمنة كحبا عميها ال اري (.)2
قنة ال ي ً
مة لمصكت ،كبأساليب م و
بأيد كا و
فمسطيننا ليست بحاؿ أفجؿ –إال اف هذا االع دان ي ـ و
صد ير
ى ي

ىج ىمبةن في أركقة المج مع الدكلي -فمعانا ها م د منذ أجياؿ ،أثخنت في البشر كالشجر كالحجر الذم

ً
ً
كيسرؽ
بسمب الحياة كالحرية ،بؿ
المعاناة كالمأساة ،فعدكنا م ربص بنا ال يك في
يقؼ شاهدان عمى عمؽ
ي
ي
األرض ك اريخها .فراح ي ً
قاليدنا كثقاف ىنا ح ى أنه يحاكؿ اإلس حكا ىذ عمى ر ً
ً
غيؼ يخ ً
بزنا
اث
منا
شاط يرنا ر ى
ى
ي
ي
) )1ػ ػػدمير اآلث ػ ػػار م ػ ػػف قب ػ ػػؿ داع ػ ػػش يج ػ ػػرم بش ػ ػػكؿ مم ػ ػػنهج عم ػ ػػى المكاق ػ ػػع كالمنحك ػ ػػات األثري ػ ػػة ف ػ ػػي العػ ػ ػراؽ كس ػ ػػكريا ،كمنه ػ ػػا
مكاقػ ػ ػػع مدرجػ ػ ػػة جػ ػ ػػمف الئحػ ػ ػػة ال ػ ػ ػراث العػ ػ ػػالمي ال ابعػ ػ ػػة لمنظمػ ػ ػػة اليكنسػ ػ ػػكك مثػ ػ ػػؿ مدينػ ػ ػػة الحجػ ػ ػػر ،ك آشػ ػ ػػكر كال ػ ػ ػػي ػ ػ ػػدعى

بقمعػ ػ ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػ ػ ػرقاط ك كػ ػ ػ ػ ػػالح فػ ػ ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػ ػ ػراؽ ،كمػ ػ ػ ػ ػػا قػ ػ ػ ػ ػػاـ ال نظػ ػ ػ ػ ػػيـ ب ػ ػ ػ ػ ػػدمير عػ ػ ػ ػ ػػدة مسػ ػ ػ ػ ػػاجد قديمػ ػ ػ ػ ػػة مثػ ػ ػ ػ ػػؿ مسػ ػ ػ ػ ػػجد النبػ ػ ػ ػ ػػي
يكنس في المكصؿ ،باإلجافة إلى دمير لعدة مساجد ككنائس كمعابد أيزيدية قديمة باإلجافة إلى المراقد الشيعية.

) )2ب ػ ػػاري  21يكني ػ ػػك  2015ذك ػ ػػر م ػ ػػا يس ػ ػػمى بػ ػ ػػ"المرصد الس ػ ػػكرم" أف مس ػ ػػمحي نظ ػ ػػيـ "داع ػ ػػش" اإلره ػ ػػابي فخخ ػ ػػكا باأللغ ػ ػػاـ
كالعبػ ػ ػكات الناس ػ ػػفة المكاق ػ ػػع األثري ػ ػػة ف ػ ػػي مدين ػ ػػة ػ ػػدمر ،كص ػ ػػرحت الم ػ ػػديرة العام ػ ػػة لميكنيس ػ ػػكك إيرين ػ ػػا بكككف ػ ػػا أف ػ ػػدمير اآلث ػ ػػار

بالمنطقػ ػػة سػ ػػيككف خسػ ػػارة كبي ػ ػرة لمبش ػ ػرية .كب ػ ػػاري  2016/4/27ذكػ ػػرت منظمػ ػػة اليكنسػ ػػكك أف دمػ ػػا انر هػ ػػائبلن كقػ ػػع فػ ػػي م حػ ػػؼ
ػ ػػدمر حي ػ ػػث ش ػ ػػكهت ال ماثي ػ ػػؿ كالنػ ػ ػكاكيس الحجري ػ ػػة اال كابي ػ ػػت ال ػ ػػي ص ػ ػػعب نقمه ػ ػػا إل ػ ػػى مك ػ ػػاف آم ػ ػػف بس ػ ػػبب حجمه ػ ػػا ،كحط ػ ػػـ

بعجها كدمرت رؤكسها.

1

كطبؽ حم ً
المطرز ،ككسر يشباب ًنا .يمع ب انر ذلؾ إرثان ك ار يان؛
صنا
رص فبلفمنا
ى
ى ي
كقي ى
كثكبنا الفمسطيني ي
ا ً
اكض األيمـ لمظفر به عمى مر العصكر .كقد طكرت األمكر ك جاكزت حدكد
ساـ ه
ثميف ر ي
فآثارأليمـ ًك ه

و
كمكرد
جمب السياحة
الفكرة المعنكية ل صير جزنان ماديان ع مد عميه الدكؿ ل سكيقها بيف األمـ ف س ي
صادم كرافد نمكم.
و
إق

الدفاع كالحماية،
كنظ انر لؤلهمية المعنكية كالمادية لآلثار فقد كجد القانكف الذم ييمثؿ الركيزة األساس في
ً
عبلكة عمى جهد األفراد ككعيهـ بكاجب المحافظة عمى إرثهـ ك راثهـ ،كالنشاط الدكلي الذم قكـ عميه

الهيئات كالمنظمات المخ صة الرسمية منها كغير الرسمية؛ ال شريعات كالقكانيف الناظمة لم عامؿ مع
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 قكـ بالحماية الجادة لما هك أثرم
كالمطالبة بمحاسبة المع ديف عميها أكاف االح بلؿ اـ مف أبنان البمد المجمميف الجاهميف بالقيمة الحقيقية
ال ي ال جاهيها ام مادة فهي ال جاهيها ام قيمة مالية.
في هذ الدراسة سكؼ ي ـ العمؿ عمى جمية ك كجيح األمكر ال ي مف كاجب آثارنا عمينا صيان ها
كالمحافظة عميها مف كؿ يد طالها ل ع دم عميها غرجها الكحيد شكيه كسمب أصحاب هذ األرض
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
م حدة كاممت لكي نسج المج معات ك ككف الحجارة ،فالنكاة الصغيرة هي ال ي ؤسس األجساد
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
ك نصؼ المظمكـ ،كبداية عمـ اآلثار كنشأ ه كبدن االه ماـ بالبحث عف آثار السابقيف كالحجارات
الغابرة ال ي أكصم نا لهذا الحاجر.
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المدنية األكلى ،فكؿ جمع مف الناس كاف ال بد لهـ مف قكاعد أك أنظمة
إف القانكف قديـ منذ نشأت
ٌ

حكمهـ ،ك عمؿ عمى ذليؿ صعاب الحياة .فالغريزة البشرية بالطبع االج ماعي يح ٌكـ عمى األفراد

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
قكة قاهرة ال يركنها مم زمكف ا جاهها بالكالن كبطبيعة الحاؿ بالجكابط األخبلقية ال ي ير كز عميها
نجاح ك طكر أم مج مع ،فأصبح لرجؿ الديف سمطة كنفكذ بصف هـ كسطان بيف الناس كاآللهة كبدأت
أحكاـ رجؿ الديف صدر بشكؿ أحكاـ الى أف أصبحت قكاعد ممزمة كسكابؽ قجائية .كأصبح هناؾ
ربط بيف السمطة السياسية لمحاكـ بالسمطة الدينية فكاف الممكؾ يعبركف عف سمط هـ كقك هـ بأنها
مس مدة مف اآللهة(.)1
بدأت طكر األحكاـ كاألعراؼ القانكنية المنظمة لسمككات المكاطنيف ل صبح مدكنات كنظـ قانكنية
مك كبة ،فبل يعد ال دكيف مرحمة مف مراحؿ نشأة القانكف .فمع بداية ككيف الممالؾ الكبرل شعر
االنساف بحاج ه لم دكيف كمع ظهكر الك ابة حكالي 3200ؽ.ـ(.)2
بدأت ظهر لدينا ابداعات ادبية كفنية يعجز الباحث أك القارئ عف كصفها .ح ى أف الحركب كانت
لها أنظمة كقكاعد كفنكف ،فكاف هناؾ آلهة لمحركب فكاف حكرس عند المصرييف ،كزيكس عند اليكناف
كمارس عند الركماف( . )3كلـ يغب القانكف عف هذ االبداعات الك ابية األكلى فظهرت لدينا مدكنات
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
الحقيقية ال ي كانت نظـ المج معات آنذاؾ ،فاك سبت هذ المدكنات قد انر ظهرت الك ابة االكلى في

) )1لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ ارج ػ ػػع :ص ػ ػػكفي حس ػ ػػف أب ػ ػػك طال ػ ػػب ،ػ ػػاري ال ػ ػػنظـ القانكني ػ ػػة كاالج ماعي ػ ػػة ،دار النهج ػ ػػة العربي ػ ػػة،
القاهرة ،1976 ،ص .133-131

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

) (3سعيد جكيمي ،المدخؿ لدراسة القانكف الدكلي اإلنساني ،دار النهجة العربية ،القاهرة ،2002 ،ص .12
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ببلد ما بيف النهريف ،ف كجح لنا المك شفات األثرية أف أكؿ ك ابة أنشأها االنساف ظهرت في ببلد
سكمر كسميت الك ابة المسمارية(.)1
فالمج معات القديمة عرفت العبلقات الدكلية كالقنصمية فكانت هناؾ أعراؼ نظـ اال فاقيات ال جارية.
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 يك بت بالغة
اآلرامية .كقد مارست المد ف اليكنانية نظاـ البعثات الدبمكماسية ك شكمت في نظاـ حماية األفراد
كاألجانب ،كحماية مصالح المدف األجنبية .كلـ يغفؿ الركماف العبلقات الدبمكماسية ف ـ شكيؿ نظاـ
القاجي األجنبي لمحكـ في النزاعات الناشئة بيف األجانب(. )2
ك ظهر لدينا أكؿ مدكنة قانكنية في ال اري عمى يد مؤسس سبللة أكر الثالثة كهك أكرنمك عاـ 2030
ؽ.ـ( ،)3أم أف هذ المدكنة القانكنية سبقت شريعة حمكرابي بثبلثة قركف كلكف شريعة حمكرابي1790
ؽ.ـ ( ،)4أخذت شهرة كاسعة لحصكلنا عمى مسم ه الشهيرة البالغ طكلها م ريف سميمة ،ككف نصكص
مدكنة حمكرابي المنقكشة عمى حجر محفكظ في م حؼ المكفر في باريس مف عدة أسطر كأعمدة
قسمها األب شيؿ –الذم قاـ بنشر هذ النصكص ك رجم ها – إلى  282مادة مسبكقة بديباجة ك ميها
خا مة .كفي أعمى النقش نجد رسمان يصكر اإلله شمش القاجي األبر لمسمكات كاألرض ممسكان بك اب
كأمامه حمكرابي ينصت في خشكع كاح راـ إلى ما يممي عميه مف نصكص القانكف ،كفي ديباجة
القانكف يعمف الممؾ حمكرابي" :أنا حمكرابي ممؾ القانكف ،كايام كهبني اإلله شمش القكانيف" ،اع مادان
عمى سمط ه اإللهية ،عزمه عمى أدان كاجبا ه بإقامة العدؿ كحماية الناس ،كفي الخا مة يطالب الممؾ
الناس باح ارـ قانكنه كيعد مف ينفذ مثكبة اآللهة كي كعد المخالفيف بعذاب عظيـ مف اآللهة .أما مكاد
القانكف فقد عرجت بإيجاز لم نظيـ القجائي كاجرانات ال قاجي كالقانكف الجنائي؛ الذم ميزت
(1) Empires of the Plain: Henry Rawlinson and the Lost Languages of Babylon, New York, St.
Martin's Press 2003.

) (2منيػ ػ ػ ػرة محم ػ ػ ػػد ،الص ػ ػ ػػبلت ب ػ ػ ػػيف العبلق ػ ػ ػػات الدبمكماس ػ ػ ػػية كالعبلق ػ ػ ػػات القنص ػ ػ ػػمية ،منش ػ ػ ػػركات الحمب ػ ػ ػػي الحقكقي ػ ػ ػػة ،بي ػ ػ ػػركت،

.2013ص55-51

) 3أنظػ ػػر فػ ػػي ذلػ ػػؾ :طػ ػػه بػ ػػاقر ،مقدمػ ػػة فػ ػػي ػ ػػاري الحجػ ػػارات القديمػ ػػة ،الػ ػػكجيز فػ ػػي ػ ػػاري حجػ ػػارة كادم ال ارفػ ػػديف ،الجػ ػػزن
األكؿ ،الطبعة األكلى ،منشكرات دار البياف ،بغداد ،1973 ،ص .310

(4) Prince, J. Dyneley. Review: The Code of Hammurabi. The American Journal of Theology.
The University of Chicago Press. Pp. 601–609.1904.
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عقكبا ه بالصرامة كالشدة كفرؽ بيف الق ؿ العمد كالق ؿ الخطأ .كممكية األراجي كاجعان حدان أدنى
ألجكر العماؿ ك ناكؿ ألخطان المهنية ،اه ـ بعقكد الزكاج كاألسرة ك كزيع اإلرث(.)1
كسبؽ حمكرابي قانكف لبت عش ار1885ؽ.ـ أم قبؿ شريع ه بنحك القرنيف مف الزماف ككاجع هذا
القانكف هك الممؾ السكمرم لبت عش ار خامس ممكؾ سبللة ايسف ،كمف الكاجح كافؽ الكثير مف
الق كاعد القانكنية بينهما مما يظهر أف حمكرابي قد أخذ كطكر مف قكاعد قانكف لبت عش ار ،أكردت
المادة ا 37فصيؿ العقكبات ال ي فرض عمى مر كبي الجرائـ ال ي بين ها المكاد القانكنية منها عقكبة
أمة مممككيف لشخص اخر ككذلؾ عقكبة مف ي هرب مف دفع الجريبة كفرض
مف يس خدـ عبدان اك ى

غرامات مالية عمى مف يس أجر ثك انر 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
انكاع الكاهنات كالكجع القانكني ألكالد الزكجة االكلى كالثانية ككذلؾ بينت حقكؽ األىمة ال ي مد طفبل
كحقكقها كحقكؽ ذلؾ الطفؿ كمدل احقي ه في الميراث ،كشابه ها المادة ا 128-127مف قانكف
حمكرابي كلكنه عرض حماية أكبر لمزكجة كجعؿ العقد شرطا مف شركط الزكاج ( .) 2كهناؾ مكاد
م شابهة بيف مع اصطبلحات اكرككاجينا فقاـ ب أييد أهـ طبقات المج مع ،كقاـ بإنصاؼ جماهير
الناس برفع اجطهاد الكهنة كجباة الجرائب .كعاهد بأنه لف يسمـ الجعيؼ ك األرممة إلى القكم(.)3
ك جح لنا أكؿ المحاكمات المس أنفة أياـ سرجكف األكادم – الممؾ الشرعي كما يسمي نفسه -كهك
أكؿ مف أحدث ثكرة في مجاؿ القجان فقد فصؿ السمطة ال نفيذية عف القجائية كأعطى القجاة حرية
في ا خاذ األحكاـ ،اع مد سرجكف ب قسيـ المحاكـ الى فئ يف محاكـ كهنك ية ،كمحاكـ مدنية ف ـ في
عهد فصؿ السياسة عف الديف( ،)4كقاـ ب أسيس جيش دائـ كركا ب ثاب ة لمجند ،كاع بر المؤرخكف

)1) Evan Andrews: 8 things you may not know about Hammurabi's Code, History Lists, 2013.
) (2لممزيد أنظر :صبلح أبك السعكد ،حمكرابي الممؾ المشرع ،مك بة النافذة ،القاهرة ،2009 ،ص .103

) )3اكرككاجينا هك آخر حكاـ دكلة لجش الذم كصؿ لمحكـ عف طريؽ انقبلب عسكرم كهكصاحب اصطبلحات قانكنية .انظر
طه باقر ،مرجع سابؽ .ص .319

) )4لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ ارج ػ ػػع :ف ػ ػػكزم رش ػ ػػيد ،س ػ ػػرجكف األك ػ ػػدل أكؿ امب ارط ػ ػػكر ف ػ ػػي الع ػ ػػالـ ،الطبع ػ ػػة األكل ػ ػػى ،ك ازرة الثقاف ػ ػػة
كاالعبلـ ،بغداد ،1990 ،ص .39 -37
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سرجكف أكؿ مؤسس لمدكلة العممانية بحكمه امبراطكرية م رامية األطراؼ مف جباؿ زارككس شرقا كح ى
البحر الم كسط غربان دكف أف يحدد صبغة دينية محددة ف عددت اآللهة كاألعراؽ في دكل ه(.)1
كمف كادم الرافديف الى كادم النيؿ حيث كانت زدهر حجارة قكية ال قؿ عف منافس ها العراقية،
كبدكرها كانت ح اج مصر مؾ االمبراطكرية العظيمة لقانكف ك شريع ينظـ المعامبلت كيكفؿ الحقكؽ.
فظهرت مدكنة قانكنية سنها الممؾ بكككخكريس  712ؽ.ـ ككاف كاجح أثر مشرعيف هذ المدكنة
بالقكانيف السابقة في ببلد ما بيف النهريف ،كمف أبرز القكاعد ال ي أكردا هذا القانكف أعطى حقكقة لممرأة
كاعقر عقكد الزكاج ،أخذ بمبدأ الك ابة ككجكب سجيؿ جميع العقكد ،ألغى مبدأ االس رقاؽ بسبب
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

/احمس الثاني 570ؽ.ـ الذم أصدر قنينان لم شريع المصرم .كايعيد العمؿ به في العصر البطممي
كالركماني(.)2
كبا جاهنا الى طكر القانكف في الغرب نبلحظ أنها غابت ك أخرت إذ ما قكرنت بالمدكنات ال ي
عرجناها في الشرؽ ف ظهر لدينا أساسيات المناهج القانكنية لدل اإلغريؽ في المدكنة القانكنية ال ي
صاغها دراككف 621ؽ.ـ ككجع قانكف دراككف مسؤكلية كقيع العقكبة عمى المجرـ في يد الحككمة،
خبلفان لما جرت عميه العادة في السابؽ ،حيث كانت قكـ بذلؾ أسرة المجني عميه ،مما قاد إلى فشي
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
()3
كيعد المشرع األكؿ لمدس كر األثيني كحدد هذا القانكف كأساس لئلصبلح
كاألراجي المحيطة بها  ،ي

االج ماعي في أثينا فقاـ بإشراؾ الشعب في السمطة بجانب األشراؼ االرس قراطييف ،ك كجحت معالـ

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

) )1لممزي ػػد م ػػف ال فاص ػػيؿ ارج ػػع :عب ػػد الحمي ػػد ازي ػػد ،الش ػػرؽ الخال ػػد ،مقدم ػػة ف ػػي ػػاري الش ػػرؽ األدن ػػى ،دار النهج ػػة العربيػ ػػة،
القاهرة ،1966 ،ص .179

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

) )3أنظر في ذلؾ :صكفي أبك طالب ،اري النظـ القانكنية كاالج ماعية ،مرجع سابؽ ،ص .138
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االج ماعي الديمقراطي الذم بدأ دراككف كطكر هذ األسس بقانكنه الخاص المنقح كالمطكر ل خرج
بثكبها الديمقراطي العمماني المميز (.)1
كاف الجهاز القجائي في أثينا القديمة يخجع لهيئة محمفيف يخ ارهـ المجمس "  ،" Dikastaك شكؿ
جمسات خاصة لممحاكمات الكبيرة كالخيانة ك كانت العقكبات الم ٌبعة ألؼ مف اإلعداـ ،أك فقداف
الحرية ،أك النفي ،اك فقداف الحريات المدنية كاالس يبلن عمى المم مكات(.)2

كفي ركما القديمة ـ ا باع اعراؼ يعرؼ بػاالمكسمايكركـ يعد بمثابة الطرؽ األنسب ال ي حكـ سير
األمكر في ركما مف ال قاليد ك األخبلؽ ،ـ قنيف هذ األعراؼ بمدكنة األلكاح اآلثني عشر 451ؽ.ـ
سميت بهذا االسـ ألنها قكاعد قانكنية ممزمة صيغت بعبارات مكجزة برز فيها الطابع الجامد القاسي ـ

ك اب ها ك كزيعها مف قبؿ لجنة مخ صة شاركت فيها اطياؼ المج مع عمى  12لكحان مصنكعا مف

العاج كعرجت في الساحة العامة كسط ركما أماـ الشعب كال ي شكمت بدكرها الهيكؿ العاـ لمقانكف
()3

المدني حدد األمكر األساسية بقكاعد ال قاجي كالحقكؽ

.

خرجت المسيحية الى النكر بعد اع ناؽ االمبراطكر قسطنطيف كأمه هيبلنة لمديف المسيحي كنقؿ
العاصمة مف ركما الى القسطنطينية فأصبحت االمبراطكرية البيزنطية هي كريثة الحجارة الركمانية
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
فقهية كقانكنية كنظـ اج ماعية ،فشكؿ لجنة مف أهـ رجاؿ الدكلة القانكنييف كقامكا ب قنيف جميع القكانيف

السابقة ككجعكها ب  12ك ابان خميدان لذكرل قانكف األلكاح االثني عشر ك ـ نشرها عاـ 529

ميبلدية(.)4

(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.

) )3ل ممزيػ ػ ػػد مػ ػ ػػف ال فاصػ ػ ػػيؿ ارجػ ػ ػػع :آدـ النػ ػ ػػداكم ،كهاشػ ػ ػػـ الحػ ػ ػػافظ ،ػ ػ ػػاري القػ ػ ػػانكف ،دار الك ػ ػ ػػب كالكثػ ػ ػػائؽ الكطنيػ ػ ػػة ،جامعػ ػ ػػة

بغداد ،1989 ،ص .124

) )4كيجػ ػػدر الػ ػػذكر إف عمػ ػػـ اآلثػ ػػار بمفهكمػ ػػه العصػ ػػرم هػ ػػك عمػ ػػـ حػ ػػديث نشػ ػػأ فػ ػػي القػ ػػرف السػ ػػابع عشػ ػػر كاك ممػ ػػت هيئ ػ ػػه كبني ػ ػػه

ف ػ ػػي الق ػ ػػرف الث ػ ػػامف عش ػ ػػر .كه ػ ػػك د ارس ػ ػػة ك ػ ػػؿ م ػ ػػا ي عم ػ ػػؽ بالنش ػ ػػاط البش ػ ػػرم ف ػ ػػي الماج ػ ػػي م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ اسػ ػ ػ عادة ك حمي ػ ػػؿ الميق ػ ػػى
الحجػ ػ ػػارية كالبيانػ ػ ػػات الثقافيػ ػ ػػة لمبيئػ ػ ػػة المحيطػ ػ ػػة لمحجػ ػ ػػارات السػ ػ ػػابقةأنظر فػ ػ ػػي ذلػ ػ ػػؾ :منػ ػ ػػذر الفجػ ػ ػػؿ ،ػ ػ ػػأري الق ػ ػ ػػانكف ،دار

ئاراس ،الطبعة الثانية ،اربيؿ ،2005 ،ص .43
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كلـ يكف البحث بعمـ اآلثار بالماجي يحمؿ نفس المعنى فكانت شير الى أري القديـ كاق صرت في
البداية عمى جميع الممكؾ كذكم النفكذ لمخمفات السمؼ كنكع مف المباهاة ،ك شير الدراسات األثرية
عمى أف نبكخذ نصر قاـ باالح فاظ ببقايا ذكارية مف عصكر سابقة كما كحافظت ابن ه بمشم ي نانر
عمى مكاد حجارية جمع ها في غرفة كاحدة ،كقاـ نابكنيد 539ؽ.ـ ( ،) 1اخر ممكؾ االمبراطكرية
الحديثة الكمدانية بااله ماـ بالماجي كنكع مف المكائمة بأمجاد الماجي ،كقاـ بإعادة احيان ك رميـ
لمعابد بابمية قديمة كال نقيب في المدف السكمرية(.)2
يعد هيركدكت 484ؽ.ـ أبك ال اري

كمؤسس عمـ اآلثار باع بار أكؿ مف بدأ بال حقيؽ المنهجي

بالماجي كال حقؽ مف صحة ال حؼ كاآلثار كالف رات ال ي ن مي لها ،فكاف يقكـ بال رحاؿ ك كثيؽ
المباني كالعمائر كيسجؿ مجرل الحركب كن ائجها كقد قاـ ب جميع حقيقا ه ال اريخية كاألثرية بػ 9
مجمدات(.)3
كشفت ال نقيبات األثرية أف االمبراطكر هادرياف قد بنى قصر عمى األيسس المعمارية االغريقية ككاف
يجع لكحات كمنحك ات عمى أطراؼ األركقة ،فيعد أكؿ مف أنشأ م حؼ لمهندسة المعمارية كالفنكف
كقد أقاـ الخميفة المس نصر باهلل الفاطمي م حفا في القاهرة عرض مف خبلله قك ه كاف خار (.)4
كبعد أف بمكر عمـ اآلثار الحديث كبرزت معالمه كجهت االنظار الى فمسطيف كمحطة مف أهـ
المحطات ال ي شغؿ العالـ كالذم يشكؿ اريخها لغ از يسعى الجميع الى فؾ شيف ار ه ،ف كجهت
مؤسسات عمـ اآلثار األكركبية لمبدن بال نقيب األثرم الممنهج في فمسطيف ،فقامت بريطانيا كبإرادة
ممكية مف الممكة فك كريا عاـ  1865ب أسيس صندكؽ اس كشاؼ فمسطيف كمف الكاجح أف هذا
االه ماـ المبالغ فيه لـ يكف بهدؼ االس كشاؼ كالعمـ بؿ كاف نكاة االس عمار الفمسطيني كاجع
الركايات ال ك ار ية نصب عينيه فكانت الحفريات األثرية بحث فقط عف المكاقع كالقصص ال ي أكردها

) )1لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ ارج ػ ػػع :عم ػ ػػي حس ػ ػػف ،الم ػ ػػكجز ف ػ ػػي عم ػ ػػـ اآلث ػ ػػار ،الهيئ ػ ػػة المصػ ػ ػرية العام ػ ػػة لمك ػ ػػاب ،1993 ،ص

.16

) )2أنظر في ذلؾ :طه باقر ،مقدمة في اري الحجارات القديمة ،مرجع سابؽ ،ص 554 -553

)3) T. James Luce, The Greek Historians, 2002, p26.

) )4لممزيػ ػػد مػ ػػف ال فاصػ ػػيؿ ارجػ ػػع :جػ ػػكرج جػ ػػك ،ػ ػػاري عمػ ػػـ االثػ ػػار ،ت:بهػ ػػيج شػ ػػعباف ،الطبعػ ػػة الثالثػ ػػة ،منشػ ػػكرات عكيػ ػػدات،

بيركت -باريس ،1982 ،ص.22-20
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العهد القديـا . 1أطمؽ صندكؽ اس كشاؼ فمسطيف حمبل ه لرسـ خرائط الكاليات العثمانية في فمسطيف
كمسحها كال نقيب فيها ،كقد مهدت هذ الحمبلت المبكرة لعمـ اآلثار ال ك ار ي في القرف ال الي .فعمى
الصعيد السياسي أعطت بريطانيا مكطئ قدـ في ركف اس ار يجي مف اإلمبراطكرية العثمانية
الجعيفة

() 2

المقدسة ي مثؿ في
 .كعمى الصعيد الركحي أعطت بريطانيا دك انر بريطانيان في األرض
ٌ

جباط عسكريكف كمهندسكف
الحماية بعيدة االح ماؿ لميهكد في فمسطيف .ككاف أبرز ركاد الجمعية ٌ
ممكيكف كاف هدفهـ المش رؾ دراسة األرض كمسحها إلثبات حقيقة الركاية ال ك ار ية( . )3فقامت الجمعية
بعدد مف النشاطات األثرية الميدانية الهامة كمف أبرزها :البعثة ال ي رأسها الجابط االنجميزم شارلز
كاريف عاـ  1867ال ي ـ ال نقيب في الجزن الغربي المبلصؽ لممسجد األقصى(.)4
كلـ يغفؿ االمريكاف ما يفعمه البريطانيكف كأرادكا أف ي شارككا معهـ هذ الكليمة .فسارعكا الى إنشان
الجمعية االمريكية الك شاؼ فمسطيف في نيكيكرؾ عاـ  ،1870كلكنهـ لـ ي مكنكا مف ابرازها كما فعؿ
االنجميز فا بعكها بالمدرسة األمريكية لؤلبحاث الشرقية عاـ  ،1900كقاـ الفرنسيكف أيجا ب أسيس
المدرسة الفرنسية لمدراسات ال ك ار ية مف قبؿ رهبنة سانت ا ياف الدكمينكانية عاـ  ،1892كاأللماف
ال حقكا بالركب بالجمعية األلمانية لمدراسات الشرقية عاـ .)5(1898
بإيعاز مف اإليرؿ شاف سبرم ،أينشئت قنصمية بريطانية في القدس سنة  ،1856كب بعيات اعبلف كعد
بمفكر ا جه البريطانيكف إلى اس رجان الصهيكنية العالمية كذلؾ ب أكيد الحؽ الديني لميهكد بإقامة
كطنهـ القكمي في فمسطيف بدعـ اريخي كأثرم .ـ عييف عالـ اآلثار البريطاني غارس انج فشغؿ
منصب مدير دائرة اآلثار في عهد االن داب البريطاني لفمسطيف بيف .)6(1926-1920
)Pat Alexander(ed.), The Encyclopedia of the Bible, Lion Published, England, 1978. P.34. (1

) (2حس ػ ػػيف حمادة،آث ػ ػػار فمس ػ ػػطيف :ب ػ ػػيف ح ػ ػػرب الهياك ػ ػػؿ العظمي ػ ػػة ال ك ار ي ػ ػػة اليهكدي ػ ػػة ككث ػ ػػائؽ اإلس كش ػ ػػافات العممي ػ ػػة كاإلدان ػ ػػة
الدكلية ،دار ق يبة لمنشر كال كزيع ،دمشؽ.1983 ،ص. 31-27

) (3أحمد العممي ،الحفريات االسرائيمية حكؿ الحرـ القدسي ،الطبعة الثانية.1999 ،

(4) John James Moscrop: Measuring Jerusalem: The Palestine Exploration Fund and British
Interests in the Holy Land, London: Leicester University Press, 2000.

) (5بياف الحكت ,فمسطيف :القجية ،الشعب ،الحجارة ,دار االس قبلؿ ،بيركت  .1991ص .303

(6) John Garstang, Palestine Exploration fund

http://www.pef.org.uk/profiles/professor-john-garstang-1876-1956

راجع أيجان :حسيف حمادة،آثار فمسطيف :بيف حرب الهياكؿ العظمية ال ك ار ية اليهكدية ككثائؽ اإلس كشافات العممية كاإلدانة
الدكلية ،دار ق يبة لمنشر كال كزيع ،دمشؽ .1983 ،ص/90ص175
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حيث قاـ بمهمة أكيد الكعد اإللهي ،بدعـ اريخي يؤكد صحة الكعد أم حؽ الصهاينة بفمسطيف كقاـ
غارس انج ب شجيع المؤسسات الدينية كالكنيسة كالجمعيات األثرية ،كحثها عمى االس مرار في عممها،
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
مازار ،كالصهيكني األمريكي المعركؼ نيمسككمكؾ ،كاألمريكي أكلبرايت كليكف ماير ،كميمسر ،مع
صندكؽ االس كشافات البريطاني الخاص بفمسطيف كالمدرسة األمريكية لؤلبحاث الشرقية في القدس.
كألحؽ هذا االه ماـ بإنشان المدرسة البريطانية لآلثار في القدس عاـ  1919الذم كاف الهدؼ الرئيسي
منها اعطان صبغة عممية ل شجيع المؤسسات الدينية إلجران البحكث ال ك ار ية كالطبكغرافية كجيكلكجيا
في فمسطيف .ككانت في الظاهر دراسات عممبة محجة إال أنها في الكاقع عممت عمى كريس عمـ
(.)1

اآلثار ال ك ار ي ك دعيـ األهداؼ اإلس عمارية كالعسكرية في المنطقة

كال يمكننا أف نغفؿ دكر الجامعة العبرية فمنذ أسيسها عاـ  1925شرعت في مكيف ك فعيؿ نشاط
الحفريات األثرم مف خبلؿ برنامج كجع ه لئلعداد عممان يهكد م خصصيف في مجاؿ اآلثار ال ك ار ية
كربطها بالمكاقع األثرية الفمسطينية .كفي عاـ  1930ـ أسيس م حؼ آثار فمسطيف ب مكيؿ مف الثرم
األمريكي رككفيمير حت حككمة اإلن داب البريطاني

() 2

 .كعند اح بلؿ فمسطيف عاـ 1948كانشان

دكلدة اسرائيؿ دخؿ عمـ اآلثار الفمسطيني عهد جديد؛ فنشطت البعثات األثرية األكركبية كاألمريكية،
كال ي مف أبرزها بعثة كاثميف كينيكف في ؿ السمطاف -أريحا عاـ  .1958كحممة جراهاـ رايت في ؿ
()3

ببلطة -نابمس عاـ  .1965ككانت ر بط هذ الحفريات بمصطمح عمـ اآلثار ال ك ار ي كبشكؿ عمني

) )1كم ػ ػ ػ ػػف هػ ػ ػ ػ ػذ المؤسس ػ ػ ػ ػػات -1 :الجمعي ػ ػ ػ ػػة اليهكدي ػ ػ ػ ػػة لبلس كش ػ ػ ػ ػػافات -2 .ص ػ ػ ػ ػػندكؽ االس كش ػ ػ ػ ػػافات البريط ػ ػ ػ ػػاني الخ ػ ػ ػ ػػاص
بفمسػ ػ ػػطيف -3 .الجمعيػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػرائيمية لبلس كشػ ػ ػػافات -4 .المدرسػ ػ ػػة األمريكيػ ػ ػػة لؤلبحػ ػ ػػاث الشػ ػ ػػرقية بالقػ ػ ػػدس -5 .دائ ػ ػ ػرة اآلثػ ػ ػػار
كالم ػ ػ ػػاحؼ اإلس ػ ػ ػرائيمية -6 .معهػ ػ ػػد اآلثػ ػ ػػار ال ػ ػ ػػابع لمجامعػ ػ ػػة العبريػ ػ ػػة بالقػ ػ ػػدس -7 .معهػ ػ ػػد اآلثػ ػ ػػار ال ػ ػ ػػابع لجامعػ ػ ػػة بػ ػ ػػار ايػ ػ ػػبلف

بػ ػػالقرب مػ ػػف ػ ػػؿ أبيػ ػػب -8 .كميػ ػػة اآلثػ ػػار بجامعػ ػػة بػ ػػف غكريػ ػػكف بمدينػ ػػة بئػ ػػر السػ ػػبع -9 .مركػ ػػز الد ارسػ ػػات الفكلككمكريػ ػػة-10 .

مركز دراسات ما قبؿ ال اري  -11 .الم احؼ المس قمة -12 .الم احؼ البمدية.

) (2عند جـ الجفة الغربية لممممكة األردنية اصبح حت اإلدارة األردنية ح ى كقكع النكسة عاـ  ،1967ليصبح حت
إدارة م حؼ اسرائيؿ ،كيجـ اليكـ مك ب رئيس سمطة اآلثار اإلسرائيمية.

) (3هنػ ػ ػػاؾ جمعيػ ػ ػػة ااالس كشػ ػ ػػاؼ االس ػ ػ ػرائيمية :كهػ ػ ػػي جمعيػ ػ ػػة طكعيػ ػ ػػة جمػ ػ ػػع اآلث ػ ػ ػرييف اإلس ػ ػ ػرائيمييف ك كحػ ػ ػػدهـ لمعمػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى
نظػ ػػيـ البعثػ ػػات األثريػ ػػة فػ ػػي ا لببلد .ارجػ ػػع :بػ ػػار يكسػ ػػؼ ،كعمحػ ػػام م ػ ػزار،عمـ اآلثػ ػػار فػ ػػي اس ػ ػرائيؿ :كجهػ ػػة نظػ ػػر اس ػ ػرائيمية ،ت:

حمداف طه ،المركز العربي لمدراسات المعاصرة،ط ،1القدس ،1994 ،ص.17

11

الدراسات السابقة:
الدراسات السابقة في هذا الخصكص سكان أكانت رسائؿ دك ك ار كماجس ير منشكرة عف جامعا نا
الفمسطينية ،كاذكر منها:
 دراسة فادي ابريوش ،الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية في القانون الدولي ،رسالةماجستير ،جامعة القدس:2007 ،
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
القانكنية لمحماية ،ثـ االن هاكات االسرائيمية كصكر مف الحماية القانكنية لممم مكات الثقافية بصكرة
عامة.
كفي الخا مة أدرج الباحث ما ـ ال كصؿ اليه مف ن ائج مرك انز عمى االن هاكات االسرائيمية كعرض
كصيا ه مدرجان اياها عمى المس كل الكطني كالقكمي كالدكلي.
 دراسة إكرام وىبي امبدا أبو الييجا ،عوامل تيديد المواقع األثرية بالضفة الغربية (الجدار العازلدراسة تحميمية) ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح:2008 ،
هدؼ هذ الرسالة بشكؿ رئيس إلى اس عراض عكامؿ هديد ك دمير المكاقع األثرية في محاكلة
لمكصكؿ إلى األساليب ال ي حد مف ذلؾ ال هديد ك حافظ عمى ما بقي مف اآلثار الفمسطينية ،باإلجافة
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
كالبيانات الم عمقة بالمناطؽ ال ي يمر بها الجدار العازؿ ك أثير ذلؾ عمى المكاقع األثرية في هذ
المناطؽ.
كأشارت ن ائج الدراسة إلى أف اإلجرانات ال ي قكـ بها السمطات اإلسرائيمية ع بر أهـ عكامؿ هديد
ك دمير المكاقع األثرية في الجفة الغربية ،كما أف بنان الجدار العازؿ كاف سببان في دمير كعزؿ عدد
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
المشركعة ال ي يقكـ بها لصكص اآلثار ،كمف جهة أخرل فقد أشارت ن ائج الدراسة إلى قمة الكعي
األثرم لدل معظـ المكاطنيف الفمسطينييف.
كأكصت الدراسة بجركرة كاثؼ الجهكد مف قبؿ الجهات كالمؤسسات الفمسطينية المعنية كعمى رأسها
ك ازرة السياحة كاآلثار لمكاجهة الجدار العازؿ ك أثي ار ه السمبية عمى المكاقع األثرية مف جهة كلكجع
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،جامعة النجاح:2013 ،
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
البحث الى االشكالية .ف ناكلت الباحثة قكاعد حماية المم مكات الثقافية في القانكف الدكلي ،كآليات
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
ال ق صر عمى اآلثار بؿ أصبحت جـ المقدسات كاألماكف الدينية ،إف الجركرات العسكرية ال زالت
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
في الدراسة .فهذ الدراسة سكؼ عطي كاقع كمعاناة المكاقع األثرية كال راثية في فمسطيف ليس فقط في
اإلطار النظرم بؿ كس غطيه باإلطار العممي كالميداني الفعمي ،لنككف عمى اطبلع فعمي كممنهج عمى
ما يجرم عمى األرض مف مشاكؿ عممية كاجه اآلثار كالقجايا ال ي كاجه محاكمنا بهذ الخصكص
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:
 .1السعي لمكصكؿ الى قانكف عصرم فعاؿ كم طكر يقكـ بدكر في حماية االثار كاإلرث الثقافي
الفمسطيني.
 .2العمؿ عمى شكيؿ هيئة م خصصة قكـ بم ابعة الحماية ك طبيؽ القكانيف ،كربط نفيذها مع
المؤسسات الدكلية ،ف منع كقكع أم شكؿ مف أشكاؿ ال عدم عميها أكاف ذلؾ مف المكاطنيف الفمسطينييف
أك مف ًقبؿ االح بلؿ االسرائيمي؛ الذم ال يم زـ ب طبيؽ المكاثيؽ الدكلية لحماية المم مكات الثقافية أثنان
االح بلؿ كفؽ برك كككؿ الهام لعاـ .1954
 .3إيجاد كعية مج معية يعرؼ أفراد المج مع بأهمية المكركث الثقافي ،ألنه مادة أساسية ل عريؼ
العالـ بنا .كبال الي فإنه يمكف االس ثمار في المم مكات الثقافية مف الناحية السياحية كاإلق صادية ل عكد
بالفائدة عمى المج مع الفمسطيني.
مبررات الدراسة:
كمف مبررات الدراسة في غياب القكة القانكنية لحماية ال راث الثقافي الفمسطيني ،ال ي أدت الى زيادة
االن هاكات كاالع دانات؛ مف سرقة كعبث كبيع لجهات غير شرعية كسكؽ سكدان ،فمكجكع هذ
الدراسة لقمما ـ مناقش ه عمى الصعيد المحمي ،ينقصه الكثير مف البحث كالصيانة كاعادة الصياغة
كال شريع.
صعوبات الدراسة:
المحكمة ال ي يفيد الدارس ك عطيه
مف ركائز البحث العممي كجكد المصادر كالمراجع العممية ي
المعمكمات القيمة ال ي راعي المكجكعية كالمصداقية .كفي هذ الدراسة كاجهنا قمة المراجع ال ي
ك بت بالمغة العربية .كمف الصعكبات أيجا أف مكجكع اآلثار الفمسطينية كحماي ها مف المكاجيع قميمة
الدراسة ،كأف أغمب األبحاث كاإلحصائيات هي مف إن اج اإلسرائيمييف الذيف يكلكف المكجكع اه ماـ
كبير .إجافة لذلؾ صعكبة الكصكؿ الى بعض المكاقع -عينة الدراسة -لكجكدها داخؿ مس كطنات
االسرائيمية.
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اشكالية الدراسة:
كمف مشكمة الدراسة في قصكر ال شريعات كالقكانيف المحمية النافذة في فمسطيف حت ظؿ السمطة
ان أكاف ذلؾ عمى الصعيد
الكطنية الفمسطينية في حماية اإلرث الثقافي كاألثرم مف اإلع دانات؛ سك ن

المحمي ،أك عمى صعيد اإلع دانات االسرائيمية الم مثمة في السرقة ،كاإلدعان ،كال هكيد ،ك غيير
المعالـ .كفي حاؿ أنه مت معالجة القصكر ال شريعي الفمسطيني بخصكص الحماية القانكنية لآلثار
كاس حداث شريع مكائـ لم طمبات العصر الحديث.
كمف اإلشكالية الرئيسية في السؤاؿ اآل ي:
 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:
 إ لى أم حد س طيع قكانينا ك شريعا نا المكائمة كالمكاكبة مع اال فاقيات الدكلية الناظمة كالمؤكدة لهذالحماية المرسكمة في مخ مؼ اال فاقيات إلى المحافؿ الدكلية؟
 ما أهمية العجكية الدائمة في منظمة األمـ الم حدة لم ربية كالعمكـ كالثقافة االيكنسكك  ،كغيرها مفالمنظمات الدكلية في حماية المكاقع الدينية كاألثرية في فمسطيف؟
 ما مدل أهمية دكر اال فاقيات الدكلية الناظمة في ال أثير عمى دكلة االح بلؿ بهدؼ حماية ال راثالفمسطيني؟ كهؿ س طيع هذ اال فاقيات محاكمة كمحاسبة دكلة االح بلؿ؟
 ما هي األسس كالمبادئ ال ي قكـ عميها القكانيف كال شريعات ال ي نظـ الحماية لآلثار فمسطيف؟ مف هي الجهات الرسمية المخكلة قانكنيان في ا باع الحماية لممم مكات األثرية ،كما هك دكرالمؤسسات الفمسطينية الفاعمة في حماية ال راث الفمسطيني؟
منيجية الدراسة:
إجابةى عمى هذ اإلشكالية كما قدـ مف ساؤالت في هذا البحث ،ـ اإلع ماد في هذ الدراسة عمى
المنهج الميداني مف خبلؿ:
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 القياـ بزيارات ميدانية لمكثير مف المكاقع األثرية ال ي عرض لبلن هاكات بش ى أشكالها أكانت عمىالصعيد الداخمي أك جمف الممارسات اإلح بللية.
 إجران العديد مف المقاببلت الشخصية مع العديد مف الشخصيات ذات العبلقة. ـ عمؿ احصائيات مثؿ بالقجايا يعرجت في المحاكـ الفمسطينية لدل محافظات الكطف كافةكالم عمقة باآلثار.

ك ـ اإلع ماد إيجان عمى المنهج ال حميمي:
 مف خبلؿ عرض كشرح اإل فاقيات الدكلية الخاصة بحماية المم مكات الثقافية ككيفية كظيفها لحمايةالمم مكات الثقافية في فمسطيف.
 فنيد نصكص المكاد القانكنية الم بعة في شريعا نا المحمية كعرض مك ًاطف الجعؼ الكاجب غييرها
فمسطيني رادع يحمي راثنا الفمسطيني.
لي شكؿ لدينا قانكف
ه
 عمدت الى حميؿ ق اررات المحاكـ الفمسطينية درجة أكلى كاالس ئناؼ كعدؿ عميا لئلفادة منها فيهذ الدراسة.
خطة الدراسة:
كألجؿ االحاطة بجزئيات هذ الدراسة ،كاشكاليات البحث في إطار االهداؼ المسطرة أعبل  ،ككفؽ
المنهج العممي المس خدـ مع مراعاة عدـ الخركج عف العناصر األساسية لمكجكع الدراسة ،قاـ الباحث
ب قسيـ هذ الرسالة إلى فصميف ،ككؿ فصؿ ي فرع بدكر إلى مبحثيف ،ككانت الخطة عمى النحك ال الي:
الفصل األول /معيقات الحماية القانكنية لآلثار الفمسطينية ،كقسـ هذا الفصؿ إلى مبحثيف:
المبحث األول :ناكؿ المعيقات ال ي كاجه حماية اآلثار عمى المس كل الدكلي عمى مس كل القانكف
الدكلي م مثمة بال شريعات كاال فاقيات الدكلية .كالنظر بمصادر الحماية القانكنية لآلثار بإطار نظرم
كرؤية مس قبمية لبل جا بصياغة القانكف المناسب الذم يجمف ال كعية كالحماية المنشكدة لآلثار في
فمسطيف المرجكة دكليا.
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المبحث الثاني :ـ عرض ال حديات كالمعيقات ال ي كاجه في حماية اآلثار في فمسطيف عمى مس كل
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
كالمق رحة كقانكف راث كآثار فمسطيني كالطبيعة القانكنية كالجابطة القجائية المناطة بالحماية
كالمحاسبة عند االع دان عمى المم مكات األثرية .كالطرؽ كاإلجرانات الم بعة عند رفع الدعكل بهذا
الخصكص لدل المحاكـ المخ صة الكطنية منها كالدكلية كالية م ابع ها كال عامؿ معها.
الفصل الثاني /سي ـ البحث في كجكب الحماية لآلثار الفمسطينية كقسـ هذا الفصؿ إلى مبحثيف:
المبحث األول :ي ـ ال عرؼ عمى صكر االن هاكات الكاقعة عمى اآلثار الفمسطينية عمى مخ مؼ
األصعدة؛ أكانت باالع دانات االسرائيمية أك ب مؾ ال ي ير كبها العبثييف مف أبنان شعبنا دكف كعي
بحجـ ال خريب كطمس معالـ راثنا كحجار نا العريقة .ييمثؿ هذا المبحث اإلطار العممي كالمنهج

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
غياب! كال ينغيب الجزن األهـ كالمممكس الذم يعاني منه الفرد الفمسطيني كما ييعاني منه ال اري

كاآلثار؛ الم مثؿ بجدار الفصؿ العنصرم الذم أكؿ ب غمغمه ك فشيه كؿ ما هك جميؿ كمع ؽ بعبؽ
اري هذ األرض.

المبحث الثاني :كفي المبحث الثاني سكؼ نقكـ بدراسة كيفية جريـ كمبلحقة المع ديف كالمن هكيف
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
معيقات الحماية القانونية لآلثار الفمسطينية

يس ق أر 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
كمصمحة قكمية في رعاية هذا ال راث كصيان ه جد كؿ اع دان ،فهذا ال راث يعد شاهدان عمى عريؼ
العالـ بالهكية الكطنية ألمة معينة خبلؿ عهكد سابقة ،بؿ كجزنان مف ال راث اإلنساني العالمي عمى كجه
العمكـ.
نظ انر لؤلهمية الكبيرة لآلثار الفمسطينية بما مثمه مف قيمة حجارية كمعنكية لمشعب الفمسطيني ،فإنه
يجب كفير الحماية البلزمة لها ،كمنع االع دان عميها ،كعند الحديث عف اآلليات ال ي يجب ا باعها
لحماية اآلثار الفمسطينية يجب ناكؿ المعيقات ال ي كاجه الحماية القانكنية لآلثار الفمسطينية ،كهنا
يجب ال عرؼ عمى المعيقات ال ي كاجه حماية اآلثار بشكؿ عاـ عمى المس كل الدكلي( ،المبحث
األول) .كاف مف األهمية بمكاف الحديث عف ال حديات كالمعيقات ال ي كاجه في حماية اآلثار في
فمسطيف عمى المس كل الكطني( ،المبحث الثاني).
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المبحث األول :المعيقات التي تواجو حماية اآلثار عمى المستوى الدولي
يعد ال راث العالمي الثقافي كالطبيعي جزن مف ال راث اإلنساني الذم يعكد لممج مع اإلنساني ككؿ فهك
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
كالحجارة .أم أف االن مان لحجارة عريقة يعد جزن أساسي في ال عرؼ عمى الدكؿ كالشعكب .كمف لـ
يحظى عمى مؾ البصمات الحجارية يسعى الثبات جذكر بكافة السبؿ أك سرقة أمجاد غير كنكع مف
اثبات الذات.
نظ انر ألهمية المم مكات األثرية كخطكرة االع دان عميها ،فإف القانكف الدكلي قد اه ـ بحماية اآلثار
كالمم مكات الثقافية ،كال نقصد بالحماية هنا مجرد صيان ها كالعمؿ عمى بقائها كاس مرار كجكدها ،بؿ
ي سع مفهكـ الحماية هنا ليشمؿ العمؿ القانكني الدكلي كالق اررات كال كصيات الصادرة عف المنظمات
كالمؤسسات المخ صة ،كنشر الكعي بهذا الجانب كالمساهمة في عزيز  ،كرغـ ذلؾ فاف مؾ الحماية
المقررة في القانكف الدكلي كاجه معيقات مثؿ قصكر ال شريعات الدكلية ال ي برز مف الناحية ال نفيذية
كال طبيقية فنحف نرل االن هاكات كال جاكزات دكف كجكد نصكص رادعة كقكة نفيذية مباشرة ك عزز في
المكاقع المن هكة الكاقعة في الدكؿ النامية ،كعمى هدل ما قدـ ن ناكؿ في هذا المبحث قصكر
ال شريعات الدكلية( ،المطمب األول) .كنعقبه الحديث عف جعؼ الرقابة القجائية الدكلية( ،المطمب
الثاني).
المطمب األول  :قصور التشريعات الدولية
لقد دفعت األحداث العالمية كالحركب الكبرل ال ي شهدها العالـ إلى جركرة كفالة حماية
المم مكات الثقاف ية كاألماكف األثرية ،ك زايدت أهمية المكجكع ل طكر كسائؿ ال دمير كاألجرار ال ي
سببها األسمحة الحديثة مف جانب ،كصعكبة  -بؿ اس حالة  -اس عادة هذ المم مكات أك عكيجها في
حالة عرجها لمدمار كال خريب مف جهة أخرل ،كما مثمه مف قيمة اريخية أك ثقافية أك دينية لمشعكب
مف جانب آخر ،كاف كاف في كؿ نزاع مسمح ،ككف األكلكية لحماية السكاف كاألشخاص المدنييف الذيف
ال يش رككف مباشرة في العمميات العدائية ،لكف ال يقمؿ ذلؾ مف أهمية الحاجة لكجع نظاـ فعاؿ
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لحماية هذ المم مكات ككنها جزنان مف ال راث الثقافي كال اريخي العالمي .لذلؾ كاف ال بد مف كجكد
نظاـ قجائي دكلي لمبلحقة المجرميف مر كبي الجرائـ الدكلية الم عمقة بسرقة األثار كاال جار بها.
كفي هذا المطمب سي ـ الحديث عف قصكر ال شريعات الدكلية مف خبلؿ فرعيف هما عدـ جاهزية
اال فاقيات الدكلية لمبلحقة من هكي االثار( ،الفرع األول) .كمحدكدية جهكد المنظمات الدكلية جا
حماية المم مكات األثرية( ،الفرع الثاني).
الفرع األول  :عدم جاىزية االتفاقيات الدولية لمبلحقة منتيكي االثار
عد المم مكات الثقافية لمدكؿ كالشعكب رصيدها الدائـ مف ال جارب كالخبرات كالمكاقؼ ال ي عطي
اإلنساف القدرة عمى أف يكاجه الحاجر كي صكر المس قبؿ باع بارها أهـ مككنات القدرة الطبيعية
كالبشرية المم دة إلى عمؽ جذكرها ال اريخية ،إال أف هذ المم مكات كاجه اليكـ في العديد مف الدكؿ،
ال سيما مؾ الدكؿ ال ي م د حجار ها إلى جذكر ال اري كال ي يقع في مقدم ها فمسطيف لجممة مف
المخاطر ال ي هدد بقانها كاس مرارها كشاهد عمى الحجارة اإلنسانية بمراحمها المخ مفة ،كيأ ي في
مقدمة هذ المخاطر ما عرض له مف دمير ك مؼ أثنان النزاعات المسمحة ،باإلجافة إلى اإل جار
غير المشركع ل مؾ المم مكات ،حيث كجد جارة عالمية مزدهرة كم نامية عبر العالـ بالمم مكات
الثقافية ال ي مثؿ ذاكرة ك اري كمصدر اع زاز الكثير مف دكؿ العالـ كمنها فمسطيف.
عمؿ الدكؿ في سبيؿ المحافظة عمى مم مكا ها الثقافية ،با جاهيف قانكنييف ،ي عمؽ اال جا األكؿ
بإصدار ك طكير ال شريعات القانكنية الداخمية كال ي نجد أغمبها ينص عمى عدـ إ بلفها أك إلحاؽ
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
كالمكاثيؽ الدكلية كال ي سكؼ ككف محكر بحثنا ،حيث سبغ مؾ المعاهدات كالمكاثيؽ حماية دكلية
ل مؾ المم مكات بكصفها إرث حجارم ي طمب الحماية كالمحافظة عميها بش ى الطرؽ(.)1
كلهذا فقد نبه المج مع الدكلي إلى أهمية الحفاظ عمى األعماؿ الفنية كالمعابد كاآلثار كالمباني كالمدف

ال اريخية باع بارها مثؿ راثان حجاريان لئلنسانية ينبغي أمينه كصيان ه مف أم مساس أك خريب أك
) (1لممزيػ ػػد مػ ػػف ال فاصػ ػػيؿ ارجػ ػػع :عمػ ػػرك إب ػ ػراهيـ الكقػ ػػاد ،الحمايػ ػػة الجنائيػ ػػة لآلثػ ػػار ،بػ ػػدكف دار نشػ ػػر ،كميػ ػػة الحقػ ػػكؽ – جامعػ ػػة
طنطا ،2000 ،ص .1
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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

هك عدك لئلنسانية(.)1

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

الكثائؽ( ،ثانياً).

أوالً .مظاىر االىتمام الدولي بالممتمكات األثرية :ظافرت جهكد المج مع الدكلي لمعمؿ عمى صكف
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

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

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

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

)(1

the

to

Guide

Archaeology-A

Archeology of Conflict. 2005. P.12

Battlefield

Resource,

Jobs

Archaeological

British

) )2جػ ػػدر اإلشػ ػػارة إلػ ػػى أف اليكنسػ ػػكك هػ ػػي إحػ ػػدل المنظمػ ػػات الم خصصػ ػػة كال ابعػ ػػة لمنظمػ ػػة األمػ ػػـ الم حػ ػػدة ،كقػ ػػد نشػ ػػأت عػ ػػاـ

 1945أعق ػ ػػاب انعق ػ ػػاد م ػ ػػؤ م ر كزران ال ربي ػ ػػة كال عم ػ ػػيـ ف ػ ػػي لن ػ ػػدف ،كق ػ ػػد اشػ ػ ػ رؾ في ػ ػػه من ػ ػػدكبكف م ػ ػػف أرب ػ ػػع كأربع ػ ػػيف دكل ػ ػػة كق ػ ػػد
سػ ػ ػػميت "منظمػ ػ ػػة األمػ ػ ػػـ الم حػ ػ ػػدة لم ربيػ ػ ػػة كالثقافػ ػ ػػة كالعمػ ػ ػػكـ" ،كعرفػ ػ ػػت فيمػ ػ ػػا بعػ ػ ػػد بمجمكعػ ػ ػػة الحػ ػ ػػركؼ األكلػ ػ ػػى مػ ػ ػػف سػ ػ ػػمي ها

اإلنجميزيػ ػػة "يكنسػ ػػكك" .انظــــر :عيســــى دبــــاح ،موســــوعة القــــانون الــــدولي :أىــــم ااالتفاقيــــات والقــــ اررات والبيانــــات والوثــــا ق

الدوليـــة لمقـــرن العشـــرين فـــي مجـــال القـــانون الـــدولي العـــام ،المجمـــد الرابـــع :القـــانون االقتصـــادي الـــدولي والتجـــارة الدوليـــة-

القـــــانون الـــــدولي فـــــي مجـــــال الحمايـــــة البي يـــــة -القـــــانون الـــــدولي فـــــي مجـــــال الثقافـــــة،دار الشـــــروق ،عمـــــان.2003 ،

ص404

كاليكنسػ ػػكك كػ ػػكف مػ ػػف ثػ ػػبلث هيئػ ػػات رئيسػ ػػة "الجمعيػ ػػة العامػ ػػة ،كالمجمػ ػػس ال نفيػ ػػذم ،كاألمانػ ػػة العامػ ػػة" ،كلهػ ػػا ميثػ ػػاؽ أسيسػ ػػي
ػ ػػـ اع مػ ػػاد فػ ػػي لنػ ػػدف فػ ػػي  16ش ػ ػريف الثػ ػػاني عػ ػػاـ  ، 1945كي ػ ػػألؼ مػ ػػف خمػ ػػس عش ػ ػرة مػ ػػادة ،كهػ ػػدؼ المنظمػ ػػة ال ػ ػرئيس هػ ػػك

اإلس ػػهاـ ف ػػي ص ػػيانة الس ػػمـ كاألم ػػف ال ػػدكلييف ع ػػف طري ػػؽ ش ػػجيع ال ع ػػاكف ب ػػيف األم ػػـ ف ػػي مي ػػاديف ال ربي ػػة كالعم ػػـ كالثقاف ػػة .أنظـــر
فــــي ذلــــك :أحمــــد بــــدر ،اإلعــــبلم الــــدولي دراســــات فــــي االتصــــال والدعايــــة ،دار غريــــب لمطباعــــة ،القــــاىرة ،1977 ،ص

.180 – 179

) )3لممزيد مف ال فاصيؿ أنظر:

- 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
كالمؤسسات كالمراكز الثقافية كالعممية ،ككذلؾ الجامعات في مخ مؼ البمداف العالمية(.)1
كقد اع برت اليكنسكك كلجانها ال ابعة لها ،أف المم مكات الثقافية في األكقات جميعان شكؿ جزنان
جكهريان مف راث أم مج مع كطني ،ك ساعد اليكنسكك كهيئا ها في ككينه مف جديد ك عمؿ في سبيؿ
اس عاد ه أك إعاد ه إلى بمد المنشأ(.)2
كمف هذا المنطمؽ ،بدأت جهكد اليكنسكك في هذا المجاؿ ،خاصة بعدما بيف لها حجـ اإلجرار ال ي
بنان عمى ذلؾ ،فقد أقرت اليكنسكك في  14أيار
لحقت بالمم مكات الثقافية خبلؿ الحربيف العالمي يف ،ن
 1954في الهام ،ا فاقية خاصة لحماية المم مكات الثقافية في حالة النزاع المسمح( ،)3فشكمت النكاة
األكلى كأكؿ معاهدة دكلية م عددة في مجاؿ المحافظة عمى ال راث العالمي الثقافي في حالة النزاع
المسمح كدشنت أكلى سبؿ ال عاكف الدكلي في هذا المجاؿا. 4

) )1أنظػ ػػر فػ ػػي ذلػ ػػؾ :المنظمػ ػػة العربيػ ػػة لم ربيػ ػػة كالثقافػ ػػة كالعمػ ػػكـ ،ال عػ ػػاكف العربػ ػػي كالػ ػػدكلي ،مػ ػػؤ مر الػ ػػكزران المسػ ػػؤكليف عػ ػػف
الشؤكف الثقافية في الكطف العربي ،الدكرة الرابعة ،الجزائر ،1983 ،ص .40

) )2لممزيػ ػػد أنظػ ػػر :عصػ ػػاـ العطيػ ػػة ،الخبلفػ ػػة فػ ػػي أرشػ ػػيؼ محفكظػ ػػات الدكلػ ػػة ،مجمػ ػػة العمػ ػػكـ القانكنيػ ػػة ،العػ ػػدد ا1ك ، 2ب ػ ػػدكف
دار نشر ،بغداد ،1989 ،ص .200

) )3لممزي ػ ػػد مػ ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ ارجػ ػ ػػع :أسػ ػ ػػامة عبي ػ ػػد ،الحمايػ ػ ػػة الجنائيػ ػ ػػة لم ػ ػ ػراث الثقػ ػ ػػافي األثػ ػ ػػرم ،د ارس ػ ػػة مقارنػ ػ ػػة ،دار النهجػ ػ ػػة
العربية ،القاهرة ،2008 ،ص .44

) (4ص ػ ػػالح ب ػ ػػدر ال ػ ػػديف ،حماي ػ ػػة ال ػ ػ ػراث الثق ػ ػػافي كالطبيعيف ػ ػػي المعاه ػ ػػدات الدكلي ػ ػػة :الحماي ػ ػػة الدكلي ػ ػػة لآلث ػ ػػار كاإلب ػ ػػداع الفن ػ ػػي
كاألماكف المقدسة ،دار النهجة العربية ،القاهرة ،1999 ،ص .48
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كفيما ي عمؽ باس رداد كاعادة المم مكات الثقافية الم داكلة بطرؽ غير مشركعة إلى أكطانها األصمية،
فقد أصدر المؤ مر العاـ لميكنسكك في باريس عاـ  ،1964كصية يدعك فيها الدكؿ األعجان الم عاكف
فيما بينها كا خاذ ال دابير البلزمة لحظر كمنع صدير كاس يراد كنقؿ ممكية المم مكات الثقافية بطرؽ
غير مشركعة ( ،)1كعمى هذا األساس ،اع مدها المؤ مر العاـ لميكنسكك عاـ  ،1970ككنها ا فاقية
دكلية لهذا الغرض(.)2
كأخي انر المؤ مر الذم نظم ه اليكنسكك في باريس في الف رة مف  27 – 24آذار  ،1997ـ اع ماد
كثيقة الكسكلت مف قبؿ الدكؿ األطراؼ في ا فاقية الهام لعاـ  1954جميعان ،ككذلؾ المجمس الدكلي
لؤلرشيؼ ( ،) 3كمف الجدير بالذكر أف كثيقة الكسكلت جمف إعادة النظر في المفهكـ العاـ بشأف
حصانة المم مكات الثقافية المكجكعة حت نظاـ الحماية الخاصة كال ي ش رط ل كافرها أف مكقع مؾ
المم مكات الثقافية بعد مسافة كافية عف المراكز الحربية كالصناعية كطرؽ المكاصبلت الحيكية كسكؾ
الحديد كالمطارات ،كأال س خدـ لؤلغراض حربية ،أف سجؿ في السجؿ الدكلي لممم مكات الثقافية
المكجكعة حت نظاـ الحماية الخاصة(.)4
(ب) جيود األمم المتحدة :لقد لقيت حماية كاعادة المم مكات الثقافية كاألعماؿ الفنية كال اريخية ،مف
كبير مف االه ماـ في األمـ الم حدة ،كعمى
أجؿ الحفاظ عمى القيـ الثقافية ك نمي ها بيف الشعكب ،قد انر ان
) )1أنظػ ػ ػػر فػ ػ ػػي ذلػ ػ ػػؾ :اليكنسػ ػ ػػكك ،كثػ ػ ػػائؽ المػ ػ ػػؤ مر العػ ػ ػػاـ ،الػ ػ ػػدكرة السادسػ ػ ػػة عش ػ ػ ػرة ،الق ػ ػ ػ اررات ،بػ ػ ػػاريس ،1964 ،ص – 73

.74

) )2مثػ ػػؿ هػ ػػذ اال فاقيػ ػػة إحػ ػػدل كسػ ػػائؿ حمايػ ػػة المم مكػ ػػات الثقافيػ ػػة ،حيػ ػػث مػ ػػزـ الػ ػػدكؿ األط ػ ػراؼ فػ ػػي هػ ػػذ اال فاقيػ ػػة بمكافحػ ػػة
أسػ ػػاليب اس ػ ػ يراد ك صػ ػػدير كنقػ ػػؿ ممكيػ ػػة المم مكػ ػػات الثقافيػ ػػة بطػ ػػرؽ غيػ ػػر مشػ ػػركعة بكافػ ػػة الكسػ ػػائؿ الم ػ ػػكفرة لػ ػػديها ،كمػ ػػا فػ ػػرض

عقكبػ ػػات أك ج ػ ػزانات إد اريػ ػػة عمػ ػػى كػ ػػؿ مػ ػػف ي سػ ػػبب فػ ػػي خػ ػػرؽ أحكػ ػػاـ الحظػ ػػر المنصػ ػػكص عميػ ػػه فػ ػػي أحكػ ػػاـ هػ ػػذ اال فاقيػ ػػة،
ك مػ ػ ػػزـ الػ ػ ػػدكؿ األط ػ ػ ػراؼ باالش ػ ػ ػ راؾ فػ ػ ػػي عمػ ػ ػػؿ دكلػ ػ ػػي م كافػ ػ ػػؿ ل حديػ ػ ػػد ك نفيػ ػ ػػذ ال ػ ػ ػػدابير العمميػ ػ ػػة البلزمػ ػ ػػة لحمايػ ػ ػػة المم مكػ ػ ػػات

الثقافي ػ ػػة م ػ ػػف االسػ ػ ػ يراد كال ص ػ ػػدير كنق ػ ػػؿ ممكي ه ػ ػػا بط ػ ػػرؽ غي ػ ػػر مش ػ ػػركعة ،كأف ع ػ ػػرؼ لك ػ ػػؿ دكل ػ ػػة ط ػ ػػرؼ ف ػ ػػي ه ػ ػػذ اال فاقي ػ ػػة
بحقهػ ػ ػػا غيػ ػ ػػر القابػ ػ ػػؿ لم قػ ػ ػػادـ فػ ػ ػػي صػ ػ ػػنيؼ مم مكػ ػ ػػات ثقافيػ ػ ػػة معينػ ػ ػػة ،كاع بارهػ ػ ػػا غيػ ػ ػػر قابمػ ػ ػػة لم صػ ػ ػػرؼ ،كمػ ػ ػػف ثػ ػ ػػـ ال يجػ ػ ػػكز
صػ ػػديرها ،كأف سػ ػػهؿ اس ػ ػ رداد الدكلػ ػػة المعنيػ ػػة ل مػ ػػؾ المم مكػ ػػات فػ ػػي حالػ ػػة صػ ػػديرها .لممزيـــــد أنظـــــر فـــــي ذلـــــك :اليونســـــكو،
وثا ق المؤتمر العام ،الدورة السادسة عشرة ،مرجع سابق ،ص .122

) )3ارجػ ػ ػػع فػ ػ ػػي ذلػ ػ ػػؾ :الكثيقػ ػ ػػة  . CLT-96/CONF.603/INF.4.P.2أشػ ػ ػػار إليهػ ػ ػػا :عمػ ػ ػػي الحػ ػ ػػديثي ،حمايػ ػ ػػة المم مكػ ػ ػػات
الثقافية في القانكف الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص 132

) )4أنظر في ذلك :الوثيقة
 .CIT-96/CONF-603/INF.4 of Dec. 1986, PP. 10 – 11أشــار إلييــا :عمــي الحــديثي ،حمايـــة

الممتمكـــــات الثقافيـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي ،مرجـــــع ســـــابق ،ص  .132انظـــــر أيضـــــاً :جـــــابر الـــــراوي ،حمايـــــة الممتمكـــــات
الثقافية في حال النزاع المسمح بموجب اتفاقية الىاي ،1954جامعة بغداد .ص.105
7

الرغـ أف منظمة اليكنسكك إحدل المنظمات ال ابعة لؤلمـ الم حدة إال أف لهذ األخيرة جهكدان منفردة
عف اليكنسكك.
كقد أدرجت مسألة رد المم مكات الثقافية ألكؿ مرة في جدكؿ أعماؿ الجمعية العامة لؤلمـ الم حدة في
دكر ها الثامنة كالعشريف ،المعقكدة في عاـ  ،)1(1973كأصدرت الجمعية العامة بهذا الصدد قرار(،)2
فأكدت في بنكد عمى جركرة إعادة اآلثار الفنية كالقطع الم حفية كالمخطكطات كالكثائؽ ،ببل مقابؿ،
إلى بمدها مف قبًؿ بمد آخر ،أمر مف شأنه كطيد ال عاكف الدكلي بقدر ما يشكؿ عكيجان عادالن عما
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
أجنبي كاح بللها له(.)3
كما أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ الم حدة في عاـ  1975قرار أخر( ،)4دعت فيه الدكؿ األعجان
إلى ال صديؽ عمى اال فاقية الم عمقة بكسائؿ حريـ كمنع اس يراد المم مكات الثقافية ك صديرها كنقؿ
ممكي ها بالطرؽ غير المشركعة ،كهي اال فاقية ال ي اع مدها المؤ مر العاـ لميكنسكك في  .1970كقد
دعت الجمعية العامة في القرار

() 5

الذم أصدر ه عاـ  1977االدكؿ األعجان ثانية إلى كقيع

ك صديؽ ا فاقية عاـ  1970لميكنسكك ،كما أنها اع برت إعادة األشيان الفنية كاآلثار كالقطع الم حفية
كالمخطكطات كالكثائؽ كسائر الكنكز الثقافية أك الفنية األخرل ،خطكة إلى األماـ نحك كطيد ال عاكف
الدكلي كالحفاظ عمى القيـ الثقافية كازدهارها(.)6

) )1الكث ػ ػػائؽ الرس ػ ػػمية لمجمعي ػ ػػة العام ػ ػػة ،ال ػ ػػدكرة الثامن ػ ػػة كالعش ػ ػػركف ،المرفق ػ ػػات ،البن ػ ػػد ا 110م ػ ػػف ج ػ ػػدكؿ األعم ػ ػػاؿ ،الكثيق ػ ػػة،

. A/9199

) )2القرار المرقـ  3187اد  28 -المؤرخ في  18كانكف األكؿ .1973

) )3أنظر في ذلؾ :عصاـ العطية ،الخبلفة في أرشيؼ امحفكظات الدكلة ،مرجع سابؽ ،ص .202
) )4القرار المرقـ  3391اد  30 -المؤرخ في  19شريف الثاني .1975

) )5القػ ػ ػرار رق ػ ػػـ  18/32الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  11شػ ػ ػريف الث ػ ػػاني  . 1977انظ ػ ػػر :محم ػ ػػد فه ػ ػػاد الش ػ ػػبللدة ،الق ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي اإلنس ػ ػػاني،
منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،2005 ،ص .320

) (6مع ػ ػ ػػز العباسػ ػ ػػي ،ال ازمػ ػ ػػات الدكلػ ػ ػػة المح مػ ػ ػػة ا جػ ػ ػػا البمػ ػ ػػد المح ػ ػ ػػؿ :د ارسػ ػ ػػة حالػ ػ ػػة الع ػ ػ ػراؽ ،منشػ ػ ػػكرات الحمب ػ ػ ػي الحقكقيػ ػ ػػة،
بيركت.2009 ،ص.500
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كأخي انر القرار الذم أصدر ه الجمعية العامة في عاـ  ،1995كالذم ي جمف ما يأ ي" :إف الجمعية
العامة كاذ درؾ األهمية ال ي كليها البمداف األصمية إلعادة المم مكات الثقافية ال ي ع برها ذات قيمة
ركحية كثقافية أساسية لها ،ح ى ي سنى لها أف ككف مجمكعات ممثمة ل راثها الثقافي(.)1
ثانياً .مدى كفاية الجيود والسياقات الدولية لحماية الممتمكات األثرية:
اف مف اهـ مصادر القانكف الدكلي المعاهدات كاال فاقيات الدكلية مف حيث القكة ,حيث اف اقامة
عبلقات بيف اشخاص القانكف الدكلي يجب اف يككف مكثؽ حسب احكاـ القانكف الدكلي ,فهذ العبلقات
سكان كانت ثنائية اك م عددة االطراؼ بقى قائئمة ح ى في حالة الحركب.
إف اإل فاقيات الدكلية أك المعاهدات هي" :اال فاؽ الذم ي ـ بيف أشخاص قانكنية دكلية ،كي ميز عف
يعقد إال بعد مفاكجة ،كي طمب كقيع الدكؿ الم عاقدة عميه ،كال يصبح نافذان في دائرة
غير  ،بأنه ال ي
()2

القانكف الدكلي إال بعد ال صديؽ عميه"

إف انجماـ الدكؿ الى اال فاقيات الدكلية صبح ممزمة لمدكلة منذ كقيع المفاكجيف عمى األحرؼ
األكلى ،كهذا يعني أف أم حفظ  -عارض مع قكانيف الدكلة الداخمية -يجب اف ي ـ قبؿ ال كقيع عمى
اإل فاقية مف قبؿ ممثميف الدكلة حسب ما يسمى ب درج القكانيف .كهذا ما يسمى مذهب الكحدة القانكف
اسمك المعاهدات الدكلية الذم ينادم باع بار النظاـ القانكني الدكلي هك الجزن األسمى مف قانكف
الدكلة فهك يعمك القانكف الداخمي كيفجمه؛ فأم إخبلؿ مف قبؿ الدكؿ االعجان باال فاقيات الدكلية
يس كجب مبلحقة الدكلة قانكنيان بالمجكن الى محكمة العدؿ الدكلية كجهة مخ صة بفض النزاعات بيف
الدكؿ(.)3
المعيقات ال ي نعكس سمبان في كجه حماية اآلثار كخاصة في ظؿ الظركؼ
برز هناؾ العديد مف ي

المعيقات بال الي:
السياسية الراهنة في العالـ .ك مثؿ أهـ هذ ي

) )1الق ػ ػرار رقػ ػػـ  ،56/50المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11كػ ػػانكف أكؿ  .1995انظــــر فــــي ذلــــك :وا ــــل بنــــدق ،موســــوعة القــــانون الــــدولي
لمحرب ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية .2004 ،ص 69-62

) )2لممزيػ ػ ػػد أنظػ ػ ػػر :حامػ ػ ػػد سػ ػ ػػمطاف ،كعائشػ ػ ػػة ار ػ ػ ػػب ،كصػ ػ ػػبلح الػ ػ ػػديف عػ ػ ػػامر ،القػ ػ ػػانكف الػ ػ ػػدكلي العػ ػ ػػاـ ،القػ ػ ػػاهرة .1978 ،ص

232

) (3كهػػذا مػػا يسػػمى بهػػرـ الفقيػػه كمسػػف ل ػػدرج الق ػكانيف .ارجػػع:

212-213
ص413

Pp.

.

Kelsen (H) Principals of international law,

 .1952ك ػػذلؾ ارج ػػع :نػ ػزار العنبك ػػي ،الق ػػانكف ال ػػدكلي االنس ػػاني ،دار كائ ػػؿ لمنش ػػر ،عم ػػاف ،2010 ،
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 العديد مف دكؿ العالـ النامية كمنها فمسطيف ،كال ي حظى بثركة راثية عظيمة ينكبت في مم مكا هاالثقافية مف خبلؿ المس عمريف كال جار؛ كما زالت عمميات النهب كال هريب مس مرة خاصة مف قبؿ
الدكؿ الكبرل المهيمنة ،كالقكل المح مة –كما في الكجع الفمسطيني .-كلـ مكف اال فاقيات كاآلليات
الدكلية مف حماية أك إعادة هذ الرمكز الحجارية إلى أيصكلها .فاإل فاقيات صدر كيطبؽ لدل الدكؿ
الكبرل ،أما عمى مس كل دكؿ العالـ الثالث فاألمر مخ مؼ كيح اج إلى جهكد كامكانيات مف الصعب
كفيرها كبال الي بقى اآلثار في يد مغ صبيها ،كبال الي مف الصعب طبيقها ،كمف األمثمة عمى ذلؾ
أف اسرائيؿ مازالت صر عمى عدـ انطباؽ ا فاقيات جنيؼ عمى األراجي الفمسطينية المح مة(.)1
 الشركط المكجكعة لمحصكؿ عمى المساعدة الفنية كال قنية كح ى جكابط ال سجيؿ في قكائـ مكاقعال راث العالمي مبالغ فيها ،كمف الصعب إ قانها كانجازها الح ياجها لخبرة دقيقة كامكانيات مادية كفنية،
صعب عمى الدكؿ النامية نفيذها .كلك طبقنا ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ عمى الكاقع الفمسطيني في ظؿ
حداثة ال جربة الفمسطينية ل بيف لنا أف قمة الخبرات كاإلمكانيات المادية ييشكؿ حاجز أماـ الجهات

الفمسطينية عمى طبيؽ شركط هذ اال فاقيات(. )2

) )1ػ ػ ػػرفض الحككمػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػرائيمية طبيػ ػ ػػؽ أحكػ ػ ػػاـ ا فاقيػ ػ ػػة جنيػ ػ ػػؼ الرابعػ ػ ػػة لعػ ػ ػػاـ  1949فػ ػ ػػي الجػ ػ ػػفة الغربيػ ػ ػػة كقطػ ػ ػػاع غ ػ ػ ػزة
المح مػ ػػيف ،مس ػ ػ ندة بصػ ػػكرة رئيسػ ػػية إلػ ػػى فك ػ ػرة القػ ػػكؿ بكجػ ػػكد ف ػ ػراغ فػ ػػي السػ ػػيادة فػ ػػي الجػ ػػفة الغربيػ ػػة كقطػ ػػاع غ ػ ػزة .لممزيــــد مــــن

التفاصــــيل راجــــع :إبــــراىيم شــــعبان ،االنتفاضــــة الفمســــطينية فــــي عاميــــا األول ،دراســــة فــــي ضــــوء أحكــــام القــــانون الــــدولي

العام ،القدس ،1989 ،ص .36

) (2فقػ ػػد أكػ ػػدت إ فاقيػ ػػة حظػ ػػر كمنػ ػػع اس ػ ػ يراد ك صػ ػػدير كنقػ ػػؿ ممكيػ ػػة اال فاقيػ ػػات الثقافيػ ػػة بطػ ػػرؽ غيػ ػػر مشػ ػػركعة لعػ ػػاـ ،1970
فػ ػػي دك ارهػ ػػا اؿ 15لعػ ػػاـ  : 1971كجػ ػػكب حمايػ ػػة المم مكػ ػػات الثقافيػ ػػة كالدينيػ ػػة ألهمي هػ ػػا فػ ػػي عمػ ػػـ اآلثػ ػػار س ػ ػكان أكانػ ػػت مػ ػػا قبػ ػػؿ

ال ػ ػػاري أك األدب أك ال ػ ػػاري  .لممزيــــــد راجــــــع :عيســــــى دبــــــاح ،موســــــوعة القــــــانون الــــــدولي :أىــــــم ااالتفاقيــــــات والقــــــ اررات
والبيانــــات والوثــــا ق الدوليــــة لمقــــرن العشــــرين فــــي مجــــال القــــانون الــــدولي العــــام ،المجمــــد الرابــــع،دار الشــــروق ،عمــــان،

.2003ص.477
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 سييس اال فاقيات الدكلية كار باطها بالمصالح الدكلية ،حيث ا جح مف الممارسات ال طبيقيةالثغرات ال ي اح كت عميها القكانيف كاألعراؼ الحربية ،كاع مدت عميه أيدم ال خريب ،كالرغبة في
االن فاع خبلؿ حرب عاـ  1948بيف العرب كاسرائيؿ ،إذ ان هكت حرمة المقدسات الدينية في
القدس(.)1
الم بع لنصكص اال فاقيات الدكلية كخاصة إ فاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  1949ال ي كرد فيها
 -كما أف ي

حماية السكاف المدنييف كالعياف المدنية أثنان النزاع المسمح حاكلت قنيف االح راـ الكامؿ لؤلماكف
الدينية ال ي مثؿ راثان ثقافيان أك ركحيان لمشعكب ،كالكاقع أف هذا القيد المسمى "بالجركرة الحربية" ال
ي فؽ كم طمبات المحافظة عمى القيـ اإلنسانية كالركحية لمشعكب

()2

الفرع الثاني  :محدودية جيود المنظمات الدولية تجاه حماية الممتمكات
األثرية الفمسطينية من االعتداءات اإلس ار يمية
ناكلنا في الفرع السابؽ عددان مف اال فاقيات الدكلية ذات العبلقة المباشرة بحماية اآلثار ،كألف المج مع
الدكلي مق نع بأف اال فاقيات الدكلية كحدها ال كفي ل أميف الحماية القانكنية العممية لممم مكات األثرية
كالثقافية ،ما لـ كلىى منظمات دكلية م ابعة ال نفيذ ك ذليؿ ما يع رجه مف مشكبلت كعقبات ،فبدأت
جهكد المج مع الدكلي لئليجاد حمكؿ لفض النزاعات الدكلية بطرؽ سممية .كهذا ما نادت به ا فاقيات
الهام األكلى عاـ  1899ك 1907فأقرت أحكاـ سكية النزاعات الدكلية بالحمكؿ السممية ،كحماية
األعياف األثرية كالثقافية أثنان االح بلؿ؛ لكي ال ككف لقمة سائغة س كلي عميها القكات المح مة دكف

) )1قامػ ػ ػػت الجمعيػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة لؤلمػ ػ ػػـ الم حػ ػ ػػدة بإرسػ ػ ػػاؿ مبعكثهػ ػ ػػا "الككنػ ػ ػػت برنػ ػ ػػادكت" حيػ ػ ػػث طمبػ ػ ػػت جػ ػ ػػركرة ػ ػ ػػأميف حمايػ ػ ػػة
األم ػػاكف المقدس ػػة كمبانيه ػػا ،كك ػػذلؾ المكاق ػػع الديني ػػة ف ػػي فمس ػػطيف ،كق ػػد أرس ػػؿ ممث ػػؿ األم ػػـ الم ح ػػدة رس ػػالة اق ػػرح فيه ػػا ج ػػركرة

ا خػ ػ ػػاذ كافػ ػ ػػة اإلج ػ ػ ػرانات لحمايػ ػ ػػة األمػ ػ ػػاكف الدينيػ ػ ػػة المقدسػ ػ ػػة ،كا ازلػ ػ ػػة الطػ ػ ػػابع العسػ ػ ػػكرم عػ ػ ػػف المدينػ ػ ػػة المقدسػ ػ ػػة بػ ػ ػػالنظر ألف
األط ػ ػراؼ الم حاربػ ػػة لػ ػػـ ػ ػراع الحمايػ ػػة الكاجبػ ػػة المقػ ػػررة لهػ ػػذ األمػ ػػاكف ،كي جػ ػػح مػ ػػف ذلػ ػػؾ ال قريػ ػػر أف القكاعػ ػػد المنظمػ ػػة لمحػ ػػرب

ل ػػـ ػ ػراع حرم ػػة األم ػػاكف المقدس ػػة ،لممزيـــد مـــن التفاصـــيل أنظـــر :تقريـــر ممثـــل األمـــم المتحـــدة ،وثـــا ق الجمعيـــة العامـــة( ،أ -

 ،)648ص .12

) )2عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف أب ػ ػػك النص ػ ػػر ،إ فاقي ػ ػػة جني ػ ػػؼ الرابع ػ ػػة لحماي ػ ػػة الم ػ ػػدنييف لع ػ ػػاـ 1949ك طبيقه ػ ػػا ف ػ ػػي األ ارج ػ ػػي الفمس ػ ػػطينية
المح مة ،مركز رشاد الشكا الثقافي ،غزة .2000 ،ص.177
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أم بعات قانكنية .ف ـ قسيـ كسائؿ الحؿ السممي لممنازعات الدكلية الى :طرؽ دبمكماسية ،كطرؽ
سياسية ،كال حكيـ الدكلي ،كال سكية القجائية(. )1
لذا فقد أسست منظمات دكلية عديدة اه مت بحماية المم مكات األثرية الثقافية عمكمان أك اآلثار عمى
كجه الخصكص ،كمف أهـ هذ المنظمات أك المؤسسات الدكلية :منظمة األمـ الم حدة لم ربية كالعمكـ
كالثقافة "اليكنسكك" ،كمنظمة الشرطة الجنائية الدكلية "اإلن ربكؿ" ،كالمجمس الدكلي لآلثار كالمكاقع
" ،"ICOMOSكالمجمس الدكلي لمم احؼ " ،"ICOMكمجمس األمف الدكلي(. )2
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
كالعمكـ كالثقافة "اليكنسكك"( ،أوالً) .كمجمس األمف الدكلي( ،ثانياً) .كمنظمة الشرطة الجنائية الدكلية،
(ثالثاً) .كالمجمس الدكلي لمم احؼ "( ،"ICOMرابعاً).
أوالً .منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة "اليونسكو" :عد منظمة األمـ الم حدة لم ربية
كالعمكـ كالثقافة إحدل المنظمات الم خصصة ال ابعة لهيئة األمـ الم حدة ،كقد نشأت في الرابع مف
نكفمبر سنة  ،1946بهدؼ النهكض بمجاالت الثقافة المخ مفة في الدكؿ ال ي الزالت في مرحمة النمك،
فعمى صعيد األمـ الم حدة كألكؿ مرة نظرت الجمعية العامة لؤلمـ الم حدة في أبريؿ عاـ  1947في
قجية فمسطيف ،كأكصى مجمس األمف في قرار ا 1967 ،237بإلزاـ إسرائيؿ بالمراعاة الدقيقة
لممبادئ اإلنسانية ال ي جمنها ا فاقية جنيؼ الرابعة لعاـ .)3(1949

) (1ي ػ ػػأ ى م ػ ػػف الط ػ ػػرؽ الدبمكماس ػ ػػية؛ المفاكج ػ ػػات كال ػ ػػي يع ػ ػػد م ػ ػػف أق ػ ػػدـ الكس ػ ػػائؿ ل س ػ ػػكية المنازع ػ ػػات ،المس ػ ػػاعي الحمي ػ ػػدة،
كسػ ػػاطة دكلػ ػػة أيخػ ػػرل ،كػ ػػكيف لجػ ػػاف حقيػ ػػؽ ،ال كفيػ ػػؽ .انظــــر :عبــــد الكــــريم عمــــوان ،الوســــيط فــــي القــــانون الــــدولي العــــام،
الكتــــاب الثــــاني :القــــانون الــــدولي المعاصــــر ،دار الثقافــــة لمنشــــر والتوزيــــع ،عمــــان ،2010 ،ص -179ص .192أنظــــر

كــــذلك :اينــــاس البيجــــيي يوســــف المصــــريي االتفاقيــــات والمعاىــــدات الدوليــــة :بــــين القــــانون الــــدولي والشــــريعة اإلســــبلمية،
المركز القومي لئلصدارات القانونية ،القاىرة2013 ،ي ص .30

كهػ ػػذا مػ ػػا قػ ػػد أشػ ػػارت اليػ ػػه المػ ػػادة ا 56مػ ػػف ا فاقيػ ػػة ق ػ ػكانيف كأع ػ ػراؼ الحػ ػػرب البريػ ػػة .1907انظرفــــي ذلــــك :محمــــد الزبيــــدي،

النظام القانوني لحماية األعيان األثرية والثقافية وتطبيقاتو في العراق.ص .285

) (2راجع :محمد األصيبعي ،مدل كفاية الحماية ال شريعية كال دابير األمنية ل أميف كصيانة ال راث الثقافي .ص.132
) )3أنظػ ػػر فػ ػػي ذلػ ػػؾ" :حقػ ػػكؽ اإلنسػ ػػاف لمفمسػ ػػطينييف" ،أعمػ ػػاؿ المجنػ ػػة الخاصػ ػػة المعينػ ػػة بػ ػػال حقيؽ فػ ػػي الممارسػ ػػات اإلس ػ ػرائيمية
ال ي مس حقكؽ اإلنساف لسكاف األراجي المح مة ،األمـ الم حدة ،نيكيكرؾ ،1989 ،ص .9 – 8
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ك ع بر األمـ الم حدة حيازة األراجي عف طريؽ الحرب عمبلن غير شرعي ،كما أف اس مرار االح بلؿ
اإلسرائيمي يشكؿ ان هاكان لحقكؽ اإلنساف الفمسطيني غير القابمة لم صرؼ ،فقررت الجمعية العامة لؤلمـ
الم حدة في القرار ا / 58 / 43ج الصادر ب اري  6كانكف أكؿ لعاـ  ،1988أف ال دابير كاإلجرانات
ال ي ا خذ ها إسرائيؿ ،ال ي رمي إلى غيير المركز القانكني كالطبيعة الجغرافية ،كال ككيف الديمغرافي
لؤلراجي المح مة ن هؾ ا فاقية جنيؼ الرابعة(.)1
كمف هذا المكقؼ لؤلمـ الم حدة كاف مف الطبيعي أف ح ؿ مشكمة اآلثار الفمسطينية أهمية فائقة لدل
"اليكنسكك" ،بحيث جعؿ "اليكنسكك" جفي عمى اري كآثار فمسطيف اه مامان كبي انر ،كانزالها المنزلة
العالمية ال ي س حؽ ،كاعطائها األبعاد الدكلية ،ف عاكنت مع المنظمة العربية لم راث كالثقافة كالعمكـ
في إنشان الندكة العالمية األكلى لآلثار الفمسطينية كأكؿ عمؿ ي ـ في هذا النطاؽ كعمى هذا
المس كل (.) 2فقد بادر األميف العاـ لممنظمة في أكؿ أياـ حرب  1967إلى إرساؿ مذكرة لجميع
األطراؼ يذكرهـ بما جان با فاقية حماية المم مكات الثقافية لعاـ  ،1954كما اق رح عميهـ طبيؽ
اإلجرانات المنصكص عميها في الماد يف الثانية كال اسعة مف البلئحة ال نفيذية لبل فاقية ،كهي إجرانات
س هدؼ عييف مفكض عاـ مف قبؿ المنظمة لحماية المم مكات الثقافية(.)3
ثانياً .مجمس األمن الدولي :لقد أثارت الممارسات كاالن هاكات االسرائيمية في األراجي العربية المح مة
منذ عاـ  1967ردكد فعؿ كاسعة النطاؽ عمى الصعيد الدكلي ،كقد انعكس ذلؾ في العديد مف الق اررات
كال كصيات ال ي صدرت عف مجمس األمف الدكلي ،الذم يع بر أعمى سمطة نفيذية لها صبلحيات
إصدار ق اررات ممزمة فيما ي عمؽ بحماية السمـ كاألمف الدكلييف ،حسبما نص عمى ذلؾ ميثاؽ األمـ
الم حدة في الماد يف ا 25 ،24منه(.)4

) )1لممزيػ ػػد مػ ػػف ال فاصػ ػػيؿ أنظػ ػػر :أمػ ػػيف الحػ ػػذيفي ،الحمايػ ػػة الجنائيػ ػػة لآلثػ ػػار ،د ارسػ ػػة مقارنػ ػػة ،دار النهجػ ػػة العربيػ ػػة ،القػ ػػاهرة،

 ،2007ص .425

) )2أنظ ػػر فػ ػػي ذلػ ػػؾ :محيػ ػػي ال ػػديف صػ ػػابر" ،د ارسػ ػػات فػ ػػي ػػاري كآثػ ػػار فمسػ ػػطيف" ،النػ ػػدكة العالمي ػػة األكلػ ػػى لآلثػ ػػار الفمسػ ػػطينية،
ألكسك ،كنس ،1984 ،ص.1

) )3كث ػ ػػائؽ منظمػ ػ ػػة األم ػ ػػـ الم حػ ػ ػػدة لم ربي ػ ػػة كالعمػ ػ ػػكـ كالثقاف ػ ػػة "اليكنسػ ػ ػػكك" ،المجم ػ ػػس ال نفيػ ػ ػػذم ،كثيق ػ ػػة رقػ ػ ػػـ ا 32اد ، 7.ص

.4

) )4لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ ارج ػ ػػع :مكس ػ ػػى دكي ػ ػػؾ ،المسػ ػ ػ كطنات اإلسػ ػ ػرائيمية ف ػ ػػي األ ارج ػ ػػي العربي ػ ػػة المح م ػ ػػة كقكاع ػ ػػد الق ػ ػػانكف
الدكلي العاـ المعاصر ،مك بة دار الفكر ،القدس ،الطبعة الثانية ،2011 ،ص .437
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كعمى الرغـ مف هذ الق اررات الم الية إال أنها اق صرت عمى الشجب كادانة الممارسات اإلسرائيمية في
األراجي العربية المح مة ،كلـ جاكزها إلى حد ا خاذ إجرانات عممية أك ال أثير عميها لكقؼ سياسة
االن هاكات ،مثؿ مقاطعة إسرائيؿ أك فرض عقكبات عميها ك مؾ ال ي فرجت عمى جنكب إفريقيا،
كركديسيا ،كال ي يعطي ميثاؽ األمـ الم حدة لمجمس األمف الحؽ في فرجها عمى الدكؿ ال ي جاهؿ
مقررات المنظمة الدكلية( ،)1كلعؿ ذلؾ مرد أف األمـ الم حدة منظمة دكلية م ع بقكة أدبية أكثر منها
مادية كما أف فاعمي ها الحقيقية ر بط بقدرة الدكؿ الكبرل ،لذا فإف الدعـ المطمؽ الذم مقا إسرائيؿ مف
الكاليات الم حدة ،كخاصة مف خبلؿ هديدها المس مر باس خداـ حؽ النقض ،حاؿ كيحكؿ دكف إمكانية
عرض مسألة ا خاذ عقكبات جدها في مجمس األمف الدكلي( ،)2كهذا مما دفع إسرائيؿ إلى صعيد
حديها لمحقكؽ العربية ،كلممج مع الدكلي ،كيهدؼ ذلؾ إلى إحداث نكع مف ال راخي العالمي إزان
المسمؾ اإلسرائيمي ،بحيث يع اد دريجيان عمى قبؿ أمر الكاقع(.)3
ثالثاً .منظمة الشرطة الجنا ية الدولية "اإلنتربول" :أنشأت الشرطة الجنائية الدكلية أك اإلن ربكؿ في
فيينا عاـ  ،1923ثـ ـ نقؿ مقرها سنة  1946إلى باريس كيقع مقرها حاليان في مدينة ليكف الفرنسية،
كي ككف الهيكؿ اإلدارم لئلن ربكؿ مف جمعية عامة كلجنة نفيذية كسكر ارية عامة كمكا ب مركزية
كطنية كخبران ،كيجـ اإلن ربكؿ في الكقت الراهف أكثر مف ا 182دكلة ،كيهدؼ إلى عقب المجرميف
الذيف ير كبكف جرائـ في ببلد ما ثـ يفركف إلى ببلد أخرل ،ك قع جمف مهامه طكائؼ عديدة مف
الجرائـ كاإل جار بالمخدرات ك زكير العممة ك جارة البشر مف النسان كاألطفاؿ فجبلن عف جرائـ اال جار
بال راث الثقافي األثرم(.)4
ك معب المكا ب المركزية الكطنية دك انر 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
) )1لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ أنظ ػ ػػر :خيري ػ ػػة قاس ػ ػػمية كآخ ػ ػػركف ،المسػ ػ ػ كطنات اإلسػ ػ ػرائيمية ف ػ ػػي األ ارج ػ ػػي العربي ػ ػػة المح م ػ ػػة من ػ ػػذ
الدرس ػ ػ ػػات الخاص ػ ػ ػػة  ، 15الناش ػ ػ ػػر الهيئ ػ ػ ػػة المصػ ػ ػ ػرية العام ػ ػ ػػة لمك ػ ػ ػػاب،
ع ػ ػ ػػاـ  ، 1967معه ػ ػ ػػد البح ػ ػ ػػكث كالد ارس ػ ػ ػػات العربي ػ ػ ػػة ،ا

 ،1978ص .47

) )2لممزي ػػد م ػػف ال فاص ػػيؿ ارج ػػع :فػ ػكاز الش ػػرقاكم ،االسػ ػ يطاف الص ػػهيكني ف ػػي فمس ػػطيف" ،د ارس ػػة مقارن ػػة لمرحم ػػة م ػػا قب ػػؿ قي ػػاـ
إسرائيؿ كما بعدها" ،المقدمة إلى كمية االق صاد كالعمكـ السياسية ،جامعة القاهرة ،1990 ،ص .497

) )3أنظ ػ ػػر ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ :خيري ػ ػػة قاس ػ ػػمية كآخ ػ ػػركف ،المسػ ػ ػ كطنات اإلسػ ػ ػرائيمية ف ػ ػػي األ ارج ػ ػػي العربي ػ ػػة المح م ػ ػػة من ػ ػػذ ع ػ ػػاـ ،1967
مرجع سابؽ ،ص .95

) (4لممزيد مف ال فاصيؿ راجع المكقع اإللك ركني لئلن ربكؿ. https://www.interpol.int/ar/Internet :
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العامة لئلن ربكؿ أف غالبية الجرائ ـ ال ي ـ اإلببلغ عنها مف طائفة جرائـ السرقة ،سكان أكانت بسيطة
بدكف كسر ار كبت في الم احؼ أثنان ساعات العمؿ أك مع الكسر في أكقات اإلغبلؽ(.)1
ك سهـ جممة عكامؿ في نجاح اإلن ربكؿ في مهم ه الم عمقة بجبط جرائـ هريب اآلثار كاال جار فيها،
منها عمى سبيؿ المثاؿ سرعة اإلببلغ عف الجريمة ،حجـ ال فاهـ كال نسيؽ الم بادؿ بيف المجنة ال نفيذية
لئلن ربكؿ كالمكا ب المركزية الكطنية ،اس خداـ شبكة االن رنت في إصدار نشرات دكلية فصيمية عف
عناصر ال راث الثقافي المع دل عميه(.)2كعمى الرغـ مف مساهمة هذ المنظمة الدكلية في دعـ طبيؽ
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
الدكلي كما ن ج عنه مف ا فاقيات كق اررات ،هذا باإلجافة لعدـ قدرة فمسطيف لغاية األف مف االنجماـ
لعجكية هذ المنظمة الدكلية رغـ المحاكالت العديدة ال ي بذلت بهذا الصدد(.)3
رابعاً .المجمس الدولي لممتاحف " :"ICOMأنشئ المجمس الدكلي لمم احؼ سنة  1946بهدؼ
االر قان بالم احؼ عمى مس كل العالـ كما قدمه مف خدمات ،كيجطمع هذا المجمس ب نظيـ الجهكد
الدكلية بيف الم احؼ لمكافحة جرائـ اإل جار غير المشركع باآلثار كا خاذ ال دابير الكقائية ال ي حكؿ
دكف كقكعها .كفي سنة  1993قاـ المجمس الدكلي لمم احؼ بال عاكف مع اليكنسكك كاإلن ربكؿ بإنشان
فركع إقميمية في المناطؽ ال ي عاني ك رات سياسية كثقافية كإفريقيا كأمريكا البل ينية ،ل ككف أكثر
قربان مف عناصر ال راث الثقافي األثرم ال ي عاني مف أخطار ال خريب كاإل بلؼ كال هريب ،كما قامت

) )1فػ ػػي إحصػ ػػائية قػ ػػدمت مػ ػػف اإلن ربػ ػػكؿ حػ ػػكؿ السػ ػػرقة كالنهػ ػػب كاإل جػ ػػار غيػ ػػر المشػ ػػركع ل حػ ػػؼ فنيػ ػػة كأثريػ ػػة سػ ػػرقت كهربػ ػػت
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكؿ األكركبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،لممزيـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن التفاصـــــــــــــــــيل راجـــــــــــــــــع الموقـــــــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــــــي لئلنتربـــــــــــــــــول:

. https://www.interpol.int/ar/Internet

) )2كم ػػف األمثم ػػة عم ػػى ذل ػػؾ :م ػػا قام ػػت ب ػػه الش ػػرطة الجنائي ػػة الدكلي ػػة بمعاكن ػػة الس ػػمطات العراقي ػػة كالس ػػكرية ف ػػي ج ػػبط مث ػػاؿ
المم ػ ػػؾ العرب ػ ػػي س ػ ػػنطركؽ عن ػ ػػدما قام ػ ػػت عص ػ ػػابة بس ػ ػػرق ه ف ػ ػػي محاكل ػ ػػة لس ػ ػػرق ه ك هريب ػ ػػه إل ػ ػػى إسػ ػ ػرائيؿ .أشـــــار إليـــــو :عبـــــد

الصاحب الير ،الحماية القانونية لآلثار العربية ،بيت الحكمة لمنشر ،الطبعة األولى ،بغداد ،2001 ،ص .39

) )3م عػ ػػت فمسػ ػػطيف بصػ ػػفة العجػ ػػك الم ارقػ ػػب لػ ػػدل اإلن ربػ ػػكؿ منػ ػػذ عػ ػػاـ  ،2011كلػ ػػـ ػ ػ مكف لغايػ ػػة اآلف مػ ػػف الحصػ ػػكؿ عمػ ػػى
العج ػػكية الكامم ػػة لع ػػدة أس ػػباب منه ػػا م ػػا ي عم ػػؽ بالكج ػػع ال ػػداخمي كخاص ػػة حال ػػة االنقسػ ػاـ السياس ػػي ،حي ػػث يشػ ػ رط ف ػػي الدكل ػػة
ال ػ ػػي رغ ػ ػػب ف ػ ػػي االن س ػ ػػاب لممنظم ػ ػػة أف ك ػ ػػكف مسػ ػ ػ قمة ،كيكف ػ ػػي الك س ػ ػػاب الدكل ػ ػػة الراغب ػ ػػة ف ػ ػػي االنج ػ ػػماـ أف ق ػ ػػدـ بطم ػ ػػب

العجػ ػػكية إلػ ػػى األم ػ ػػيف العػ ػػاـ لممنظم ػ ػػة ،ك عمػ ػػؽ العج ػ ػػكية عمػ ػػى مكافق ػ ػػة الجمعيػ ػػة العام ػ ػػة بأغمبيػ ػػة ثمث ػ ػػي أعجػ ػػائها ا الم ػ ػػادة 4
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف دسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كر المنظم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ،لممزيـــــــــــــد مـــــــــــــن التفاصـــــــــــــيل راجـــــــــــــع الموقـــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــي لـــــــــــــوزارة الداخميـــــــــــــة:
. /http://www.moi.pna.ps
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هذ الفركع بدراسة أسباب فساد العامميف في قطاعات الدكلة الم صمة بال راث الثقافي األثرم كالجمارؾ
كالشرطة الم خصصة ،كأصدرت مف ال كصيات ما يسهـ في محارب ه ،كيصدر المجمس الدكلي
لمم احؼ نشرة ربع سنكية جمف ما يحصؿ عميه المجمس مف بيانات كصكر مف اإلن ربكؿ لعناصر
ال راث الثقافي األثرم ال ي اخ فت كيككف البحث عنها ال زاؿ جاريان(.)1كالمطٌمع كالفاحص يجد أف كرغـ
االع دانات كاالن هاكات اإلسرائيمية الم كررة بحؽ المم مكات الثقافية الفمسطينية كاألماكف المقدسة ،إال
جدية جا هذ االع دانات كال ي عد ان هاكان صارخان لمقانكف
أف هذا المجمس لـ ي خذ أية إجرانات ٌ
الدكلي خاصة ا فاقية جنيؼ الرابعة كال ي عمؽ بحماية المم مكات الثقافية ٌإباف االح بلؿ.

المطمب الثاني  :محدودية الرقابة القضا ية الدولية
م ع المم مكات الثقافية كاألثرية الفمسطينية بخاصية فريدة ،كهي أنها جزن ال ي ج أز مف الهكية الثقافية
الذا ية لفمسطيف كشعبها ،كأف مسألة دميرها أك اس خدامها غير المشركع أك سرق ها مف جانب دكلة
أخرل ن يجة أعمالها العسكرية أك اح بللها ألراجي الدكؿ األخرل ،سكؼ يشكؿ اخبلالن بال زاـ دكلي،
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
كصفها عمى أنها جرائـ حرب ،كبال الي يمكف أف نهض بشأنها المسؤكلية الجنائية الفردية( ،الفرع
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،
كالسؤاؿ هك إلى أم نكع مف القجان الدكلي يمكف أف مجأ إليه فمسطيف ل كفير الحماية القانكنية
لممم مكات األثرية كالثقافية في فمسطيف كمحاسبة مر كبي هذ الجرائـ( ،الفرع الثاني)

) )1لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ ارج ػ ػػع :أس ػ ػػامة عبي ػ ػػد ،الحماي ػ ػػة الجنائي ػ ػػة لم ػ ػ ػراث الثق ػ ػػافي األث ػ ػػرم ،مرج ػ ػػع س ػ ػػابؽ ،ص  .47ك ارج ػ ػػع
أيجان :عبد الكهاب عبد الرزاؽ ال حافي ،مجمة الفكر الشرطي ،العدد ا ، 47المجمد الثاني عشر ،2003 ،ص .212
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الفرع األول :اإلشكاليات المتعمقة بالمسؤولية الدولية لبلحتبلل اإلس ار يمي
يقصد بالمسؤكلية الد كلية الجزان القانكني الذم ير به القانكف الدكلي العاـ عمى عدـ اح راـ أحد
أشخاص هذا القانكف إلل زاما ه الدكلية ،ك س ند المسؤكلية الدكلية إلى نفس القاعدة ال ي س ند إليها
المسؤكلية في القانكف الخاص ،كمؤداها أف كؿ فعؿ غير مشركع يمحؽ جر انر لمغير يكجب ال زاـ فاعمه
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
لبلل زامات الدكلية المفركجة ،كهذاف هما العنصراف الشخصي كالمكجكعي الذيف دكنهما ال س قيـ
المسؤكلية الدكلية(.)1
كبقياـ إسرائيؿ باالع دان المس مر عمى المم مكات األثرية الفمسطينية ،ي كجب قياـ المسؤكلية الدكلية
جاهها( ،أوالً) .ككذلؾ قياـ المسؤكلية الجنائية الفردية عف ان هاؾ قكاعد كأحكاـ حماية المم مكات
األثرية الفمسطينية( ،ثانياً).
أوالً .مسؤولية إس ار يل عن انتياك قواعد وأحكام حماية الممتمكات الثقافية:
نشان مسؤكلية الدكؿ ن يجة اخبللها بال زاما ها الدكلية ،كمف المعمكـ أف أهـ مصادر القانكف الدكلي
المعاهدات كاال فاقيات الدكلية فانجماـ الدكلة لبل فاقيات الدكلية يمزـ الدكلة بنصكص هذ اال فاقية
ك حمؿ كؿ دكلة عجك المسؤكلية عف االخبلؿ ببنكد هذ اال فاقية .فا فاقية الهام لعاـ 1954
عالجت مسألة المم مكات الثقافية في الدكؿ المح مة فذكرت أنه" :عمى األطراؼ السامية الم عاقدة ال ي
ح ؿ كبلن أك جزنان مف أراجي أحد األطراؼ السامية الم عاقدة األخرل عجيد جهكد السمطات الكطنية
المخ صة في المناطؽ الكاقعة حت االح بلؿ بقدر اس طاع ها في سبيؿ كقاية مم مكا ها الثقافية
كالمحافظة عميها"( .)2فممدكلة الحرية ال امة في إقامة العبلقات الدكلية مع أية دكلة أيخرل رل جركرة

) )1لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ ارج ػ ػػع :مص ػ ػػطفى فػ ػ ػؤاد ،األم ػ ػػاكف الديني ػ ػػة المقدس ػ ػػة ف ػ ػػي منظ ػ ػػكر الق ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي ،د ارس ػ ػػة طبيقي ػ ػػة
لبلن هاكات اإلسرائيمي باألماكف المقدسة في فمسطيف ،بدكف دار نشر ،االسكندرية ،1998 ،ص .98

).Stanislaw- Edward Nahlik, Protaction of Cultural Property I. D. H. L. P.203 )2
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ذلؾ كأف نجـ ألية منظمة دكلية .فالمعاهدات الدكلية ال يفرض كيش رط إلقام ها أف ككف بمحض

إرادة الدكؿ(. )1

كبنان عمى ما سبؽ فإف عبن كمسؤكلية الحفاظ عمى المم مكات الثقافية في فمسطيف هك أمر يقع
ن

جمف اخ صاص سمطات االح بلؿ كقكا ها العسكرية بكصفها قكات اح بلؿ بمكجب الق اررات الصادرة
عف مجمس األمف كخاصة القرار رقـ ا 465لسنة  1980الذم أكد فيه عمى كجكب إل زاـ اسرائيؿ
با فاقية جنيؼ الصادرة عاـ  -1949كغير مف الق اررات السابقة كالبلحقة.)2(-
كعميه فإف لدكلة فمسطيف الحؽ في المطالبة بال عكيض عف المم مكات الثقافية كاألثرية ال ي أصابها
ال خريب كالدمار ،كهذا ال زاـ يفرجه القانكف الدكلي كأثر ل حقؽ المسؤكلية الدكلية ،كالذم بمكجبه م زـ
الدكلة المسؤكلة بإصبلح الجرر كفؽ ما ي فؽ عميه كمصالح الدكؿ الم جررة ،ال سيما كأف ا فاقية
الهام عاـ  1954سند مسؤكلية نفيذ أحكامها إلى القكل الحامية المكمفة بحماية مصالح أطراؼ
النزاع كالى منظمة اليكنسكك كفقان لممكاد ا 23 ،22 ،21مف اال فاقية(.)3
ثانياً .المسؤولية الجنا ية الفردية عن انتياك قواعد وأحكام حماية الممتمكات األثرية الفمسطينية:
الجريمة الدكلية هي اع دان عمى مصمحة يحميها القانكف الجنائي الدكلي لككنها األجدر ب مؾ الحماية
) (1س ػ ػ ػػهيؿ الفػ ػ ػ ػ بلكم ،غال ػ ػ ػػب حكام ػ ػ ػػدة ،الق ػ ػ ػػانكف ال ػ ػ ػػدكلي الع ػ ػ ػػاـ :حق ػ ػ ػػكؽ ال ػ ػ ػػدكؿ ككاجبا ه ػ ػ ػػا -اإلقم ػ ػ ػػيـ -المنازع ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػػة

كالدبمكماس ػ ػػية ،الج ػ ػػزن الث ػ ػػاني ،مكس ػ ػػكعة الق ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي ،2دار الثقاف ػ ػػة لمنش ػ ػػر كال كزي ػ ػػع ،اإلص ػ ػػدار الث ػ ػػاني ،عم ػ ػػاف.2009 ،

ص25

) )2كهػ ػ ػػك أيج ػ ػ ػان مػ ػ ػػا نصػ ػ ػػت عميػ ػ ػػه ا فاقيػ ػ ػػة الهػ ػ ػػام لعػ ػ ػػاـ  ، 1907ب قريرهػ ػ ػػا "أف المم مكػ ػ ػػات العامػ ػ ػػة كالمؤسسػ ػ ػػات كالكنػ ػ ػػائس
كالمعاه ػ ػػد الخيري ػ ػػة كال عميمي ػ ػػة كالفني ػ ػػة كالعممي ػ ػػة ،ح ػ ػػى كل ػ ػػك كان ػ ػػت ممكػ ػ ػان لمدكل ػ ػػة يج ػ ػػب أف س ػ ػػاكل كالممكي ػ ػػات الخاص ػ ػػة ،كك ػ ػػؿ

اس ػ ػ يبلن م عمػ ػػد كالحػ ػػاؽ الجػ ػػرر كال سػ ػػبب ب خريػ ػػب المؤسسػ ػػات ال اليػ ػػة :اآلثػ ػػار الفنيػ ػػة كالعمميػ ػػة ،ال ماثيػ ػػؿ ال اريخيػ ػػة ،ممنكعػ ػػة
كيجػ ػ ػػب أف يبلحػ ػ ػػؽ مق رفهػ ػ ػػا" ،ك بنػ ػ ػػت ا فاقيػ ػ ػػة "جنيػ ػ ػػؼ" الرابعػ ػ ػػة لعػ ػ ػػاـ  1949فػ ػ ػػي ماد هػ ػ ػػا ا 53ذات اال جػ ػ ػػا حينمػ ػ ػػا أحالػ ػ ػػت

ألط ػ ػراؼ اال فاقي ػ ػػة محاس ػ ػػبة م ػ ػػف ير ك ػ ػػب جػ ػ ػ رائـ ج ػ ػػد المم مك ػ ػػات الثقافيػ ػػة ج ػ ػػمف قػ ػ ػكانينهـ الكطني ػ ػػة ،كه ػ ػػك م ػ ػػا ع ػ ػػادت كأك ػ ػػدت

عميػ ػػه ا فاقيػ ػػة الهػ ػػام لعػ ػػاـ  1954فػ ػػي المػ ػػادة ا 28منهػ ػػا ،حيػ ػػث نصػ ػػت عمػ ػػى مػ ػػا يمػ ػػي " :عهػ ػػد األط ػ ػراؼ السػ ػػامية الم عاقػ ػػدة
ب ػ ػػأف خ ػ ػػذ ف ػ ػػي نط ػ ػػاؽ شػ ػ ػريعا ها الجنائي ػ ػػة اإلجػ ػ ػرانات كاف ػ ػػة ال ػ ػػي كف ػ ػػؿ محاكم ػ ػػة األش ػ ػػخاص ال ػ ػػذيف يخ ػ ػػالفكف أحك ػ ػػاـ ه ػ ػػذ

اال فاقي ػػة أك ال ػػذيف يػ ػػأمركف بمخالف ه ػػا ،ك كقي ػػع ج ػ ػزانات جنائي ػػة أك أديبي ػػة عمػ ػػيهـ مهم ػػا كان ػػت جنسػ ػػيا هـ" .عبــــد الــــرحمن أبــــو
النصـــر ،إتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لحمايـــة المـــدنيين لعـــام 1949وتطبيقيـــا فـــي األراضـــي الفمســـطينية المحتمـــة ،مركـــز رشـــاد

الشوا الثقافي ،غزة .2000 ،ص373

دب ػ ػػاح ،مكس ػ ػػكعة الق ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي :أه ػ ػػـ ااال فاقي ػ ػػات كالقػ ػ ػ اررات كالبيان ػ ػػات كالكث ػ ػػائؽ
) )3لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ ارج ػ ػػع :عيس ػ ػػى ٌ
الدكليػ ػػة لمقػ ػػرف العش ػ ػريف فػ ػػي مجػ ػػاؿ القػ ػػانكف الػ ػػدكلي العػ ػػاـ ،المجمػ ػػد السػ ػػادس :القػ ػػانكف الػ ػػدكلي اإلنسػ ػػاني -قػ ػػانكف الحػ ػػرب،دار
الشركؽ ،عماف .2003 ،ص200-198
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الجنائية ،حيث ككف مف المادئ العامة في القانكف الدكلي كال ي ال يجكز اال فاؽ عمى مخالف ها(.)1
ك كصؼ الجريمة الفردية الدكلية عمى أنها اع دان عمى مصمحة يحميها القانكف الجنائي الدكلي لككنها
األجدر ب مؾ الحماية الجنائية حيث ككف مف األساس ال ي يقكـ عميها المج مع الدكلي(. )2
إف إ فاقية الهام لعاـ المنعقدة  1954لـ حقؽ الغاية ال ي ـ شكيؿ اال فاقية ألجمها ،فشابها النقص
الذم كلد عدـ االل زاـ في طبيقها ،جمت في سعينات القرف الماجي ،فمـ فرض الحماية المرجكة
منها .ككاف مف المس غرب أف نطاؽ الحماية لـ يشمؿ المباني كاإلنشانات المخ صة بحفظ ال راث
كالم احؼ كالمعارض الفنية ،فهي حامية هذ المكركثات كحماي ها كانت كاجبة كجزن ال ي جزن مف
المم مكات الثقافية ذا ها .كبطبيعة الحاؿ فشؿ نظاـ الحماية الخاصة الذم نصت عميه ا فاقية
. )3(1954
ادل ذلؾ الى عمؿ ابر كككؿ عاـ 1999ممحؽ ليسد النقص الذم كجد في ا فاقية  ,1954فقد طرؽ
الى عريؼ كاجح كمفصؿ لجركرة العسكرية القهرية ,أكجح بعدـ جكاز ال ذرع بالجركرة العسكرية
القهرية كأبقى عمى الشرط قياـ الدكلة باعماؿ عدائية كجربات عسكرية جد المم مكات الثقافية ،اذا
حكلت هذ المم مكات مف حيث كظيف ها الى هدؼ عسكرم(. )4
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
ا فاقية عاـ  1954كال ي اثب ت فشمها .فنظاـ الحماية المعزز يمزـ الدكؿ بإدراج المم مكات الثقافية في
قائمة المم مكات المشمكلة بالحماية المعززة ال ي ش رط :أف ككف المم مكات الثقافية المراد سجيمها
) )1أنظ ػ ػ ر فػ ػػي ذل ػ ػػؾ :أحمػ ػػد عثم ػ ػػاف ،الج ػ ػرائـ الدكلي ػ ػػة فػ ػػي ج ػ ػػكن القػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي الجنػ ػػائي كالشػ ػ ػريعة اإلسػ ػػبلمية ،دار الك ػ ػػب
الكطنية ،القاهرة ،2009 ،ص .17

) (2انظر :يحيى سعكد ،المم مكات الثقافية العراقية ككسائؿ حماي ها كاس ردادها دكليان ،مجمة الحقكؽ ،الجامعة المس نصرية.
ص.92

) (3لـ س طع اإل فاقية فرض الحماية لؤلماكف ال راث العالمي أثنان النزاعات المسمحة ال ي دارت في الهند الصينية ،كفي ككبا،
كفي الدكمينيكاف ،كأفغانس اف .كال ننسى اع دان اسرائيؿ عمى المم مكات الثقافية الفمسطينية دكف حسيب أك رقيب .لممزيد راجع:

صالح بدر الدين ،حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاىدات الدولية :الحماية الدولية لآلثار واإلبداع الفني واألماكن

المقدسة ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1999 ،ص .50

(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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عمى قدر كبير مف األهمية بالنسبة الى البشرية .كأف ككف محمية ب دابير قانكنية كادارية عمى
المس كل الكطني كفؿ لها مس كل و
عاؿ مف الحماية .كأف ال س خدـ س خدـ ألغراض عسكرية ،كأف
يصدر الطرؼ الذم ي كلى أمر مراقب ها اعبلنها يؤكد عمى أنها لف س خدـ عمى هذا النحك(.)1
الفرع الثاني  :صعوبة المجوء إلى المحاكم الدولية المتخصصة
رغـ أف ا فاقية جنيؼ لعاـ  1949قد حظرت دمير المم مكات في ماد ها ا 53عمى النحك السالؼ
ذكر  ،إال أنها أحالت عمى األطراؼ الم عاهدة ا خاذ اإلجرانات المناسبة نحك إصدار ال شريعات
فعالة عمى األشخاص الذيف يق رفكف مؾ المخالفات الخطيرة ،كمعنى ذلؾ أف
البلزمة لفرض عقكبات ٌ
اال فاقية خكلت الدكلة نفسها حؽ معاقبة مق رؼ الجريمة مف رعاياها ،كلـ ً
يثر في الذهف – آنذاؾ -
إمكانية أف ر كب الدكلة عف طريؽ حكامها جريمة االن هاؾ ،كازان طكر ك صاعد ك شابؾ األحداث
بات في ذهف المج مع الدكلي إمكانية إثارة الجريمة الدكلية في مكاجهة حكاـ دكلة بعينها( ،)2إال أف ـ
أسيس محكمة العدؿ الدكلية عاـ  ،1945كمف ثـ المحكمة الجنائية الدكلية عاـ .2002
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
محكمة العدؿ الدكلية( ،أوالً) .كمف ثـ اخ صاصات المحكمة الجنائية الدكلية( ،ثانياً).

) (1راجع في كريك مين ي ،مقاؿ بعنكاف آفاؽ جديدة لحماية المم مكات في حالة النزاع المسمح

 ، https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/new-perseptives-fitromainneti.pdfػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري

الدخكؿ .2016/10/23

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

سرقة الممتمكات العراقية في ضوء قواعد القانون الدولي .ص.56-55

) )2لممزيد مف ال فاصيؿ راجع :مصطفى فؤاد ،األماكف الدينية المقدسة ،مرجع سابؽ ،ص .165
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أوالً .اختصاصات محكمة العدل الدولية( :)1هي الذراع القجائي األساسي لمنظمة األمـ الم حدة ،كيقع
مقرها في الهام بهكلندا ،كهي الجهاز الكحيد مف بيف األجهزة الس ة لؤلمـ الم حدة الذم ال يقع في
نيكيكرؾ ،أسست عاـ  ،1945كبدأت أعمالها في العاـ البلحؽ ،ك جدر اإلشارة إلى جركرة ال مييز ما
بيف محكمة العدؿ الدكلية كالمحكمة الجنائية الدكلية(.)2
لمحكمة العدؿ الدكلية نشاط قجائي كاسع ،كهي نظر في القجايا ال ي جعها الدكؿ أمامها( ،)3كما
قدـ االس شارات القانكنية لمهيئات الدكلية ال ي طمب ذلؾ ،كهي بذلؾ قكـ بدك انر ثنائيان بمكجب القانكف
الدكلي قكـ بحسـ الخبلفات القانكنية المقدمة مف الدكؿ األعجان ك قد آران اس شارية في المسائؿ
القانكنية الحالة إليها مف قبؿ هيئات كككاالت دكلية مخكلة(.)4
ثانياً .اختصاصات المحكمة الجنا ية الدولية :أسست سنة  2002كأكؿ محكمة قادرة عمى محاكمة
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
) )1محكمػ ػػة العػ ػػدؿ الدكليػ ػػة هػ ػػي إحػ ػػدل منظمػ ػػات األمػ ػػـ الم حػ ػػدة ،كهػ ػػي منظمػ ػػة عالميػ ػػة ع بػ ػػر الػ ػػذراع القجػ ػػائي ال ػ ػرئيس فػ ػػي
منظمػ ػػة األمػ ػػـ الم حػ ػػدة ،كقػ ػػد ػ ػػـ ا خػ ػػاذ م دينػ ػػة االهػ ػػام فػ ػػي هكلنػ ػػدا المقػ ػػر العػ ػػاـ كال ػ ػرئيس لهػ ػػذ المحكمػ ػػة ،كهػ ػػي قػ ػػع جنػ ػػكب

غ ػػرب هكلن ػػدا عم ػػى سػ ػكاحؿ بح ػػر الش ػػماؿ ،ه ػػذ المنظم ػػة ع ب ػػر الجه ػػاز الكحي ػػد م ػػف أجهػ ػزة األم ػػـ الم ح ػػدة ال ػػذم ال ي خ ػػذ مق ػ ٌػر
نيكيػ ػػكرؾ بخػ ػػبلؼ المنظمػ ػػات األخػ ػػرل ،كقػ ػػد أسسػ ػػت فػ ػػي عػ ػػاـ  1945كبػ ػػدأت أعمالهػ ػػا ال نفيذيػ ػػة الفعميػ ػػة فػ ػػي عػ ػػاـ  1946أم
بعػ ػػد عػ ػػاـ مػ ػػف أسيسػ ػػها .لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع :عبــــد الحســــين شــــعبان ،ال حــــة اتيــــام حمــــم العدالــــة الدوليــــة فــــي
مقاضاة إس ار يل ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2010 ،ص .66

) )2يجػ ػ ػػب ال ميي ػ ػ ػػز مػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػيف المحكمػ ػ ػػة الجنائي ػ ػ ػػة الدكلي ػ ػ ػػة كمحكمػ ػ ػػة الع ػ ػ ػػدؿ الدكليػ ػ ػػة ،فهم ػ ػ ػػا نظامػ ػ ػػاف قج ػ ػ ػػائياف منفص ػ ػ ػػبلف،

فالمحكمػ ػػة الجنائيػ ػػة الدكليػ ػػة ليسػ ػػت جهػ ػػا انز مػ ػػف أجه ػ ػزة األمػ ػػـ الم حػ ػػدة ،عمػ ػػى عكػ ػػس محكمػ ػػة العػ ػػدؿ الدكليػ ػػة ،ال ػ ػػي هػ ػػي أحػ ػػد
األجهػ ػ ػزة المهم ػ ػػة لؤلم ػ ػػـ الم ح ػ ػػدة كال ػ ػػي مي ػ ػػز بس ػ ػػمطة ح ػ ػػؿ الن ازع ػ ػػات ب ػ ػػيف ال ػ ػػدكؿ ،بينم ػ ػػا ق ص ػ ػػر س ػ ػػمطة المحكم ػ ػػة الجنائي ػ ػػة

الدكليػ ػػة عمػ ػػى الج ػ ػرائـ ال ػ ػػي ير كبهػ ػػا األف ػ ػراد .لممزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل راجـــــع :المقـــــال المنشـــــور عمـــــى موقـــــع راديـــــو أجيـــــال
اإلخباري بتاريخ . http://www.arn.ps/archives/34588 2012/11/29

) )3نص ػ ػػت الم ػ ػػادة ا 93الفقػ ػ ػرة ا 2م ػ ػػف ميث ػ ػػاؽ األم ػ ػػـ الم ح ػ ػػدة" :يج ػ ػػكز لدكل ػ ػػة ليس ػ ػػت م ػ ػػف األم ػ ػػـ الم ح ػ ػػدة أف نج ػ ػػـ إل ػ ػػى

بنان عمى كصية مجمس األمف".
النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية ،بشركط حددها الجمعية العامة لكؿ حالة ن
) )4ميػ ػػز ال سػ ػػكية القجػ ػػائية ألم ن ػ ػزاع دكلػ ػػي بإلزاميػ ػػة الحمػ ػػكؿ ال ػ ػػي يي كصػ ػػؿ إليهػ ػػا مػ ػػف خػ ػػبلؿ جهػ ػػاز م خصػ ػػص كمس ػ ػ قؿ
ػان عمػ ػػى هػ ػػذا فػ ػػإف ال سػ ػػكية القجػ ػػائية خ مػ ػػؼ عػ ػػف اإلج ػ ػرانات
عػ ػػف األط ػ ػراؼ الم نازعػ ػػة ،عػ ػػف طريػ ػػؽ ال حكػ ػػيـ كالقجػ ػػان ،كبنػ ػ ن
الدبمكماس ػ ػػية لح ػ ػػؿ الن ازع ػ ػػات كال ػ ػػي ػ ػ ػراكح م ػ ػػف مفاكج ػ ػػات إل ػ ػػى مس ػ ػػا وع حمي ػ ػػدة ككس ػ ػػاطة ،أك إنش ػ ػػان أجهػ ػ ػزة خاص ػ ػػة لم حقي ػ ػػؽ
كال كفيػ ػػؽ ،ك مي ػ ػػز ال سػ ػػكية القج ػ ػػائية لمن ازعػ ػػات بنفاذي ػ ػػة ق ار ار ه ػ ػػا كحمكلهػ ػػا ،كالزامي ه ػ ػػا لجميػ ػػع األطػ ػ ػراؼ الم نازعػ ػػة ،ذل ػ ػػؾ بأنه ػ ػػا
ص ػػدر ع ػػف جه ػػاز مسػ ػ قؿ ،لممزيـــد مـــن التفاصـــيل راجـــع :مصـــطفى ســـيد عبـــد الـــرحمن ،طـــرق تســـوية المنازعـــات الدوليـــة،

 ،2006ص  406ومــــا بعــــدىا .راجــــع أيضــــاً :عمــــي الشــــكري ،القضــــاء الجنــــا ي الــــدولي فــــي عــــالم متغيــــر ،دار الثقافــــة
لمنشر والتوزيع ،ط ،2عمان.2011 ،ص.17
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بد المحاكـ الكطنية رغب ها أك كانت غير قادرة عمى ال حقيؽ أك االدعان جد مؾ القجايا ،فهي بذلؾ
مثؿ المآؿ األخير ،فالمسؤكلية األكلية جه إلى الدكؿ نفسها ،كما ق صر قدرة المحكمة عمى النظر
في الجرائـ المر كبة بعد  / 1مكز  ،2002اري إنشائها ،عندما دخؿ قانكف ركما لممحكمة الجنائية
الدكلية حيز ال نفيذ ( .) 1عد المحكمة الجنائية هيئة مس قمة عف األمـ الم حدة ،مف حيث المكظفيف
كال مكيؿ ،كيقع المقر الرئيس لممحكمة في هكلندا لكنها قادرة عمى نفيذ إجرانا ها في أم مكاف ،كقد
يخمط البعض ما بيف المحكمة الجنائية الدكلية ،كمحكمة العدؿ الدكلية كال ي دعى اخ صا انر في بعض
األحياف المحكمة الدكلية "كهي ذراع ابع لؤلمـ الم حدة يهدؼ لحؿ النزاعات بيف الدكؿ" ،لذلؾ ال بد
مف ال نكيه إلى أنهما نظاماف قجائياف منفصبلف (.)2
كبال الي فإف قياـ االح بلؿ اإلسرائيمي بان هاؾ حرمة المم مكات الثقافية كاألثرية في فمسطيف يدخؿ
جمف اخ صاصات المحكمة الجنائية الدكلية ،كهذا ما أكد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية
الذم دخؿ حيز النفاذ بمكجب ميثاؽ ركما األكؿ مف يكليك عاـ  2002عمى اع بار أف الهجمات ال ي
س هدؼ المباني المخصصة لؤلغراض الدينية أك ال عميمية أك الفنية أك الخيرية كاآلثار ال اريخية،
) )1الحظن ػ ػػا أف معظ ػ ػػـ السياس ػ ػػييف كاالعبلمي ػ ػػيف يسػ ػ ػ خدمكف عبي ػ ػػر "محكم ػ ػػة الجناي ػ ػػات الدكلي ػ ػػة" ،فيم ػ ػػا ال س ػ ػػمية األص ػ ػػح ه ػ ػػي
"المحكم ػ ػػة الجنائي ػ ػػة الدكلي ػ ػػة" ،ألف المعن ػ ػػى المغ ػ ػػكم يخ م ػ ػػؼ كم ػ ػػا أف ال رجم ػ ػػة لم س ػ ػػمية اإلنجميزي ػ ػػة ه ػ ػػي "

Court

International

 ،"Criminalكل ػػك كان ػػت "الج ناي ػػات الدكلي ػػة" الخ م ػػؼ ال ػػنص ،إج ػػافة إل ػػى ذل ػػؾ ،فإن ػػه ف ػػي حال ػػة "المحكم ػػة الجنائي ػػة

الدكليػ ػػة" فػ ػػإف صػ ػػفة الجنائيػ ػػة كالدكليػ ػػة عػ ػػكد إلػ ػػى المحكمػ ػػة ،بينمػ ػػا فػ ػػي حالػ ػػة "محكمػ ػػة الجنايػ ػػات الدكليػ ػػة" ،فػ ػػإف صػ ػػفة الدكليػ ػػة
ع ػ ػػكد إل ػ ػػى الجناي ػ ػػات ،ك ج ػ ػػدر اإلش ػ ػػارة أف المج م ػ ػػع ال ػ ػػدكلي مم ػ ػػثبلن بالجمعي ػ ػػة العام ػ ػػة لؤلم ػ ػػـ الم ح ػ ػػدة أدرؾ من ػ ػػذ أف كج ػ ػػعت

الح ػ ػػرب العالمي ػ ػػة الثاني ػ ػػة أكزاره ػ ػػا ،كعم ػ ػػى ف ػ ػ ػرات م فاك ػ ػػة ،الحاج ػ ػػة إل ػ ػػى أس ػ ػػيس محكم ػ ػػة دكلي ػ ػػة مسػ ػ ػ قمة لمحاكم ػ ػػة مجرم ػ ػػي

الحػ ػػرب ،إال أف هػ ػػذ الجهػ ػػكد لػ ػػـ س ػ ػ أنؼ بشػ ػػكؿ جػ ػػدم إال فػ ػػي عػ ػػاـ  1989عنػ ػػد قيػ ػػاـ لجنػ ػػة القػ ػػانكف الػ ػػدكلي بمناقشػ ػػة طبيعػ ػػة

المحكم ػ ػػة الجنائي ػ ػػة الدكلي ػ ػػة المق رح ػ ػػة كاألحك ػ ػػاـ ذات الص ػ ػػمة باخ صاص ػ ػػها كقكاع ػ ػػد االجػ ػ ػرانات ال ػ ػػي ي ع ػ ػػيف ا باعه ػ ػػا ،كصػ ػ ػكالن
إلػ ػػى قيػ ػػاـ الجمعيػ ػػة العامػ ػػة لؤلمػ ػػـ الم حػ ػػدة عػ ػػاـ  1995بإنشػ ػػان المجنػ ػػة ال حجػ ػػيرية إلنشػ ػػان المحكمػ ػػة ،لممزيــــد مــــن التفاصــــيل

حـــول نشـــحة المحكمـــة الجنا يـــة الدوليـــة راجـــع :إبـــراىيم العنـــاني ،إنشـــاء المحكمـــة الجنا يـــة الدوليـــة ،دراســـة فـــي ضـــوء نظـــام
روما سنة  ،1998مجمة األمن والقانون ،السنة الثانية ،العدد األول .2000 ،ص

مػ ػػف هنػ ػػا أسسػ ػػت المحكمػ ػػة باالس ػ ػ ناد إلػ ػػى ا فاقيػ ػػة ركمػ ػػا لعػ ػػاـ  ،1998كذلػ ػػؾ نسػ ػػبة إلػ ػػى مكػ ػػاف انعقػ ػػاد المػ ػػؤ مر الدبمكماسػ ػػي

حيػ ػػز النفػ ػػاذ فػ ػػي  1مػ ػػكز  2002بعػ ػػد مصػ ػػادقة ا 60دكلػ ػػة
الػ ػػذم اع مػ ػػد النظػ ػػاـ األساسػ ػػي لممحكمػ ػػة ،كقػ ػػد دخػ ػػؿ هػ ػػذا النظػ ػػاـ ٌ

عميػ ػػه ،كعمػ ػػى خػ ػػبلؼ المحػ ػػاكـ الدكليػ ػػة المؤق ػ ػػة أك الخاصػ ػػة كمػ ػػا هػ ػػك الحػ ػػاؿ فػ ػػي يكغسػ ػػبلفيا سػ ػػابقان أك ركانػ ػػدا أك مػ ػػؾ المشػ ػػكمة
باالس ػ ػ ناد إلػ ػػى القػ ػػانكف الجنػ ػػائي الػ ػػدكلي كمػ ػػا هػ ػػك الحػ ػػاؿ فػ ػػي لبنػ ػػاف أك سػ ػػيراليكف أك يمػ ػػكر الشػ ػػرقية ،فػ ػػإف المحكمػ ػػة الجنائيػ ػػة
الدكلي ػ ػػة ه ػ ػػي هيئ ػ ػػة قج ػ ػػائية دكلي ػ ػػة دائم ػ ػػة ،حظ ػ ػػى بكالي ػ ػػة عالمي ػ ػػة لمحاكم ػ ػػة مق رف ػ ػػي الجػ ػ ػرائـ الخطيػ ػ ػرة الم مثم ػ ػػة ف ػ ػػي جػ ػ ػرائـ

الح ػػرب كج ػػد اإلنس ػػانية كاإلب ػػادة كالع ػػدكاف .لممزيـــد مـــن التفاصـــيل راجـــع :عـــادل ماجـــد ،المحكمـــة الجنا يـــة الدوليـــة والســـيادة

الوطنية ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىرام ،القاىرة ،2001 ،ص .23

) )2لممزيد راجع :محمكد بسيكني ،المحكمة الجنائية الدكلية ،القاهرة ،2001 ،ص .161
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بشرط أال ككف أهداؼ عسكرية ،ج ار م حرب خطيرة

خ ص المحكمة بالنظر فيه أك دكف المساس

باخ صاص المحاكـ الكطنية كفقان ألحكاـ القانكف الداخمي كالقانكف الدكلي ،ع بر الجرائـ المر كبة في
حؽ المم مكات الثقافية كاألثرية الفمسطينية جرائـ دكلية أشد خطكرة طبقان لمنظاـ األساسي لممحكمة
الجنائية الدكلية لعاـ  ،1998كبال الي خجع الخ صاص المحكمة الجنائية الدكلية ،حيث كيفت مؾ
الجرائـ كجرائـ حرب طبقان لنص المادة ا 8مف النظاـ األساسي لهذ المحكمة.
كعميه يجب مبلحقة كم ابعة دكلة االح بلؿ اإلسرائيمي الن هاكها نصكص اال فاقية الخاصة بحماية
المم مكات الثقافية ،بقصد القجان عمى اري الشعب الفمسطيني ذم الحجارة العريقة ك كقيع العقاب
البلزـ .حسب ديباجة نظاـ ركما األساسي ،فقد أنشئت المحكمة الجنائية الدكلية لمحاكمة األشخاص
الذيف ار كبكا فظائع خطيرة هزت جمير اإلنسانية .
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المبحث الثاني  :التحديات التي تواجو حماية اآلثار الفمسطينية عمى المستوى الوطني
اري األمة يك ب عبر ما قد خمف ه األمـ مف آثار .كركح األمة كفكرها يفهـ عبر األعماؿ الفنية
الخالدة .إف اريخنا ليس مجرد سجبلت حركب بان صارات كهزائـ ،اريخنا هك حجارة غنية كانت
كمدننا كانت منائر لمعمـ كالثقافة ،لدينا الكثير لنعممه ألكالدنا
المبنة األكلى في بنان الحجارة اإلنسانية ،ي
كلمعالـ.
مف أجؿ حماية اآلثار ،نحف نح اج إلى أكثر مف ك فيف لننقؿ البندقية عميهما ،ذلؾ إف أعدان اآلثار
كثيركف كذكك نفكذ ،كمنهـ يمع دكف ذكك جماح ال يمكف كبحه مثؿ الككارث الطبيعية .كبعجهـ يعمؿ
في الخفان أمثاؿ العشاؽ الذم يعبركف إلى ببلدنا لبلطبلع عمى اآلثار فيسرقكف ،كأمثاؿ المصكص في

الداخؿ الذيف يعرفكف مكقع اآلثار فينقبكف ليبلن كيهربكف ما يك شفكف كيبيعكنه لؤلجانب ،كأمثاؿ
المس ثمريف الذيف حممكا معهـ في اس عمارهـ العزـ كالهمة عمى أف يفرغكا الكطف مف آثار حت س ار
"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.
فالكاقع الفمسطيني أثبت أف القكانيف كالق اررات كال عميمات ال ي مف المف رض أف كفر الحماية القانكنية
البلزمة لممم مكات األثرية ،لـ عد ماشى كالم طمبات الحالية بعد أف طكرت الحجارة البشرية بقفزات
ناججة مما يق جي مكاكب ها خاصة كأف فمسطيف مهد لمحجارات كاألدياف.
كازان هذ ال حديات الحجارية كاف ال بد مف إصدار شريع ي ناسب كهذا ال طكر الحجارم في كجع
صيغ م قدمة في حماية اري فمسطيف ك راثها المجيد ،كاذا كاف األمر سهبلن أف نسف شريعان لحماية
اآلثار كنجع عقكبات رادعة جد لصكص اآلثار كجد مف يعبثكف باآلثار أك يهدمكنها أك ينقمكف
حجار ها أك يبيعكنها لمغربان ،فإف إلى جانب هذا ال شريع يجب أف ككف هناؾ مؤسسات نفيذية أك
قجائية قادرة عمى طبيؽ هذا القانكف ك حقيؽ مقاصد المشرع ال ي رمي إلى حماية هذا المكركث
الحجارم.
لذلؾ سن ناكؿ في هذا المبحث جعؼ اإلطار ال شريعي المطبؽ في فمسطيف( ،المطمب األول).
كجعؼ اإلطار المؤسسي( ،المطمب الثاني).
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المطمب األول  :محدودية اإلطار التشريعي في حماية اآلثار الفمسطينية
حماية اآلثار الفمسطينية كاجب كمسؤكلية كؿ فرد فمسطيني يغار عمى هذا الكطف كيحافظ عمى نسيجه
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.
عدد آليات كأساليب الحماية الكطنية مش ممة طبيؽ اال فاقيات الدكلية ال ي كقع عميها الدكؿ
األعجان ،إجافة الى القكانيف الكطنية المحمية ،كال ي مف المهـ جدان أف قكـ السمطات المسؤكلة عف
حماية اآل ثار في كؿ دكلة باالس فادة مف الخبرة الدكلية في مجاؿ حماية اآلثار عند كجعها لؤلنظمة
كالقكانيف الخاصة بحماية اآلثار لحاج ها الداخمية آخذة باالع بار أف ش مؿ قكانينها عمى ما يساعد
عمى قياـ عاكف دكلي في مجاؿ ال نقيب كالدراسة كاألبحاث ،ك كاجه مؾ الحماية حديات كمعيقات ال
بد مف معرف ها كالبحث فيها إليجاد حؿ جذرم لها.
لذلؾ سكؼ نبحث ال حديات ال ي كاجه شريع القكانيف عمى المس كل المحمي في ظؿ كاقعنا
الفمسطيني ،مف خبلؿ دراسة حميمية لبعض نصكص القكانيف لنبيف جكانب الجعؼ ال شريعي في
قكانيننا الم بعة كمقارن ها بالقكانيف االخرل( ،الفرع األول) .كدراسة حالة اس بعاد طبيؽ ال شريعات
عمى المكاقع األثرية الكاقعة خارج نطاؽ خريطة أكسمك( ،الفرع الثاني).

الفرع األول  :ضعف التشريع من حيث التجريم والعقوبات
ي كجب عمى أم مشرع يسعى كي كفؿ بصكف حجار ه كاإلرث ال راثي لببلد سف القكانيف كالمكائح
القانكنية ال ي كفػؿ حماية هذ المم مكات الكطنية ،كالسعي الى طكير هذ ال شريعات القانكنية بما
ي بلنـ كال طكر الحاصػؿ فػي كسيع مفهكـ المم مكات الثقافية ،ك طكر الكسائؿ القانكنية الم احة لحماية
المم مكات الثقافية ،بما فيها الحماية القجائية كاألمنية أيجا ،كهي شمؿ المكائح الداخمية لقػكات األمػف
كاألجهػزة ال نفيذية المخ صة كك ازرة السياحة كاآلثار كغيرها( ،أوالً) .كما شمؿ الحماية القانكنية فعاليػة
الػردع كالعقاب لكؿ مف يمحؽ جر ار بالمم مكات الثقافية ،اثانياً).

25

أوالً .الحماية التجريمية لمممتمكات األثرية في فمسطين:
فرض الحماية الجزائية كجع قكاعد جزائية كفؿ حماية ال راث الثقافي األثرم جد كؿ اع دان ،فهي
ككف إذان مجمكعة مف اإلجرانات كال دابير المبذكلة مف أجؿ الحفاظ عمى أمف ال راث كحماي ه مف
ٌ
() 1
العبث كايقاع العقكبات الرادعة عمى المع ديف  ،كيزاحـ الحماية الجزائية لم راث الثقافي كاألثرم
صنؼ آخر جطمع به فركع أخرل مف القانكف ،كالقانكف اإلدارم :الذم ييم جأ إليه مف أجؿ منع كقكع

ال ي ال ح مؿ ال أخير ،ف يمنح صفة الجبط اإلدارم لبعض المكظفيف ب حديد صبلحيات أعماؿ
ال دخؿ الكقائي لمحيمكلة دكف كقكع الجريمة

() 2

 ،كالقانكف المدني كقانكف البيئة كقانكف المج معات

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

الجنائية نحك الحد مف ال جريـ كالحد مف العقاب (.)3
كاجماالن فإف دابير الحماية القانكنية م شابهة في أغمب القكانيف كاال فاقيات الدكلية ال ي عهد إلى
الدكؿ ا خاذ كؿ اإلجرانات ال شريعية ال ي كفؿ حماية كصكف المم مكات الثقافية كاألثرية ،كحظر
اال جار غير المشركع بالمم مكات الثقافية كاألثرية ،كفي إعبلف القاهرة لعاـ  2004ـ النص بشكؿ
صريح في ال كصيات عمى جركرة كفيؽ الدكؿ المصادقة عمى ا فاقية الهام لعاـ  1954قكانينها
الداخمية بما يكانـ اال فاقية المذككرة كبرك كككليها اإلجافييف بما يكفؿ قمع أم ان هاؾ لمقكاعد الخاصة
بحماية المم مكات الثقافية في زمف النزاعات المسمحة كفي زمف االح بلؿ كزمف السمـ ،كجماف عقاب

) )1أنظر في ذلؾ :أميف الحذيفي ،الحماية الجنائية لآلثار ،مرجع سابؽ ،ص .87
) (2أرفػ ػ ػػت حػ ػ ػػبلكة ،الحمايػ ػ ػػة الجنائيػ ػ ػػة لآل ثػ ػ ػػار :فػ ػ ػػي جػ ػ ػػكن قػ ػ ػػانكف حمايػ ػ ػػة اآلثػ ػ ػػار رقػ ػ ػػـ 117لسػ ػ ػػنة  ،1983د ارسػ ػ ػػة مقارنػ ػ ػػة
بالشريعة اإلسبلمية ،جامعة األزهر ،القاهرة .2007

) )3ي ف ػ ػػؽ ه ػ ػػذا اال ج ػ ػػا م ػ ػػع مس ػ ػػمؾ المش ػ ػػرع اإلس ػ ػػباني ،في ػ ػػنظـ ه ػ ػػذا األخي ػ ػػر بمق ج ػ ػػى الق ػ ػػانكف رق ػ ػػـ ا 16لس ػ ػػنة 1985نكعػ ػ ػان
م ػ ػػف ال جػ ػ ػريـ اإلدارم لبلع ػ ػػدان عم ػ ػػى اآلث ػ ػػار ،كيق ػ ػػرر ل ػ ػػه جػ ػ ػزانات إداري ػ ػػة ال زي ػ ػػد عم ػ ػػى الغ ارم ػ ػػة المس ػ ػػاكية ألربع ػ ػػة أج ػ ػػعاؼ

قيم ػ ػػة الج ػ ػػرر ،ف ػ ػػإذا ٌك ػ ػػكف االع ػ ػػدان جػ ػ ػرائـ جنائي ػ ػػة ب ػ ػػالمعنى ال ػ ػػدقيؽ ،فه ػ ػػك يخج ػ ػػع لمم ػ ػػادة ا 558كم ػ ػػا بع ػ ػػدها م ػ ػػف ق ػ ػػانكف
العقكب ػ ػػات اإلس ػ ػػباني ال ػ ػػذم يق ػ ػػرر ل ػ ػػه عقكب ػ ػػة الح ػ ػػبس ال ػ ػػذم ق ػ ػػد يق ػ ػػرف بإيق ػ ػػاؼ ال نفي ػ ػػذ م ػ ػػف عدم ػ ػػه بحس ػ ػػب ج ػ ػػآلة الس ػ ػػمكؾ
اإلج ارم ػػي .لممزيـــد مـــن التفاصـــيل راجـــع :أســـامة حســـنين عبيـــد ،الحمايـــة الجنا يـــة لمتـــراث الثقـــافي األثـــري ،مرجـــع ســـابق،
ص .31 – 30
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مف ار كبها أك أمر بار كابها ك كفير الحماية لمعبلمة الخاصة بحماية المم مكات الثقافية مف سكن
االس خداـ(.)1
كفي فمسطيف مرت الحماية الجنائية لم راث الثقافي األثرم بعدة مراحؿ شريعية بدأت بالقانون
العثماني عاـ  1884حيث شعرت اإلدارة العثمانية بأهمية مكقع فمسطيف مف الناحية ال اريخية
كاألثرية ،كقد خمؽ هذا القانكف لجماف حماية هذ المكاقع كالمكاد األثرية ،كسبب كجكد في المقاـ
األكؿ كردة فعؿ عمى زيادة االه ماـ األجنبي في المنطقة ك نظيـ اإل جار باآلثار ،كأعطى قانكف
 1884الممكية الكطنية لئلمبراطكرية العثمانية عمى كافة المكاقع كالميقى األثرية ،كأعطى الشرعية
لمم حؼ الكطني في القسطنطينية ل كلي كافة المكاد األثرية المس خرجة مف الحفريات ،ثـ بقانون
االنتداب البريطاني ،كهك ما ييعرؼ بقانكف اآلثار رقـ ا 5لسنة  ،1929يقجي بمراقبة اآلثار القديمة،
غزة كهك القانكف المعمكؿ به الى اآلف في القطاع(. )2
ٌبنا المصرٌيكف ف رة كليهـ ٌ

كفي الجفة الغربية بعد ان هان االن داب البريطاني كاح بلؿ اإلسرائيمي ـ جـ الجفة الغربية الى
المممكة األردنية في مؤ مر أريحا عاـ  .1951فطبق القانون األردني المؤقت رقـ ا 51لسنة
 ،1966كالذم عالج بعض جكانب الحماية القانكنية ،فنظـ الرخص كاال جار كال نقيب كال سجيؿ ،لكف
هذا القانكف هك قانكف قديـ لـ عد نصكصه كاكب ال طكر الحاصؿ في حماية اآلثار كالمم مكات
الثقافية بشكؿ عاـ ،لذلؾ قاـ األردنييف أنفسهـ ب غيير قانكف اآلثار القديمة المعمكؿ به في فمسطيف
كسف قانكف اآلثار رقـ ا 21لسنة  1988ك ـ عديمه بقانكف رقـ ا 23لسنة  ،2004فبهذا نرل بأف
المشرع األردني ار أل لجركرة طكير القانكف كالنصكص ال شريعية الم عمقة بحماية اآلثار كعدـ
مكاكبة القانكف القديـ لممس جدات الكاقعة عمى أرض الكاقع بما يخص اآلثار كاألماكف األثرية
) )1يرجػ ػػع أسػ ػػاس نصػ ػػكص الحمايػ ػػة الجنائيػ ػػة لم ػ ػراث فػ ػػي فرنسػ ػػا بالمرسػ ػػكـ الممكػ ػػي الصػ ػػادر عػ ػػاـ  1793الػ ػػذم نػ ػػص عمػ ػػى
معاقبػ ػػة كػ ػػؿ مػ ػػف يقػ ػػكـ بػ ػػإ بلؼ اآلثػ ػػار المكجػ ػػكدة عمػ ػػى األ ارجػ ػػي الفرنسػ ػػية ،بػ ػػالحبس لمػ ػػدة سػ ػػن يف ،ك جػ ػػدر اإلشػ ػػارة فػ ػػي مقػ ػػاـ

ال طػ ػػكر ال ش ػ ػريعي لمحمايػ ػػة الجنائيػ ػػة لم ػ ػراث إلػ ػػى قػ ػػانكف  15يكنيػ ػػك  1980الػ ػػذم جمػ ػػع بمق جػ ػػا المشػ ػػرع الفرنسػ ػػي عػ ػػددان مػ ػػف
النصػ ػػكص العقابيػ ػػة الم نػ ػػاثرة فػ ػػي بعػ ػػض الق ػ ػكانيف الخاصػ ػػة كأدمجهػ ػػا فػ ػػي قػ ػػانكف العقكبػ ػػات .راجــــع :عمـــــرو الوقــــاد ،الحمايـــــة

الجنا ية لآلثار ،جامعة طنطا.2000 ،ص.106

) (2س ػ ػػميـ م ػ ػػارم ،الرؤي ػ ػػة العثماني ػ ػػة لفمس ػ ػػطيف :ال رس ػ ػػيـ العثم ػ ػػاني اإلثن ػ ػػكغرافي لفمس ػ ػػطيف كسكرية،منش ػ ػػكر ف ػ ػػي ك ػ ػػاب الق ػ ػػدس
ػ ػ ػػاري المسػ ػ ػ ػ قبؿ ،د ارس ػ ػ ػػات حاج ػ ػ ػػر كماش ػ ػ ػػي مدين ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػػدس ،حريراعص ػ ػ ػػاـ نص ػ ػ ػػار  ،الص ػ ػ ػػادر ع ػ ػ ػػف مؤسس ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػات

الفمسطينية ،راـ اهلل .2010 ،ص  .68-57أنظر كذلك:

- 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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كصيان ها ،كلكننا كفمسطينييف لـ نقدر هذ الجركرة كما زالت القكانيف القديمة عصؼ بنا ك كبؿ أيدينا
أحيانا عف حماية مكركثنا كمعاقبة كؿ مف سكؿ له نفسه الن هاؾ هذ الحرمة دكف أف يككف غير أبه
أرجية
أم
لمعرف ه مسبقا بعدـ كجكد العقاب الرادع ،فبل يكجد إطار
ٌ
قانكني ٌ
مكحد لفمسطيف كانعداـ ٌ
ٌ
أم بنى كاجحة أك فصؿ مسؤكليات بيف
قكية لحماية المكركث
الثقافي( ،)1ال يكجد أيجان ِّ
دس كرٌية ٌ
ٌ
الرخص كاال جار كال نقيب كال سجيؿ،
المؤسسات ،مت معالجة بعػض جكانػب الحماية القانكنية ،فنظـ ي
ٌ
لكف هذا القانكف هك قانكف قديـ لـ عد نصكصه كاكب ال طكر الحاصؿ عمى أرض الكاقؼ كالطرؽ

الحديثة الم عمقة بالحفر كالنهب كال هريب العبثي(.)2
ففي القانكف األردني المؤقت رقـ ا 51لسنة  1966المعمكؿ به في الجفة الغربية ـ عريؼ األثر
في المادة الثانية عمى أنه " :أم أثر اريخي ثابت أك منقكؿ أنشأ اإلنساف أك ككنه أك نقشه أك بنا أك
اك شفه أك عدله قبؿ سنة  1700بما في ذلؾ أم جزن أجيؼ إلى ذلؾ األثر أك أيعيد بنان بعد ذلؾ
ال اري ".؛ أم هناؾ ما يربك عمى  300عاـ مف البنية الحجارية كالمكاد القديمة ال ع بر آثار كبال الي
ال شممها نصكص الحماية ال ي أكجبها القانكف ،كجانت هذ المادة مطابقة لنص المادة الثانية مف
قانكف اآلثار القديمة رقـ ا 5لسنة  1929كالمطابقة لمقانكف اإلسرائيمي لعاـ1978؛ فاألصؿ في هذ
القكانيف جميعها هي القكاعد اإلن دابية .كقد مت مخالفة هذا البند في نظاـ أحكاـ الحفاظ عمى ال راث
) )1كفػ ػػي هػ ػػذا السػ ػػياؽ نػ ػػرل أف أيػ ػػة حمايػ ػػة ش ػ ػريعية ال غنػ ػػي عػ ػػف الػ ػػنص عمػ ػػى جػ ػػركرة حمايػ ػػة المم مكػ ػػات الثقافيػ ػػة جػ ػػمف
نصػ ػػكص الدس ػ ػ كر ،كخاصػ ػػة أف قكاعػ ػػد سػ ػػمك عمػ ػػى القكاعػ ػػد القانكنيػ ػػة األخػ ػػرل ،كأف اال فاقيػ ػػات الدكليػ ػػة خاصػ ػػة فيمػ ػػا يخػ ػػص
الحماي ػ ػػة الخاص ػ ػػة كالحماي ػ ػػة المع ػ ػػززة اشػ ػ ػ رطت أف ك ػ ػػكف المم مك ػ ػػات الثقافي ػ ػػة المػ ػ ػراد ش ػ ػػممها به ػ ػػذ الحماي ػ ػػة عم ػ ػػى ق ػ ػػدر م ػ ػػف

األهميػ ػػة كمنصػ ػػكص عمػ ػػى حماي هػ ػػا كمكان هػ ػػا فػ ػػي ال ش ػ ػريعات الكطنيػ ػػة بمػ ػػا فيهػ ػػا الدسػ ػػا ير .لممزيــــد انظــــر :نعمــــان الخطيــــب،
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان .2010 ،ص.442

) )2هنػ ػػاؾ عػ ػػدة محػ ػػاكالت فمسػ ػػطينية ل طػ ػػكير ق ػ ػكانيف حمايػ ػػة اآلثػ ػػار ا لفمسػ ػػطينية منهػ ػػا :مسػ ػػكدة قػ ػػانكف ال ػ ػراث الفمسػ ػػطيني ال ػ ػػي
قام ػػة به ػػا جامع ػػة بي ػػر زي ػػت بالشػ ػراكة م ػػع مرك ػػز ركاؽ ه ػػي خط ػػكة ج ػػركرية ن ػػذر ع ػػف الحاج ػػة الممح ػػة ال ػػي يح اجه ػػا مكركثن ػػا

االثػ ػػرم كال ارثػ ػػي لمحمايػ ػػة ال ػ ػػي يفقػ ػػدها ج ػ ػران ال ارخػ ػػي كعػ ػػدـ صػ ػػيانة هػ ػػذ الحمايػ ػػة فػ ػػي ظػ ػػؿ ال ش ػ ػريعات السػ ػػارية ،ففػ ػػي عػ ػػاـ

 2004ػ ػػـ م ػ ػػنح عط ػ ػػان لص ػ ػػياغة مس ػ ػػكدة لق ػ ػػانكف جدي ػ ػػد يه ػ ػػدؼ بش ػ ػػكؿ أساس ػ ػػي لحماي ػ ػػة حقيقي ػ ػػة م كازن ػ ػػة لمم ػ ػػكركث الثق ػ ػػافي
كالطبيع ػػي ف ػػي فمس ػػطيف .انظــــر:

and

Planing

to

Pertining

Legislation

Halabi,

Usama

Construction in Palestine, Birzeit University, Law Center.

عمػ ػػؿ ك ازرة السػ ػػياحة كاال ثػ ػػار كبالش ػ ػراكة مػ ػػع منظمػ ػػة األمػ ػػـ الم حػ ػػدة لم ربيػ ػػة كالعمػ ػػكـ كالثقافػ ػػة ل طػ ػػكير ك مكػ ػػيف مسػ ػػكدة القػ ػػانكف

صػ ػػكف ال ػ ػراث كقػ ػػد كػ ػػكف جػ ػػاهزة مػ ػػع بدايػ ػػة العػ ػػاـ المقبػ ػػؿ ،كلكػ ػػف اإلشػ ػػكالية كمػ ػػف فػ ػػي عػ ػػدـ إمكانيػ ػػة ال طبيػ ػػؽ؛ حيػ ػػث ي كجػ ػػب

ع ػػرض الق ػػانكف عم ػػى مجم ػػس ال ػػكزران ال ػػذم يحيم ػػه ب ػػدكر ال ػػى ديػ ػكاف الف ػػكل كال شػ ػريع ليسػ ػ قر عم ػػى طاكل ػػة المجم ػػس ال شػ ػريعي

– الم عطػ ػػؿ  -لي ػ ػ ـ اق ػ ػرار ك فعيمػ ػػه .كاخػ ػػر المحػ ػػاكالت هػ ػػك مشػ ػػركع قػ ػػانكف ال ػ ػراث الثقػ ػػافي الػ ػػذم ي ػ ػ ـ صػ ػػياغ ه االف مػ ػػف قبػ ػػؿ

ك ازرة السياحة كاآلثار بال عاكف مع اليكنسكك.

28

المعمارم في مدينة بيت لحـ ،الذم يع بر جزنان ال ي ج أز مف المخطط الهيكمي ا صنيؼ المناطؽ
كالمباني ال راثية المنفردة لممدينة ،فأكرد في عريؼ المناطؽ ال راثية ك عريؼ المباني ال راثية المنفردة
أف يزيد عمرها عمى ا 50عامان ،كفي مسكدة قانكف ال راث الفمسطيني لسنة  2006ـ االن با لهذ
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
رسمه أو عدلو إنسان قبل م ة سنة ميبلدية من الوقت الحاضر ،بما في ذلؾ الخرب كال بلؿ كالمدف
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
الخاصة بالحجارات السابقة ،أك أم جزن أجيؼ إلى ذلؾ الشين( .)1كفي القانكف األردني رقـ ا21
لسنة  1988لـ يخ مؼ بشكؿ كبير عف القانكف القديـ الم بع في األراجي الفمسطينية حيث اع بر أف
األشيان المنقكلة كغير المنقكلة ال ي أنشأها أك صنعها أك خطها أك بناها أك اك شفها اإلنساف ع بر
آثار إذا كانت قبؿ سنة .1750
هناؾ أسناد قانكنية كردت في القانكف المدني األردني رقـ ا 43لسنة  1976نظـ أعماؿ ال نقيب عف
اآلثار كممكي ها بأحكاـ عامة ك ركت نظيـ هذ األحكاـ لمقكانيف الخاصة ،فقد اع بر المشرع ممكية
اآلثار لمدكلة كال يحؽ لصاحب األرض ال صرؼ بها هذا ما أقر ه المادة ا 7مف قانكف اآلثار القديمة
رقـ ا 51لسنة  ،)2(1966كمف هنا فإف المالؾ الكحيد لممكاد كالمكاقع األثرية هي الدكلة كلكف كبنص
المادة ا 13جكز الحيازة مف قبؿ األفراد مع ال عهد بعدـ ال عديؿ أك ال غيير عمى األثر مع معاينة
الدائرة كأخذ الصكر كالرسكـ المطمكبة ،كفي القانكف األردني السارم أجاز حيازة اآلثار مع مالكها مع
جكاز شران الدائرة لممكاد ال ي يحكز عميها ،كأكردت المادة ا 44مف مسكدة قانكف ال راث الفمسطيني
صراح ان "أف جميع اآلثار المك شفة ال ي عثر عميها الجهة المرخص لها سكان أكانت محمية أك أجنبية
) )1كفػ ػػي المشػ ػػركع األخيػ ػػر لقػ ػػانكف ال ػ ػراث الثقػ ػػافي المػ ػػادم الػ ػػذم قػ ػػكـ بصػ ػػياغ ه ك ازرة السػ ػػياحة كاآلثػ ػػار بالش ػ ػراكة مػ ػػع مك ػ ػػب
اليكنسػ ػػكك فػ ػػي راـ اهلل يشػ ػػير فػ ػػي عريػ ػػؼ ال ػ ػراث األثػ ػػرم :كػ ػػؿ مػ ػػا خمفػ ػػه اإلنسػ ػػاف أك ػ ػػدخؿ فػ ػػي ككينػ ػػه مػ ػػف ػ ػراث منقػ ػػكؿ أك

غير منقكؿ أك أنشأ أك صنعه أك نقشه أك خطه أك بنا قبؿ العاـ  1200 /1850ميبلدم.

) )2نص ػ ػػت الم ػ ػػادة ا 7عم ػ ػػى أن ػ ػػه" :اأ ع ب ػ ػػر اآلث ػ ػػار ممكػ ػ ػان لمدكل ػ ػػة كفقػ ػ ػان ألحك ػ ػػاـ مػ ػ ػكاد الفص ػ ػػميف ال ارب ػ ػػع كالخ ػ ػػامس م ػ ػػف ه ػ ػػذا
القػ ػ ػػانكف .اب إف ممكيػ ػ ػػة األرض ال كسػ ػ ػػب صػ ػ ػػاحبها حػ ػ ػػؽ ال صػ ػ ػػرؼ باآلثػ ػ ػػار المكجػ ػ ػػكدة عمػ ػ ػػى سػ ػ ػػطحها أك فػ ػ ػػي باطنهػ ػ ػػا كال
خكل ػ ػػه ح ػ ػػؽ ال نقيػ ػ ػػب ع ػ ػػف اآلثػ ػ ػػار إال إذا حص ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى صػ ػ ػريح بػ ػ ػػذلؾ .اج يع ب ػ ػػر ق ػ ػ ػرار ال ػ ػػكزير فيمػ ػ ػػا إذا ك ػ ػػاف الشػ ػ ػػين أك

المكقع أك البنان أثريان أك غير أثرم بالمعنى المقصكد في هذا القانكف نهائيان".
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هي ممؾ لمدكلة" كفي القانكف العراقي ـ حديد عمرها بمائ ي سنة أك يزيد .كمف نص ا فاقية اليكنسكك
لعاـ  1972ـ عريؼ ال راث الثقافي كالطبيعي في المادة األكلى عمى أنه اآلثار" :كهي بدكرها جـ:
األعماؿ المعمارية ،كأعماؿ النحت كالرسـ ،ك الهياكؿ ذات الطابع األثرم ،كالنقكش ،الكهكؼ
كمجمكعات مف السمات ال ي لها قيمة عالمية اس ثنائية مف كجهة نظر ال اري أك الفف أك العمـ.
 مجمكعات المباني :مجمكعات ومباف منفصمة أك م صمة كيككف فيها جانس بسبب عمار ها ،أك
مكانها في منظر طبيعي ،فيشكؿ لها قيمة عالمية اس ثنائية مف كجهة نظر ال اري أك الفف أك العمـ.
 المكاقع :أعماؿ اإلنساف ،أك أعماؿ مخ مطة بيف الطبيعة كالبشر ،بما في ذلؾ المكاقع األثرية ال يلها قيمة عالمية اس ثنائية مف كالناحية ال اريخية كالجمالية كاإلثنكلكجية أك األنثركبكلكجية ،مف هذا
ال عريؼ ي جح لنا أف منظمة اليكنسكك لـ فرؽ بيف ال راث كاآلثار كجم هما لي كحدا كيشكبلف ما
يعرؼ بال راث الثقافي"(.)1
فال راث مصطمح أعـ كأشمؿ مف اآلثار فهك يشمؿ المكاد كاليمقى األثرية كيجـ أيجان كؿ ما خمف ه لنا
الحجارات السابقة مف فنكف كآداب كعادات ك قاليد كأفكار كقيـ كطرؽ بنان ،يك سب ال ارث صفة
ال راكـ ،كليس الحذؼ ،فالجديد يبنى عمى ما هك قديـ ،كال يهدمه ،كهذا هك أساس المعرفة أيجان كليس
ال راث فقط ،إذ إف مف أهـ صفات المعرفة هي ال راكـ (.)2
كفي بياف ال كجهات العامة لحماية المناطؽ ال اريخية كالمنفردة الصادرة عف المجمس ال نظيمي األعمى
لك ازرة الحكـ المحمي ،ـ عييف حدكد المناطؽ ال اريخية اكما ـ اع بار راثان عمى قييد أعماؿ الهدـ
كالبنان كاإلجافة بهدؼ حماية المباني ال راثية ال اريخية كالمسؤكلية الم ر بة عمى طبيقها فعمؿ عمى
خمؽ كازف بيف المصمحة العامة بحفظ ال راث كالمصمحة الخاصة بحفظ حقكؽ الممكية الخاصة ،ك ـ

))1

first

Pp.17-23

the conservation of cultural property, museum and monuments.XI, Unesco,
1968

Rome,

 .edition,ارجػػع أيج ػان :عبػػد الحميػػد ح ػكاس ،ال ػراث الثقػػافي غيػػر المػػادم فػػي ال ػػكطف

العربي مف منظكر عربي .ص.121 -117

) )2نػ ػ ػػرل أف كاجػ ػ ػػع مسػ ػ ػػكدة قػ ػ ػػانكف ال ػ ػ ػراث الفمسػ ػ ػػطيني قػ ػ ػػد أصػ ػ ػػاب ب عديمػ ػ ػػه السػ ػ ػػـ قػ ػ ػػانكف اآلثػ ػ ػػار ب سػ ػ ػػمي ه قػ ػ ػػانكف ال ػ ػ ػراث
الفمس ػػطيني مػ ػػع مخالف ػ ػػه لمػ ػػا ػ ػػـ ال عػ ػػارؼ عميػ ػػه لم سػ ػػميات العربي ػػة لق ػ ػكانيف حفػ ػػظ اآلثػ ػػار؛ فب عميمػ ػػه هػ ػػذا يجػ ػػمف القػ ػػانكف حفػ ػػظ
كحماي ػ ػػة اإلرث الثق ػ ػػافي كالفك ػ ػػرم لمش ػ ػػعب الفمس ػ ػػطيني الس ػ ػػيما أن ػ ػػه يحم ػ ػػي المم مك ػ ػػات األثري ػ ػػة بش ػ ػػكؿ خ ػ ػػاص كال ػ ػػذم عرفه ػ ػػا

بشػ ػػكؿ ص ػ ػريه كلكنػ ػػه شػ ػػمؿ باألهميػ ػػة حجػ ػػار نا بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ لػ ػػيس قػ ػػط مػ ػػا ينطبػ ػػؽ عميهػ ػػا عريػ ػػؼ األثػ ػػر فهنالػ ػػؾ بيػ ػػكت أك م ػ ػكاد
راثية ال ينطبؽ عميها عريؼ األثر كلكف قيم ها الحجارية كالكجكدية لممكركث الفمسطيني يكازم اآلثار باألهمية.
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صنيؼ كفرز المناطؽ ال اريخية في البمدات القديمة إلى منطق يف منطقة اريخية اأ  :ميز بنسيجها
المعمارم ال قميدم الم جانس كهك ما يعرؼ بػاجذر البمد فهي ح كم بدكرها عمى عدد كبير مف
المباني ال اريخية الم بلصقة كال ي ناغـ مع األزقة القديمة ك رابطها باألقكاس كاألحكاش ال ي شكؿ
النمط ال قميدم لمحارات الفمسطينية األصيمة .كمنطقة اريخية اب  :كهي المناطؽ ال ي شكؿ في
كحد ها مكاقع راثية شكؿ مف أبنية اريخية كلكف – لؤلسؼ -لـ عد حافظ بنسيجها المعمارم
ال قميدم بسبب دخكؿ أبنية جديدة عميها ،مف هذا ال كجيح نس ن ج أف األبنية ال اريخية كال ي لـ نطبؽ
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.
()1

كرد في المادة ا/16أ مف القانكف رقـ ا 51لسنة 1966

أف اس مبلؾ األثر مف مالؾ األثر يككف

مكقكفا عمى إعطان مكافأة ال قؿ عف قيمة األثر لمف كجد  ،كعندما قمت بال حقيؽ كدراسة القانكف
بيف أف هذ المادة بحاجة ل صكيب حيث أف مثؿ هذا االجران سيحث الهكاة بؿ كح ى المكاطنيف عمى
الحفر غير المشركع بذريعة البحث عف االثار لمصمحة الك ازرة كالحصكؿ عمى المكافأة ،ناهيؾ عمى أف
قديـ االثار لمدائرة يجب أف يككف نابع عف الكازع الكطني كليس طمعا بأخذ المكافأة كاألهـ مف هذا أف
في طبيؽ هكذا إجران يدعـ ممكية األثر عائدة لحائز ألنه يقكـ ببيعه بهذ الحالة مع أف القانكف
كاجح في المادة السادسة كال ي نصت أف الممكية عكد لمدكلة فقط ،كاف الحيازة فقط قد ككف بيد
المكاطف؛ بشريطة كثيؽ ك سجيؿ جميع المكاد لدل دائرة اآلثار ال ابعة لك ازرة السياحة كاآلثار
الفمسطينية.

) )1نصت المادة ا / 16أ مف القانكف عمى أنه" :اأ باس ثنان ما كرد في الفقرة ا 3مف هذ المادة يككف حؽ الكزير في
اس مبلؾ أم أثر قديـ مكقكفان عمى دفع مكافئة ال قؿ عف قيمة جكهر األثر إلى الشخص الذم عثر عميه".
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كفي المادة ا 17هناؾ ان هاؾ لممكاد األثرية بجكاز بيع الم حؼ لممكاد الزائدة عف الحاجة! كهؿ يككف
ال اري كالمادة الحجارية فائجة عف الحاجة؟ فبهذ المادة يس طيع ذكم األمكاؿ الشران كال صرؼ
بالمكاد االثرية كهذا ما ال نطمح به لببلدنا كارثنا الحجارم (.)1
كبالنظر بالفصؿ السادس مف القانكف المطبؽ رقـ ا 51لسنة  1966المعنكف بالحفريات االثرية كال ي
كجح المكاد كيفية الشركع بالحفريات كأخذ الرخص كلكف كانت المكاد غير كاجحة ك عاممت مع
حامؿ الرخصة بأنه قد يككف فرد كال يش رط أف ككف حفريات مف الدائرة( ،)2كقد كانت المادة ا41
مف مسكدة قانكف ال راث حاسمة في قييد أعماؿ الحفر كال نقيب فقد أكردت أنه يحظر عمى أم شخص
طبيعي أك معنكم ال نقيب عف اآلثار في أم مكاف ح ى كلك كاف مممككان له ،كمف هنا ي سنى لنا ذكر
قصكر القانكف الحالي كالم بع في محاكمنا كالذم يقجي بعدـ جريـ مف يحفر في المكاقع ال ي لـ
سجمها دائرة االثار عمى أنها مكاقع أثرية.
شرح المكاد ا 36 – 26الشركط المقيدة لعممية قييد صدير اآلثار إلى الخارج كامكانية الحصكؿ
عمى الرخصة جمف مكافقة الكزير كالحصكؿ عمى شهادة رخصة لحاممها مع اس يفان الرسكـ كالشركط:
فيجب أف قدـ الطمبات لمحصكؿ عمى صريح ال صدير إلى مدير االثار خطيا كأف ي كجح بالطمب
نكع اآلثار المراد صديرها كقيم ها كالمكاف الذم كجدت فيه ،البمد المنكم ال صدير إليه ،كاسـ المرسؿ
إليه كعنكانه ،كأية معمكمات أخرل يطمبها المدير (.)3
كقد أكقؼ المشرع الفصؿ الثامف لباب اال جار باآلثار كالذم أ ار مف أهـ المكاجيع كأكثرها عقيدا في
هذا القانكف ،فأرل أف هناؾ الكثير مف األمكر المعقدة كبعض المكاد غير الكاجحة كصعب ال طبيؽ
مما أدل الى أف يككف شائكا في ال طبيؽ العممي ،فعند كلي السمطة بعد كقيع ا فاقية أكسمك
) )1كف ػػي هػ ػػذا الصػ ػػدد نبلحػ ػػظ أف المػ ػػادة ا 39مػ ػػف مسػ ػػكدة قػ ػػانكف ال ػ ػراث الفمسػ ػػطيني عػ ػػف إمكانيػ ػػة ش ػ ػران هيئػ ػػة ال ػ ػراث الم ػ ػكاد
األثري ػػة كال راثيػ ػػة ال ػ ػػي فػ ػػي ي ػػد المالػ ػػؾ مقابػ ػػؿ عػ ػػكيض مناسػ ػػب كف ػػي حػ ػػاؿ لػ ػػـ قػ ػػـ الهيئػ ػػة بالشػ ػران يجػ ػػكز لحائزهػ ػػا نقػ ػػؿ ممكي هػ ػػا

ال ػػى الغي ػػر بش ػػرط معرف ػػة الهيئ ػػة ،كأم ػػا ف ػػي الق ػػانكف األردن ػػي الس ػػارم ف ػػي المممك ػػة رق ػػـ ا 21لس ػػنة  1988أج ػػاز لم ػػدائرة شػ ػران
اآلثػ ػػار مػ ػػف المالػ ػػؾ الحػ ػػائز كيكػ ػػكف قػ ػػدير الػ ػػثمف باال فػ ػػاؽ مػ ػػع الػ ػػكزير كفػ ػػي حػ ػػاؿ عػ ػػدـ اال فػ ػػاؽ يقػ ػػكـ ب قػ ػػدير الػ ػػثمف خبي ػ ػريف

أح ػػدهما مػ ػػف الػ ػػدائرة كاألخ ػػر مػ ػػف المالػ ػػؾ كف ػػي حػ ػػاؿ اخ ػ ػ بلؼ الخبيػ ػريف يعػ ػػيف خبي ػ ػ ار ثالث ػػا مرجحػ ػػا ،كاذا لػ ػػـ ق ػػـ الػ ػػدائرة بالش ػ ػران

فيجكز لمحائز نقؿ ممكي ها لمغير عمى اف يككف حت اشراؼ الدائرة.

) )2أنظر في ذلؾ :المكاد ا 22 ،21 ،20 ،19مف القانكف رقـ ا 51لسنة .1966
) )3أنظػ ػ ػ ػػر فػ ػ ػ ػػي ذلػ ػ ػ ػػؾ :الم ػ ػ ػ ػكاد ا 36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26مػ ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػػانكف رقػ ػ ػ ػػـ ا 51لسػ ػ ػ ػػنة

.1966

32

 1993/9/13ـ كقيؼ هذا البند فبل سمح ك ازرة السياحة كاالثار بال جارة باآلثار كبدكرها ال قكـ بمنح
رخص لئل جار كما هك كارد في القانكف في المادة ا 37ف نص عمى كؿ مف يممؾ آثا ار كيريد
ال صرؼ بها ي كجب عميه الحصكؿ عمى رخصة مف المدير ح ى إذا ما نازؿ عف حقه في الشران
يمنح صاحبها شهادة بذلؾ .نرل هنا أف القانكف أعطى حؽ الحيازة ال كبؿ عداها باس خداـ كممة مف
يممؾ ،كهؿ يج كز ممؾ آثا ار عكد لمدكلة كـ نصت المادة السادسة مف القانكف ككما منح قانكف أصكؿ
المحاكمات المدنية كال جارية الحؽ لمدكلة ب ممؾ ما فكؽ األرض كما بداخمها؟ كقد منعت المادة ا38
مف قانكف ال راث الفمسطيني المق رح ،كبشكؿ صريح منع اال جار باآلثار دكف أم اس ثنان ككذلؾ
نصت المادة ا 23مف القانكف األردني الم بع في المممكة رقـ ا 21لسنة  1988بمنع اال جار
باآلثار في المممكة كاع بار جميع الرخص ب جارة االثار ممغاة مع نفاذ القانكف .كقد فند المشرع المكاد
ا 40 ،39 ،38 ،37نظيـ عممية اال جار كأظنها غير كافية ،كبرأيي كباحث أرجح أف يككف باب
اال جار محظك انر بالمطمؽ.
ثانياً .الجزاءات المفروضة عمى منتيكي الممتمكات األثرية :كبما أف المصمحة المحمية في جرائـ
اآلثار بالمحافظة عمى مصالح الجماعة الم عمقة ب راثها كآثارها المنقكلة ،كالثاب ة ،ك اريخها ،كهكي ها،
كهي ما يطمؽ عميها بالمصالح الثقافية ،كال ي ف رؽ عف مصالحها األخرل السياسية ،كاالق صادية،
كاألمنية ،كيأ ي دخؿ المشرع الجنائي بال جريـ يككف بهدؼ حماية المصالح الجكهرية لمجماعة ،كهذ
المصالح المراد حماي ها هي ال ي عمى هديها حدد العمة ال شريعية مف القكاعد الجنائية ال جريمية،
كهذ الع مة ال شريعية لها دكر هاـ في حديد نطاؽ طبيؽ القاعدة الجنائية مف حيث األفعاؿ ال ي
ندرج ح ها كفقان لممنهج الكاقعي في ال فسير ،فبل يكفي مجرد ال جريـ بؿ أف المساس بها جريمة حرؾ
مسؤكلية فاعمها ك كجب إنزاؿ العقاب الرادع به (.)1
يعد الفصؿ العاشر مف القانكف رقـ ا 51لسنة  1966كالذم ييفصؿ العقكبات ال ي ناط بمف ين هؾ

حرمة اآلثار كيع دم عميها ،كنعمـ أف الجرائـ م طكرة ما دامت المج معات البشرية قدـ ك طكر،
فأصبح هناؾ عقيدات في ال عرؼ عمى نكع الجريمة كعمى مدل خطكر ها ،ككيفية محارب ها ،كاذا
اس مر الحاؿ عمى ما هك عميه فسيككف مف الم عذر حديد صنيؼ الجرائـ ،كما يجعمه يخ مؼ مف
) )1لممزيػ ػػد مػ ػػف ال فاصػ ػػيؿ ارجػ ػػع :مػ ػػأمكف محمػ ػػد سػ ػػبلمة ،قػ ػػانكف العقكبػ ػػات ،القسػ ػػـ العػ ػػاـ ،الطبعػ ػػة الثالثػ ػػة ،دار الفكػ ػػر العربػ ػػي،
القاهرة ،1990 ،ص .11
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نظاـ إلى آخر كمف دكلة إلى أيخرل بحسب قدمها كالمنهؿ الذم أثر به ،كألف الجريمة في قدـ
مس مر فهي خجع لمنظـ ال شريعية في قديرها بحسب الظرؼ الزماني كالظرؼ الكاني ،كهذا ما
عرف ه النظـ القديمة اليكنانية كالركمانية كما طرقت لها ال شريعات السماكية.
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
يجعمه مصدر الحماية الجنائية ( ،) 1كما نجد المجرمكف يسعكف لئلفبلت مف العقكبة بدكاعي عدـ
الجرمية،
معرف هـ كدراي هـ بالظركؼ؛ فحدد قانكف العقكبات القكاعد المكجكعية :ببيانه لؤلفعاؿ ي

ك حديد لؤلشخاص المس حقيف لممسانلة الجنائية ك حديد الجزان كال دابير المقررة لؤلفعاؿ المعدة جرائـ،
كاف ذا ية قانكف العقكبات شكؿ الدرع الكاقي لمخ مؼ فركع القانكف فيع بر بمثابة السياج اآلمف لجميع
أنكاع الحقكؽ كالحريات كالمصالح االج ماعية(.)2
كبما أف القانكف المدني هك األساس في نظيـ العبلقات بيف األشخاص ك نظيـ الركابط الشخصية،
فإف األساس أف قانكف اآلثار ي شكؿ كجزن مف القانكف العاـ الداخمي؛ ألنها عد مف باب نظيـ
السمطات العامة في الدكلة كعبلق ها فيما بيف بعجها البعض كباألفراد ( .)3كقد فرؽ القانكف بيف اآلثار
كالكنكز فنظمت أحكاـ القانكف المدني األردني رقـ ا 43لسنة  1976بأف الكنكز كالمعادف كغيرها
ال ي يعثر عميها في أرض مممككة لشخص معيف ككف مممككة له كعميه الخمس لمدكلة ،كأف الكنكز
ال ي ك شؼ في أرض ابعة لمدكلة ككف مممككة لها كمها فمف يس كلي عميها يككف سارقان ،كهذ
القكاعد ال شمؿ المك شفات ال ي عد آثا انر ألف لها قانكف خاص فيها ينظمها كاجب ال طبيؽ ألف اآلثار
ع بر ممكان لمدكلة في جميع الحاالت كفي أم مكاف كجدت فيه كلك كانت األرض مممككة ،كبال الي ال

) )1أنظ ػ ػػر ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ :محم ػ ػػد ص ػ ػػبحي نج ػ ػػـ ،ق ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات القس ػ ػػـ الع ػ ػػاـ النظري ػ ػػة العام ػ ػػة لمجريم ػ ػػة ،دار الثقاف ػ ػػة ،عم ػ ػػاف،

.2006

) )2لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاصػ ػ ػػيؿ ارج ػ ػػع :محم ػ ػػكد مصػ ػ ػػطفى ،ش ػ ػػرح قػ ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات القس ػ ػػـ العػ ػ ػػاـ ،دار النهج ػ ػػة العربيػ ػ ػػة1986 ،
ص .29

) )3لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ ارج ػ ػػع :عب ػ ػػاس الصػ ػ ػراؼ ،ج ػ ػػكرج حزب ػ ػػكف ،الم ػ ػػدخؿ ال ػ ػػى عم ػ ػػـ الق ػ ػػانكف ،دار الثقاف ػ ػػة ،2008 ،ص

.36
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يجكز ألم جهة أيخرل ممؾ هذ اآلثار أكانت مكجكدة عمى السطح أك في باطف األرض كعمى ذلؾ
فإف االس يبلن عمى هذ اآلثار ع بر مف قبيؿ السرقة(.)1
كبالرجكع الى مبدأن االخ صاص العيني كال ي هي كؿ جريمة مس المصالح األساسية لمدكلة بغض
النظر عف جنسية مر كبها كمكاف اإلقميـ الذم ار كبت فيه ،فهي مصالح كمقكمات أساسية جكهرية
يقكـ عميها المج مع كيكفؿ لها القانكف الجنائي الحماية كهي مصالح كطنية ،فأخذ المشرع بمبدأ عينية
النص الجزائي ليكمؿ مبدأ اإلقميمية :فحدد المشرع هذ الجرائـ الجسيمة كالخطيرة عمى سبيؿ الحصر:
اكهي جرائـ أمف الدكلة ،أك قميد خ ـ الدكلة ،أك زكير أكراؽ النقد أك السندات االمادة ال اسعة مف
قانكف العقكبات ككاف مف باب أكلى كحرصا عمى اري األمة كحجار ها أف يرفؽ جرائـ هريب آثار
الدكلة أك سريبها لمعدك مف الجرائـ الخطيرة ال ي مس أمف الدكلة كسياد ها فميست فقط الجرائـ
االق صادية كالمالية شكؿ هديد عمى الدكلة ،كخاصة في كجعنا نحف كفمسطينييف الف المادة
الحجارية كال اريخية شكؿ قجية كجكد نسعى ل حقيقها ح ى حصكلنا عمى أرجنا كحقنا المسمكب.
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
الفمسطيني رقـ ا 16لسنة  1960اجنايات جنح مخالفات كبما ي عمؽ بالعقكبات ال ي عمؽ بالجرائـ
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
ارث ببلدنا كلما يشكؿ خصكصية كجعنا الف حربنا مع االح بلؿ هي حرب كجكدية محكر بالكجكد
الحجارم كاإلرث ال اريخي.
كبال دقيؽ في قانكف االثار المطبؽ حاليان كاغمب ال شريعات العربية لـ عدل في العقكبات المفركجة
بحؽ من هكي اآل ثار عف ككنها جنح كمخالفات كلـ رد كال جريمة كاحدة ـ ايرادها بباب الجنايات،
كهذا األمر يثير االس غراب خاصة في أهمية كخطكرة المصمحة المحمية كال ي س كجب أف يككف
المشرع قد راعى أهمي ها كخطكر ها في الجزان المناسب .ففي المادة  21مف قانكف العقكبات رقـ ا16

) )1لممزيػ ػػد مػ ػػف ال فاصػ ػػيؿ ارجػ ػػع :محمػ ػػد نمػ ػػكر  ،شػ ػػرح قػ ػػانكف العقكبػ ػػات القسػ ػػـ الخػ ػػاص ،الجػ ػػزن الثػ ػػاني ،الج ػ ػرائـ الكاقعػ ػػة عمػ ػػى
األمكاؿ ،دار الثقافة ،2008 ،ص .78
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لسنة  1960حدد الحبس بكجع المحككـ عميه في سجف الدكلة مدة راكح بيف أسبكع كثبلث سنكات.
كهي مف باب العقكبات الجنحكية.
لذا نجد أف القانكف اآلثار السارم في فمسطيف رقـ ا 51لسنة  1966كفي الفصؿ العاشر منه يجرـ
بالحبس مدة ال زيد عف سن يف أك بالغرامة مف ا 20دينار الى ا 200دينار ،مع جكاز خفيض
الحبس عف شهريف كالغرامة عف عشريف دينار عند كجكب أسباب مخففة قديرية لكؿ مف ار كب عمؿ
محظكر بمكجب القانكف أك خمؼ عف القياـ بأم عمؿ طمب إليه القياـ به بمكجب هذا القانكف ،أدلى
ببياف كاذب في طمب الحصكؿ عمى رخصة بالحفر أك خالؼ شركط صريح الحفر ،أك أ جر باآلثار
بدكف رخصة أك خالؼ الشركط ال ي اش رطت فيها منح الرخصة ،أك شك أك أ مؼ أك قاـ بطمس أك
نقؿ أك حجب أم آثار كي جح لنا مف كاقع العقكبة عدـ كافؽ القيمة مع جسامة الجرـ المر كب ناهيؾ
عف ال كسع في إعطان ال خفيؼ لمسمطة ال قديرية لمقاجي حيث أنه يس طيع أف يخفض بحدكد ثمف
القيمة كأف يخفض الحبس مف سن يف ليصؿ لشهريف عمى حساب أخؼ العقكبة ،كبالمقابؿ لـ ي طرؽ
المشرع لظرؼ ال شديد(.)1
كيعاقب القانكف بالحبس مدة ال زيد عمى شهر كاحد أك بغرامة ال زيد عمى ا 20دينار كال يجكز
خفيض العقكبة عف أسبكع كالغرامة عف ا 10دنانير عند كجكد أسباب مخففة قديرية ،لكؿ مف عثر
عمى أثر قديـ ك خمؼ عف اإلببلغ عنه أك عف ا خاذ ال دابير البلزمة لحماي ه أك عف ذكر الظركؼ
ال ي أحاطت باك شافه (.)2
كيعاقب بالحبس مدة ال قؿ عف ثبلثة أشهر أك بغرامة راكح بيف ا 50دينار أك ا 200دينار كال
يجكز خفيض الغرامة عف ا 10دنانير عند كجكد أسباب مخففة قديرية ،كؿ شخص ال يحمؿ رخصة
نقيب صادرة مف الدائرة المخ صة كنقب عف آثار أك خرب جدراف أك انشانات أك أية أشيان ع بر
أثرية سكان أجريت أعماؿ ال نقيب فكؽ األرض أـ ح ها أكانت ممكا له أك لغير  .كهؿ يعقؿ أف صؿ
عقكبة الحفر غير المشركع الى ا 10دنانير مع السمطة ال قديرية أال يع بر هذا شجيعا لكؿ ممف
سكؿ له نفسه أف ي عدل عمى قدسية أرجنا كما بجكفها مف راث هك حؽ لمكطف كالمكاطف ()3؟!
) )1المادة ا / 46هػ مف القانكف رقـ ا 51لسنة .1966
) )2المادة ا / 47أ مف القانكف رقـ ا 51لسنة .1966

) )3المادة ا / 47ب مف القانكف رقـ ا 51لسنة .1966
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كيعاقب بالحبس مف ا 3أشهر إلى سن يف أك بالغرامة مف مائة دينار إلى ا 300دينار كيجكز
االس عاجة عف الغرامة بقيمة األثر حسب قدير المدير إذا كانت القيمة فكؽ قيمة الغرامة المحككـ
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
السكدان (.)1
كنرل أف العقكبات السارية في القانكف األردني الحالي كالمطبؽ في المممكة ال خ مؼ في مدد الحبس
كلكنه شدد في إيقاع الغرامات فقد صؿ في هـ الحفر غير المشركع كاال جار باآلثار الى ا3000
دينار كحد أدنى ،كأف مدير اآلثار كمف يمثمهـ خكؿ لهـ صبلحيات مكظفي الجابطة العدلية
المنصكص عميها في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،باإلجافة إلى إلغان األسباب المخففة
ال قديرية عف الحد األدنى ،أما المسكدة المق رحة لقانكف ال راث الفمسطيني فأراها كباحث قد أنصفت في
المحاكلة الرادعة لكؿ مف ي عدل عمى إرث كآثار ببلدنا؛ في نص المادة ا" 68يعاقب بالحبس مدة ال
جبط أثنان محاكل ه هريب
قؿ عف ا 5سنكات كبغرامة مالية ال قؿ عف ا 10000دينار لكؿ مف ي

ال راث الكطني خارج الببلد أك ح ى أيثبت قيامه بذلؾ" .كقد لمست المسكدة مكجكع مهـ كحساس
كنكاجه بشكؿ دائـ في مج معنا الفمسطيني كهك االع دان عمى ال راث ك دمير دكف كاعز كطني بكاجب
المحافظة كعدـ االع دان عمى البيكت كالمباني ال راثية كاألثرية ففي المادة ا 73يعاقب بالحبس مدة ال

دمر أك أ مؼ راثان،
قؿ عف سنة أك بغرامة ال قؿ عف ا 5000دينار كؿ مف اع دل أك ٌ
خرب أك ٌ

ككؿ مف قاـ بعمؿ أك صرؼ أك نشاط مف شأنه المساس أك األجرار بال راث ،ككؿ مف نقب أك قاـ

باس غبلؿ أك اس ثمر أرض أك مكقع مف مكاقع ال راث دكف الحصكؿ عمى رخيص .كفي مسكدة ال راث
الثقافي ال ي صاغ حاليا مف قبؿ ك ازرة السياحة االثار بالشراكة مع مك ب اليكنسكك في راـ اهلل أشارت
المادة  1/69منها "يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤق ة كبغرامة ال قؿ عف ثبلثة االؼ دينار أردني اك ما
ً
اآلثار الَّ ي ا ٍك ى ىشفىها ،أك ىعثىىر ىعمى ٍيها
ام ىىن ىع ،أك ى ىخمَّؼ ىع ٍف ى ٍسمً ًيـ
يعادلها بالعممة الم داكلة قانكنا ،كؿ مف ٍ
ً
صةن لًم ٍَّن ًق ً
الكز ً
ً
يب ،أك لـ ىي يك ٍف ىي ٍح ًمميها"( . )2فاس خداـ األشغاؿ الشاقة المؤق ة
ان ى
ارة ،ىسك ه
كاف ىي ٍحم يؿ ير ٍخ ى
إلى ً ى
دؿ عمى أنها عقكبة جنائية كعمدت في المكاد األخرل مف باب العقكبات أف حدد العقكبات المر كبة

) )1المادة ا/ 47ج مف القانكف رقـ ا 51لسنة .1966

) (2لق ػ ػػد حصػ ػ ػػمت عم ػ ػػى النسػ ػ ػػخة األخي ػ ػ ػرة م ػ ػػف مسػ ػ ػػكدة مش ػ ػػركع قػ ػ ػػانكف اآلثػ ػ ػػار كقم ػ ػػت بد ارس ػ ػ ػ ه ك حميم ػ ػػه كمقارن ػ ػ ػػه بالمسػ ػ ػػكدة
السابقة ،كلكنني ال اس طيع نشرها في معرض هذا البحث نظ ار لعدـ نشر صيغ ها النهائية مف قبؿ ك ازرة السياحة.
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بحؽ اآلثار مف ثبلث سنكات كحد أدنى كعشر سنكات كحد أقصى .كفي مسكدة ال راث الفمسطيني
لعاـ  2006كجعت الحد الدنى خمس سنكات كلـ طرؽ لمحد األعمى.

الفرع الثاني  :استبعاد تطبيق التشريعات عمى المواقع األثرية الواقعة خارج نطاق خريطة أوسمو
في هذا الفرع مف دراس نا سنسمط الجكن عمى اشكالية كاقعية عيشها فمسطيف بمخ مؼ أطيافها شعبان
كحجارةن ،فا فاقية اكسمك ار أت لها منظمة ال حرير كحؿ خبلصي لمعانا نا الم فاقمة كلكف الكاقع كاف

مغاي انر نجابه عقبا الى اآلف فجان اعبلف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي بشأف ر يبات الحككمة الذا ية
كأطمؽ عميه ا فاقية أكسمك األكؿ ك ككف مف ديباجة كا 17مادة كأربعة مبلحؽ كمحجر إعبلف
المبادئ حكؿ ر يبات الحكـ الذا ي االن قالية (.)1
بحثت المادة األكلى ،بأهداؼ المفاكجات الفمسطينية – اإلسرائيمية ،كأنها مف بيف أمكر أخرل إقامة
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
األمف ا 242ك ، 338كفي المادة الثانية ،اإلطار العاـ الم فؽ عميه لمف رة االن قالية في إعبلف
المبادئ .ك ناكلت المادة الثالثة قجية ان خابات المجمس ال شريعي الفمسطيني مف أجؿ أف ي مكف
الشعب الفمسطيني في الجفة الغربية كقطاع غزة مف حكـ نفسه كفقان لمبادئ ديمقراطية س جرم
ان خابات سياسية عامة كمباشرة كحرة لممجمس بإشراؼ كمراقبة دكلييف م فؽ عميهما بينما قكـ الشرطة
الفمسطينية ب أميف النظاـ العاـ .كحددت ف رة إجران االن خابات بمدة ال جاكز سعة أشهر مف بدن
نفيذ إعبلف المبادئ عمى أساس أف مؾ االن خابات "س شكؿ خطكة مهيدية ان قالية هامة نحك حقيؽ
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
كحد ها كسبلم ها خبلؿ الف رة االن قالية ك ناكلت المادة الخامسة الف رة االن قالية كمفاكجات الكجع
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
) )1لممزيد من التفاصيل راجع :محمد اشتية ،المختصر في تاريخ فمسطين ،مرجع سابق ،ص .70 – 69
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ي عدل بداية السنة الثالثة مف الف رة االن قالية ،كما جان في نفس المادة عمى أف “هذ المفاكجات
سكؼ غطي القجايا الم بقية بما فيها القدس كالبلجئكف كالمس كطنات كال ر يبات األمنية كالحدكد
كالعبلقات مع جيراف آخريف كمسائؿ أخرل ذات اه ماـ مش رؾ(.)1
كانطبلقان مف هذ المسائؿ المعمقة ال ي ناكؿ أمكر مصيرية بالنسبة لمشعب الفمسطيني كاف البد
فنيدها كالبحث بها بشكؿ مفصؿ ف ـ عقد أكسمك اثناف عقدت بمكجبه مفاكجات مكثفة بيف السمطة
الكطنية الفمسطينية كاسرائيؿ ،في طابا المصرية ،مخجت عف كقيع الجانبيف باألحرؼ األكلى عمى
مسكدة إعبلف المبادئ الفمسطيني – اإلسرائيمي عاـ  ،1995يقع اال فاؽ في ا 300صفحة ،في
خمسة فصكؿ ك عمى ديباجة كاحدل كثبلثيف مادة كسبعة مبلحؽ ك سع خرائط ،كجان في المقدمة أف
غاية المفاكجات الفمسطينية – اإلسرائيمية في إطار عممية السبلـ هك إقامة سمطة فمسطينية ،كأف
الحكـ الذا ي االن قالي هك جزن ال ي ج أز مف عممية السبلـ ،كا فؽ عمى أف ي ـ نفيذ إعادة ان شار
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،
عمى أف بقى مسؤكلية حماية الحدكد الخارجية إلسرائيؿ ،كأنشأ اال فاؽ لجنة مش ركة لم نسيؽ كال عاكف
ألغراض األمف.
إف أبرز كأخطر ما جان به اأكسمك 2كيممس آثار السمبية بشكؿ يكمي المكاطنيف كيؤثر كيحد مف
عمؿ أجهزة السمطة؛ هك قسيـ األراجي الفمسطينية الى ثبلث مناطؽ ك كزيع ان شار القكات االسرائيمية
كما ناكل ه المكاد ا 16 -10مف اال فاقية(.)2
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

) )1محمد فهاد الشبللدة ،القانكف الدكلي اإلنساني ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية .2005 ،ص58-56

) )2قس ػ ػ ػػـ ا فػ ػ ػ ػػاؽ القػ ػ ػ ػػاهرة االن قػ ػ ػ ػػالي األ ارج ػ ػ ػػي الفمسػ ػ ػ ػػطينية إلػ ػ ػ ػػى منػ ػ ػ ػػاطؽ اأ ،ب ،ج  ،ش ػ ػ ػػممت منطقػ ػ ػ ػػة اأ معظػ ػ ػ ػػـ المػ ػ ػ ػػدف
الفمسػ ػػطينية امػ ػػا عػ ػػدا القػ ػػدس كشػ ػػممت المنطقػ ػػة اب معظػ ػػـ القػ ػػرل كبعػ ػػض األ ارجػ ػػي ال ابعػ ػػة لهػ ػػا فػ ػػي حػ ػػيف جػ ػػمت المنطقػ ػػة

اج البػ ػػاقي كالبػ ػػالغ  % 62مػ ػػف مسػ ػػاحة الجػ ػػفة الغربيػ ػػة كال ػ ػػي بقيػ ػػت حػ ػػت السػ ػػيطرة اإلس ػ ػرائيمية الكاممػ ػػة ،كأصػ ػػبحت المنطقػ ػػة
اأ حػ ػػت السػ ػػيطرة الفمسػ ػػطينية ف ػ ػ ي حػ ػػيف أف منطقػ ػػة اب خجػ ػػع لسػ ػػيطرة مش ػ ػ ركة ،فػ ػػال خطيط كال طػ ػػكير كالنظػ ػػاـ العػ ػػاـ ي بػ ػػع
لمفمس ػػطينييف أمػ ػػا األمػ ػػف فيبقػ ػػى بي ػػد اإلس ػ ػرائيمييف ،كمػ ػػا بقيػ ػػت المي ػػا حػ ػػت سػ ػػيطرة الجانػ ػػب اإلس ػ ػرائيمي ،لممزيــــد مــــن التفاصــــيل
راجع :محمد اشتية ،المختصر في تاريخ فمسطين ،مرجع سابق ،ص .71
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المنطقة (أ و ب) ككف مف مسؤكلية السمطة ،كلكف المعجمة كمف في المناطؽ كالمكاد األثرية
المكجكدة في المنطقة (ج) ،حيث أنه حسب البند األكؿ مف نصكص إعبلف المبادئ حكؿ ر يبات
اإلدارة الذا ية االن قالية ي كجب نقؿ صبلحيات اآلثار الى الحككمة الفمسطينية كهذا ما لـ ي ـ طبيقه
مطمقا مف قبؿ السمطات االسرائيمية (.)1
في ا فاؽ شرـ الشي المكقع عاـ  ،1999المسمى مذكرة شرـ الشي بشأف الجدكؿ الزمني ل نفيذ
اإلجرانات المعمقة مف ا فاقات مكقعة كاس ئناؼ مفاكجات الكجع الدائـ ،كالذم يع بر نسخة معدلة
مف ا فاؽ كام ريفر ،كاح كل اال فاؽ عمى نقاط رئيسية ناكلت أبرزها كيفية االنسحاب اإلسرائيمي مف
األراجي الفمسطينية مف خبلؿ ثبلث مراحؿ (.)2
كالجدير بالذكر أف عند اندالع االن فاجة الثانية غاجت اسرائيؿ عف كافت بنكد اال فاقية فأصبحت
جميع مناطؽ السمطة الفمسطينية مس باحة ،كاف أبرز اع دان عمى المكاقع األثرية كالدينية اج ياح
كحصار كنيسة المهد عاـ  .2002حيث ـ ان هاؾ حرم ها بإطبلؽ النار في محيطها كاحراقها كق ؿ
شباف فمسطينييف في باحا ها(.)3
كما يس رعي اه مامي هك أنه أصبح ال عامؿ مع مناطؽ اج ككأنها مناطؽ مس قمة منفصمة ذات
اس قبللية جغرافية دائمة عف سائر أراجي الجفة الغربية ،كلكنها في الحقيقة مناطؽ قسمت إداريان
) )1جمػ ػػاؿ ج معػ ػػة ،جػ ػػدار الفصػ ػػؿ العنصػ ػػرم كاالس ػ ػ يطاف الس ػ ػػياحي فػ ػػي المخططػ ػػات المس ػ ػ قبمية الصػ ػػهيكنية ل هكيػ ػػد الق ػ ػػدس،
منش ػػكر فػ ػػي ك ػ ػػاب القػ ػػدس ػ ػػاري المسػ ػ قبؿ ،د ارسػ ػػات فػ ػػي حاجػ ػػر كماجػ ػػي مدين ػػة القػ ػػدس ،حريػ ػػر اعصػ ػػاـ نصػ ػػار  ،الصػ ػػادر

عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،راـ اهلل ،2010 ،ص .353 -339

) -1 )2يػ ػ ػ ـ نق ػ ػػؿ  % 7م ػ ػػف أ ارج ػ ػػي الج ػ ػػفة م ػ ػػف الس ػ ػػيطرة اإلسػ ػ ػرائيمية العس ػ ػػكرية ،لمس ػ ػػمطة الفمس ػ ػػطينية المدني ػ ػػة بحم ػ ػػكؿ 13
أيم ػ ػػكؿ /س ػ ػػب مبر  ،1999أم م ػ ػػف منطق ػ ػػة اج إل ػ ػػى منطق ػ ػػة اب  -2 .نق ػ ػػؿ  % 2م ػ ػػف الس ػ ػػيطرة المدني ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية الكامم ػ ػػة
فػ ػ ػػي ش ػ ػ ػريف األكؿ /أك ػ ػ ػػكبر أم مػ ػ ػػف المنطقػ ػ ػػة اب إلػ ػ ػػى المنطقػ ػ ػػة اأ  .ك نقػ ػ ػػؿ  %3مػ ػ ػػف السػ ػ ػػيطرة اإلس ػ ػ ػرائيمية الكاممػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى

السػ ػػيطرة الفمسػ ػػطينية المدنيػ ػػة ،أم مػ ػػف المنطقػ ػػة اج إلػ ػػى المنطقػ ػػة اب  -3 .ينقػ ػػؿ كاحػ ػػد فػ ػػي المئػ ػػة مػ ػػف السػ ػػيطرة اإلس ػ ػرائيمية
الكامم ػ ػػة ،منطق ػ ػػة اج إل ػ ػػى الس ػ ػػيطرة الفمس ػ ػػطينية الكامم ػ ػػة ،منطق ػ ػػة اأ  ،ك نق ػ ػػؿ  % 5.1م ػ ػػف الس ػ ػػيطرة الفمس ػ ػػطينية المدني ػ ػػة إل ػ ػػى

السػ ػػيطرة الفمسػ ػػطينية الكاممػ ػػة ،منطقػ ػػة اأ  .لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع :أحمــــد قريــــع ،التــــاريخ التفاوضــــي بشــــحن القــــدس،
منشــــور فــــي كتــــاب القــــدس تــــاريخ المســــتقبل ،دراســــات فــــي حاضــــر وماضــــي مدينــــة القــــدس ،تحريــــر (عصــــام نصــــار)،
الصادر عن مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،رام اهلل ،2010 ،ص 255-218

) )3كمػ ػ ػ ف الج ػ ػػدير بال ػ ػػذكر اف الحككم ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية ق ػ ػػكـ بأعم ػ ػػاؿ ػ ػػرميـ لمكنيس ػ ػػة كق ػ ػػد طمب ػ ػػت م ػ ػػف المس ػ ػػؤكليف ع ػ ػػف ال ػ ػػرميـ
إبق ػ ػػان آث ػ ػػار االع ػ ػػدان عم ػ ػػى ج ػ ػػدراف ك ماثي ػ ػػؿ الكنيس ػ ػػة كش ػ ػػاهد حص ػ ػػرم عم ػ ػػى ان ه ػ ػػاؾ اسػ ػ ػرائيؿ لممقدس ػ ػػات .راجـــــع :إبـــــراىيم

فمــــتس ،مــــارك إينــــارو ،جوزيبيــــو بونافولونتــــا ،مــــن حصــــار الكنيســــة الــــى حصــــار المدينــــة ،2012-2002مطبعــــة اآلبــــاء
الفرنسيسكان ،القدس .2012،ص 147
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بنان عمى معطيات ا فاقية
بشكؿ مؤقت الى أف نقؿ الصبلحيات باعان لمسمطة كما ـ ال كجيح ن
أكسمك ،إال أف هذا ال ر يب المؤقت يسرم عمى أرض الكاقع منذ قرابة ا 20عامان ،ك شكؿ مناطؽ اج

هذ ما يقارب  %60مف أراجي الجفة الغربية ك سيطر اسرائيؿ عميها بشكؿ اـ ،كيكجد فيها
م ألغراض ال سكيف كال طكير لجميع بمدات الجفة الغربية ،كفي قرابة %70
اح
ياطي األراجي المركز ٌ
ٌ
بمسكغات مخ مفة ،ك بع
أم إمكانية بنان ك طكير
مف أراجي منطقة اج ييمنع الفمسطينيكف مف ٌ
ٌ
السمطات االسرائيمية سياسة االهماؿ كال جاهؿ؛ فهي رفض االع راؼ بغالبية القرل في هذ المنطقة

كسعها ك طكيرها ،كهي هدـ البيكت فيها ك منع كصمها بالبنى
ككجع مخططات لها ،ك حكؿ دكف ٌ

ممف يعيشكف حت خطر دائـ بطردهـ مف أماكف سكناهـ بدعكل أنهـ يسكنكف
ال ح ية ،كثمة اآلالؼ ٌ
مناطؽ عسكرية مغمقة أك نقاط سكف بدكية ،إجافة إلى ذلؾ ،سيطرت إسرائيؿ عمى غالبية مصادر

قيد كصكؿ الفمسطينييف إلى هذ المصادر ،كيربك عمى ذلؾ منح الحفريات
الميا في منطقة اج كهي ٌ

االثرية كالسيطرة عمى كؿ ما هك أثرم في مؾ المناطؽ بؿ كي ـ السيطرة عمى الكثير مف المناطؽ

كاغبلقها بحجة اقامة حفريات أثرية عميها ،فهنا صبح آثارنا كاك شافها عبئ عمينا فهي سمب ك سمب
االرض ال ي كجد فيها فنخسرها كيخسرها المكاطنكف الذيف يقيمكف فيها( .)1كمف هذ المكاقع ما يمي:
(أ) الولجة :كهي قرية فمسطينية قع جنكب القدس ك بعد ا 4كـ شماؿ شرقي بيت لحـ ك قع عمى
خط ا ل ماس ف م د اراجيها عمى جانبي الخط األخجر ،صادقت اإلدارة المدنية عمى المخطط الهيكمي
لمقرية رقـ ا 1995/1628كالذم جـ مجمعيف مف القرية جمف مناطؽ اب أما باقي األراجي ال ي
اع برت غير ابعة لمنطقة نفكذ القدس أصبحت مناطؽ اج  ،كبعد ا فاؽ كام ريفير  1998الذم ـ
ب مكجبه كسيع منطق ي اأ ك ب في أراجي الجفة ،ـ غيير المناطؽ المع برة جمف مناطؽ اب
كاع برت جزن مف مناطؽ اج الخاجعة كميان لمسيطرة االسرائيمية جمف مناطؽ نفكذ القدس الكبرل،
اش هرت قرية الكلجة كمحيطها بكثرة عيكف المان فيها كلكف اغمبها قد جمت داخؿ جدار الفصؿ كقد
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
قكـ بها سمطة اآلثار كهي قريبة مف الحاجز العسكرم المقاـ عمى أراجي البمدة ،ففي عاـ 2013
) )1لممزيد راجع المكقع اإللك ركني:
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
أراجي الكلجة مف أبرز معالـ القرية زي كنة البدكم كهي شجرة زي كف ركمانية يقدر عمرها بػ ا5000
عاـ ،قكـ المجاف المحمية كالمنظمات الحقكقية بزيار ها كنكع مف ثبيت الحؽ كالهكية(.)1
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
بنان عمى
مقاطع مف الجدار بعد أم ا ار معدكدة عف مساكف األهالي ،كلكف ـ رفض ذلؾ االل ماس ن

ادعانات أف الكلجة شكؿ خط انر عمى اسرائيؿ.

(ب) تل الفريديس (ىيروديون) :يقع عمى بعد ا 15كـ جنكب القدس كا 5كـ جنكب شرؽ بيت لحـ،
كير فع ا 759ـ عف سطح البحر ،كهك ؿ مخركطي اصطناعي يشرؼ عمى البرية-كيطمؽ عميه
محميا اسـ الفريديس -كيقسـ المكقع إلى الحصف كالقصر في قمة ال ؿ بينما المدينة السفمى أقيمت
عند أقداـ ال ؿ مف الجهة الشمالية ،كيعرؼ أيجا بجبؿ الهيركديكف نسبة إلى هيركد الكبير الممؾ
الذم حكـ فمسطيف حت سمطة الركماف ا37ؽ.ـ 4 -.ؽ.ـ ، )2( .ي ككف الحصف مف سكر دائرم
محاط بثبلثة أب ارج نصؼ دائرية مف جميع الجهات باس ثنان الجهة الشرقية حيث البرج الدائرم مشكبلن
كحدة دفاعية مس قمة بذل ها داخؿ الحصف ،كي ككف القصر مف قاعة محاطة باألعمدة إلى جانب كجكد
حديقة كغرؼ لمسكف كقاعة لمطعاـ كحماما ،كيحكم الجبؿ آبار ميا عمبلقة.)3( .
يقع المكقع جمف مناطؽ اج حسب ا فاقية أكسمك الثانية كمحاط بقرل فمسطينية مهمشة مثؿ قرية
جب الذيب ال ي يعاني سكانها مف شح الميا ن يجة لقياـ المس كطنكف المحيطكف بهـ بالسيطرة عميها،
ف مت السيطرة عميه بشكؿ كامؿ ،ك ـ جـ المكقع كحديقة كطنية حت ادارة سمطة الطبيعة كالحدائؽ
االسرائيمية كهك جزن مف مكاقع اال حاد الدكلي لحفظ الطبيعة .IUCUكفي عاـ  2007ـ الحفر مف

) )1لممزيد مف ال فاصيؿ راجع:

. https://www.maannews.net/Content.aspx?id=772709

 -ارجػ ػ ػػع أيج ػ ػ ػان :خميػ ػ ػػؿ ال فكجػ ػ ػػي ،الػ ػ ػػديمغرافيا كالص ػ ػ ػراع الجيكسياسػ ػ ػػيفي مدينػ ػ ػػة القػ ػ ػػدس ،منشػ ػ ػػكر فػ ػ ػػي ك ػ ػ ػػاب القػ ػ ػػدس ػ ػ ػػاري

المس ػ ػ ػ قبؿ ،د ارسػ ػ ػػات فػ ػ ػػي حاجػ ػ ػػر كماجػ ػ ػػي مدينػ ػ ػػة القػ ػ ػػدس ،حريػ ػ ػػر اعصػ ػ ػػاـ نصػ ػ ػػار  ،الصػ ػ ػػادر عػ ػ ػػف مؤسسػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػات

الفمسطينية ،راـ اهلل ،2010 ،ص .282-277

(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.
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قبؿ الجامعة العبرية بالقدس حت اشراؼ اس اذ االثار االسرائيمي ايهكد ني سر ك ـ الكشؼ عف ال ابكت
الحجرم الذم يعكد لمممؾ هيركد

ا1

 .كفي العاـ  2010كاس كماالن لمحفريات األثرية في المكقع ـ

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

شكؿ ا 1 : 1صكرة مف الحفريات االخيرة ال ي جرم في جبؿ هيركديكف ازيارة ميدانية قاـ بها الباحث

(ج) تل الجيب :قع قرية الجيب عمى بعد ا 10كـ إلى الشماؿ مف القدس ،ك ر فع عف سطح
البحرا 739ـ .شرؼ عمى طريؽ القدس يافا القديمة ،يعرؼ السهؿ الشرقي لمقرية بسهؿ أيمكف أم
سهؿ الغزالف ك قع عميه عيف النطكؼ ال اريخية كهي مدينة جيبكف الكنعانية .جرت نقيبات أثرية
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،
كفيها ظهرت الجيب كمدينة مركزية في فمسطيف أبرز المعالـ المك شفة بركة مقطكعة في الصخر،
()2
بنان عمى ا فاقية أكسمك الثانية
كفي الف رة الركمانية شيد خزاف إلى الشماؿ مف النبع  .ـ قسيـ القرية ن

الى مناطؽ اب ال ي مثؿ  %7.5مف المساحة الكمية لمقرية كال ي قع فيها المسؤكلية عف النظاـ
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.
) (2كماؿ عبد الف اح كآخركف ،معالـ ال راث الثقافي كالحجارم المهددة في محافظات الجفة الغربية ،المخطط الطارئ لحماية
زرة ال خطيط كال عاكف الدكلي ،مديرية ال خطيط الحجرم كالريفي .1999 ،ص .44-43
المصادر الطبيعية ،ك ا
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 % 92.5مف إجمالي مساحة القرية ف قع حت السيادة االسرائيمية ال امة ف مت مصادرة الغالبية
العظمى مف أراجي القرية لمصمحة بنان الجدار الذم قاـ بدكر عزؿ القرية عف القدس ك كسيع
مس كطنة جفعات زئيؼ ك مس كطنة جفعكف(.)1

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

(د) برك سميمان :هي ثبلث برؾ ركمانية ل خزيف الميا قع جنكب غرب بيت لحـ حيطها قرية
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
مس طيمة الشكؿ مبنية بشكؿ جزئي كمحفكرة بالصخر ،يبمغ طكلها بيف ا 118الى  179م ر ،كعمقها
ا 8الى  16م ر سع الى ما يزيد عف ربع مميكف م ر مكعب(. )2
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
بشكؿ دائـ كنكع مف ثبيت الهيمنة كالكجكد في المنطقة ،كانت الميا القادمة مف كادم العركب ككادم
) (1معهد األبحاث ال طبيقية -القدس أريج. 2012 ،قاعدة بيانات كحدة نظـ المعمكمات الجغرافية كاالس شعار عف بعد .بيت

لحـ -فمسطيف .دليؿ قرية الجيب .ص4

) (2شػ ػػكؿ ب ػ ػػرؾ س ػ ػػميماف جػ ػػزن م ػ ػػف األنظم ػ ػػة المائي ػ ػػة-قنػ ػػاة الس ػ ػػبيؿ المم ػ ػػدة مػ ػػف كادم الع ػ ػػركب ككادم البي ػ ػػار ككادم ارط ػ ػػاس
ال ػػى الق ػػدس .راجـــع :قا مـــة مواقـــع التـــراث الثقـــافي والطبيعـــي ذات القيمـــة العمميـــة المتميـــزة فـــي فمســـطين ،تحريـــر :حمـــدان
طو ،الطبعة الثانية ،رام اهلل ،تشرين أول  .2009ص70

آن ػ ػػا في ػ ػػدر ،ج ػ ػػدعكف س ػ ػػميماني ،يكن ػ ػػاف مزراحي ،رجم ػ ػػة :مؤي ػ ػػد غن ػ ػػايـ ،المكاق ػ ػػع األثري ػ ػػة ف ػ ػػي الصػ ػ ػراع السياس ػ ػػي عم ػ ػػى منطق ػ ػػة

بيت لحـ اجكش ع صيكف كاإلمكانيات االق صادية كالثقافية ،عمؽ شبيه،شباط  .2015ص.20-18
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البيار صب في البرؾ عف طريؽ قنكات مائية محفكرة في الصغر ال زاؿ بقاياها مكجكدة ،فكانت
شكؿ نظاـ مائي م كامؿ يغذم المنطقة بالميا .)1( ،
(ىـ) وادي خريطون :يقع كادم خريطكف أك كادم قكع كما يسميه االسرائيميكف عمى بعد ا 2كـ
جنكب ؿ الفريديس ،يبمغ طكؿ حكالي ا 4كـ حيث يم د مف كادم البيار ح ى البحر الميت مشكبل
أطكؿ األكدية ال ي صب في البحر ،أظهرت ال نقيبات األثرية في المغاكر المن شرة عمى جف ي
الكادم بقايا اس خداـ إنساني في مراحؿ حجارية مخ مفة ،فعمى الجفة الشمالية ن شر مجمكعة مف
الكهكؼ ،كأشهرها :عرؽ األحمر ،كأـ قمعة ،كأـ قطفة ،كأـ ناقكس ،كالخياـ .حيث رجع الدالئؿ
الحجارية فيها إلى العصكر الحجرية ،ففي الممجأ الصخرم العرؽ األحمر أظهرت ال نقيبات أف
االس يطاف يرجع فيها إلى العصر الحجرم القديـ األدنى كام د إلى الف رة النطكفية الم أخرة .ك حكم
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
بداخمها عمى بقايا عكد إلى العصر الحجرم النحاسي .ك ميها إلى الشرؽ مغارة أـ قطفة المم دة عمى
عمؽ ا 12م ر كال ي شير الحفريات فيها عف أكؿ المكاقد ال ي اس خدمها انساف العصر الحجرم
القديـ إلشعاؿ النار في فمسطيف بؿ كفي الشرؽ القديـ .ك ككف األدكات المك شفة في المكقع مف
الفؤكس اليدكية ،كعمى الجفة الجنكبية لمكادم قع مغارة خريطكف ،كهي مغارة طبيعية م د في الجبؿ
أكثر مف ثبلثمائة م ر كهي م شعبة المداخؿ كعديدة األنفاؽ .اك سبت اسمها مف الراهب خريطكف
الذم بنى دي ار في المكقع (.)2

) )1لممزيد راجع :ابراهيـ أبك ارميس ،ارطاس في العصر اإلسبلمي ،جامعة القدس.1996 ،
) )2قائمػ ػ ػػة مكاقػ ػ ػػع ال ػ ػ ػراث الثقػ ػ ػػافي كالطبيعػ ػ ػػي ذات القيمػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػة الم مي ػ ػ ػزة فػ ػ ػػي فمسػ ػ ػػطيف ،حريػ ػ ػػر :حمػ ػ ػػداف طػ ػ ػػه ،الطبعػ ػ ػػة
الثاني ػ ػػة ،راـ اهلل ،شػ ػ ػريف أكؿ .2009ص . 40كم ػ ػػاؿ عب ػ ػػد الف ػ ػػاح كآخ ػ ػػركف ،مع ػ ػػالـ ال ػ ػ ػراث الثق ػ ػػافي كالحج ػ ػػارم المه ػ ػػددة ف ػ ػػي

محافظات الجفة الغربية ،المخطط الطارئ لحماية المصادر الطبيعية ،مرجع سابؽ .ص173-172
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شكؿا 3 : 1مف المغائر االثرية المم دة عمى كاد الخريطكف ازيارة ميدانية قاـ بها الباحث

كاد خريطكف اليكـ يقع عمى أطراؼ جمع اس يطاني ،فهك قريب مف مس كطنة ككاع المقامة عمى
أراجي بمدة قكع ،كهي جزن مف االن شار االس يطاني المكثؼ في منطقة البرية .ف شكؿ خط ار لكؿ
فمسطيني سكؿ له نفسه أف ي جكؿ في حاجرة أسبلفه األكليف ( .) 1كعندما قمت بزيارة المكقع
ألغراض البحث ك داركت مدل خطكرة المكقع حيث أنه عمى ام داد الكادم ككف حت المس كطنة
مباشرة.

شكؿ ا 4 : 1صكرة جكية لكاد خريطكف مكجحة مس كطنة ككاع ال ي شرؼ عمى الكادماارشيؼ ك ازرة السياحة كاالثار2016،

) )1أسػ ػ ػ ػ ػ ػػامة العيسػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،خريطػ ػ ػ ػ ػ ػػكف هنػ ػ ػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػ ػ ػػاش االنسػ ػ ػ ػ ػ ػػاف االكؿ ،مقػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ منشػ ػ ػ ػ ػ ػػكر فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الراكيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،اغسػ ػ ػ ػ ػ ػػطس 2016
. http://alrawwya.blogspot.com/2016/08/blog -post_14.html
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(و) خربة قمران :قع خربة قمراف عمى الساحؿ الشمالي الغربي لمبحر الميت ،ك بعد ا 20كـ جنكب
مدينة أريحا ،حيث يع بر المركز االج ماعي لمطائفة اإلسينية ،بدأ ال نقيبات األثرية في المكقع عاـ
()1

 1949حت اشراؼ الراهب فككس الدكمينيكاني

حيث أظهرت ال نقيبات األثرية اف المكقع يرجع

ب اريخه لمعصر الحديدم ،كقد كاف المكقع قرية زراعية ،ثـ أعيد اس خدامه خبلؿ الف ر يف اليكنانية
كالركمانية ا 150ؽ .ـ68 -.ـ  ،كهك عبارة عف مجمع بنان كبير يشبه الدير يش مؿ عمى حصف
أمامي كقاعة لمك ابة كالطعاـ كمطبخا كمصنعا لمفخار كنظاما مائيا م طك ار كمقبرة كبيرة ،أك سب
المكقع أهمية مف خبلؿ المخطكطات ال ي ـ العثكر عميها في الكهكؼ ،كهي عرؼ باسـ مخطكطات
قمراف ،كال ي كشفت بدكرها عف الطائفة اإلسينية ال ي عاشت منعزلة عمى الجفة الغربية لمبحر الميت،
كقد اس قرت مؾ الجماعة في المكقع عاـا 150ؽ.ـ ،عرض المكقع لم دمير عاـا 31ؽ.ـ بسبب
الزلزاؿ ،رغـ ذلؾ بقي اإلسينيكف في المكقع ح ى طردهـ الركماف عاـا 68ـ(.)2
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
عمى أهـ مك شفات القرف الحديث كال كيفية بيعها لمطراف السرياف آنذاؾ كالذم بدكر باعها في الكاليات
الم حدة في نفس يكـ قرار قسيـ فمسطيف عاـ  1947ل غدك الدرة األبرز في قبة معبد الك اب الكاقعة
في م حؼ اسرائيؿ ،فبقية القصة ك مؿ بكيفية فريغ جميع المح كيات مف الم حؼ الفمسطيني
كالسيطرة عمى جميع المفائؼ كالسرعة الخيالية لمسيطرة عمى المكقع كبدن الحفريات بشكؿ مكثؼ مف
قبؿ االسرائيمييف ف ـ السيطرة عمى المكقع مع أنه مكقع فمسطيني(.)3
(ز) تل الرميدة :يقع ؿ الرميدة عمى بعد ا 1كـ إلى الجنكب الغربي لمبمدة القديمة مف مدينة الخميؿ، ،
كيعرؼ ؿ الرميدة عمى أنه مكجع مدينة الخميؿ
كير فع بدكر حكالي ا 925ـ عف سطح البحرٌ ،

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

) (1كمػ ػػاؿ عبػ ػػد ا لف ػ ػػاح كآخػ ػػركف ،معػ ػػالـ ال ػ ػراث الثقػ ػػافي كالحجػ ػػارم المهػ ػػددة فػ ػػي محافظػ ػػات الجػ ػػفة الغربيػ ػػة ،مرجػ ػػع سػ ػػابؽ،
ص .160

) )2قائمػ ػ ػػة مكاقػ ػ ػػع ال ػ ػ ػراث الثقػ ػ ػػافي كالطبيعػ ػ ػػي ذات القيمػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػة الم مي ػ ػ ػزة فػ ػ ػػي فمسػ ػ ػػطيف ،حريػ ػ ػػر :حمػ ػ ػػداف طػ ػ ػػه ،الطبعػ ػ ػػة
الثانية ،راـ اهلل ،شريف أكؿ  ،ص .36

) (3مق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الطري ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ ا ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الكه ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ ال ارب ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ،لمص ػ ػ ػ ػ ػ ػػحفي أس ػ ػ ػ ػ ػ ػػامة العيس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،مدكن ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الراكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االلك ركني ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:

. http://alrawwya.blogspot.com/2016/05/blog-post_10.html
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عالـ اآلثار األمريكي فيميب همكند ،م ها ال نقيبات ال ي قامت بها سمطة االح بلؿ في نهاية
الثمانينيات بهدؼ اس كماؿ الكشؼ عف ال سمسؿ الزمني في المكقع .في عاـ 1999أجرت سمطة
اآلثار نقيبات في منطقة المس كطنة كقد كشفت ال نقيبات األكلى عف بقايا مدينة العصر البركنزم
الكسيط ( ،)1ك جرم آخر ال نقيبات األثرية بإشراؼ سمطة اآلثار االسرائيمية عاـ  2014كال ي سعى
مف خبلؿ هذ الحفريات إلقامة حديقة أثرية في المكقع الذم يقع قرب مس كطنة أدمكت يشام ال ي
قاـ عمى أراجي ال ؿ الذم هك ممؾ لمفمسطينييف مجيفان فصبل جديدا مف نكبة مدينة الخميؿ ال ي
عرض لبلن هاؾ اليكمي كخاصة انها المدينة الفمسطينية الكحيدة في الجفة الغربية ال ي قاـ داخؿ
بمد ها القديمة مس كطنة(. )2

شكؿا 5 : 1مكقع ؿ الرميدة مكجع كيفية السيطرة عميه كادخاله حيز المس كطنة .اارشيؼ عمؽ شبيه .

(ح) خربة سوسيا :قع سكسيا في منطقة جنكب جبؿ الخميؿ إلى الشرؽ مف مدينة يطا عمى طريؽ
مس كطنة معاليه درجكت .بدأت الحفريات االثرية عمى يد عالـ اآلثار الفرنسي جكريف عاـ .1869
كسع اإلسرائيميكف بالحفريات األثرية في المكقع مع بداية سبعينيات القرف الماجي ،حيث ـ اك شاؼ

(1)Bekkum, K. Van, 2011,pp520-/Kitchen, K. A. 2003 p.184 /Dumper and Bruce,2006. P167.

المعمنػ ػػة كمنػ ػػاطؽ
) (2جػ ػػدعكف سػ ػػميماني ،يكن ػ ػػاف مز ارحػ ػػي ،رجمػ ػػة :أسػ ػػمان اغباريػ ػػة ،حقػ ػػكؽ الفػ ػػرد كالمج مػ ػػع فػ ػػي األ ارجػ ػػي ي
أثرية في الجفة الغربية،عمؽ شبيه ،نكفيمبر  .2015ص.12
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آثار لبقايا كنيس يهكدم يعكد لبداية الف رة البيزنطية القرف الرابع الى السابع الميبلدم

() 1

 .قامت

سمطات اإلح بلؿ بإعبلف القرية مكقع أثرم ،كبإجبلؿ السكاف الفمسطينييف مف قري هـ .لي ـ دشيف
مس كطنة سكسيا عاـ  1983عمى أراجي المكاطنيف المصادرة.
مع أف المكقع مأهكؿ مف قبؿ الفمسطينييف كلكف عندما ـ صدكر أمر عسكرم بإجبلن السكاف بعد
اعبلف القرية كمكقع أثرم .كفي عاـ  1983ـ انشان مس كطنة سكسيا عمى أراجي المكاطنيف (.)2

شكؿ ا 6 : 1صكرة لمكقع أثرم في خربة سكسيا كصكرة جكية لخربة سكسيا مكجحة المكقع األثرم كالمس كطنة المقامة عمى اراجي القرية.
اأرشيؼ ك ازرة السياحة كاالثار2016،

(ط) خربة المرصص (دير القديس مارتيريوس) :يقع دير القديس مار يريكس في خربة المرصص
عمى الطريؽ القديـ الذم كاف يربط القدس بأريحا ،كير فع عف سطح البحرا 505ـ ام دت ال نقيبات
االثرية في المكقع مف ا 2006 -1979حيث اقيـ الدير عمى انقاض قمعة ركمانية ،اس مر اس خداـ
المكقع كدير مف من صؼ القرف الخامس كح ى منصؼ القرف السادس الميبلدم ،كخبلؿ الف رة
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.

) )2لممزي ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػػف ال فاص ػ ػ ػ ػػيؿ ارج ػ ػ ػ ػػع المكق ػ ػ ػ ػػع اإللك ركن ػ ػ ػ ػػي ./http://alt-arch.org/ar/susiya-2016 :راجـــــــــع كـــــــــذلك:
بتســـــــيمم -

مركـــــــز المعمومـــــــات اإلســـــــ ار يمي لحقـــــــوق اإلنســـــــان فـــــــي األراضـــــــي المحتمـــــــة عم ػ ػ ػػى المكق ػ ػ ػػع اإللك ركن ػ ػ ػػي:

 ، http://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiyaاري الدخكؿ.2016/11/22 :
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كحيكانية كهندسية عبلكة عمى كجكد بعض الك ابات اليكنانية ( ،) 1كقد ـ جـ المكقع األثرم داخؿ
مس كطنة معاليه أدكميـ فبل يمكف الكصكؿ الى المكقع إال مف داخؿ المس كطنة ال ي هي في األصؿ
جزن مف أراجي أبكديس.

شكؿ ا 7 : 1الدير البيزنطي في خربة المرصص داخؿ مس كطنة معاليه ادكميـ
االمصدر(Christians and Christianity, :

(ط) تل شيمو :يقع ؿ شيمك -خربة سيمكف داخؿ مس كطنة شيمك الى الغرب مف قرية رمسعيا قجان
راـ اهلل .كيرجع اري المنطقة الى الف رة البركنزية الم كسطة كاس مر االس يطاف في سيمك خبلؿ الف رة
الحديدة كالهمنس ية قاـ عالـ اآلثار ركبنسكف مف كصؼ المكقع عاـ  .1838كبدأت الحفريات األثرية
في المكقع نهام عشرينيات القرف الماجي مف خبلؿ البعثة األثرية ال ي قاـ فريؽ دينمركي مف م حؼ
ككبنهاجف الكطني

() 2

 .كجزن مف الحفريات ال ي كانت من شرة في مكاقع ال ك ار ية .فعمد االح بلؿ

ل هجير السكاف مف المكقع كجعمها منطقة أثرية ك حكيمها فيما بعد لمس كطنة .مف خبلؿ قيامي بالجكلة
الميدانية لممكاقع االثرية المن هكة مف قبؿ الح بلؿ قمت بمحاكلة الكصكؿ لممكقع كلكنه ييمنع عمى
الفمسطينييف مف الكصكؿ إليه؛ حيث أف المكقع االثرم يقع بالكامؿ داخؿ المس كطنة .كي ـ العمؿ عمى
انشان حديقة أثرية ل طكير السياحة في ؿ شيمك مق معا المزيد مف أراجي المكاطنيف(.)3
(1) Chisitians and Chistianity "Corpus of Chistian Site in Judea"(Eitded by:Ayelet Hashahar
Malke). "Israel Antiquities Authority". Voll. II. Jerusalem. 2012.

) (2كمػ ػ ػػاؿ عبػ ػ ػػد الف ػ ػ ػػاح ،معػ ػ ػػالـ ال ػ ػ ػراث الثقػ ػ ػػافي الحجػ ػ ػػارم المهػ ػ ػػددة فػ ػ ػػي محافظػ ػ ػػات الجػ ػ ػػفة الغربيػ ػ ػػة ،مرجػ ػ ػػع سػ ػ ػػابؽ ،ص

.113

) )3لممزيد مف ل فاصيؿ راجع المكقع اإللك ركني./http://alt-arch.org/ar/tel-shiloh-ar :

Israeli Colonies In The West Bank 1997-2014, Part One, Palestinian Liberation Organization,
Colonization And Wall Resistance Commission. 2015.p.174
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شكؿ ا 8 : 1مكقع خربة سيمكف في مس كطنة شيمك ا ارشيؼ عمؽ شبيه

(ك) النبي صمو يل :قع قرية النبي صمكئيؿ إلى الشماؿ مف القدس كعمى بعد 10كـ جنكب غرب راـ
اهلل ،عمى بعد كيمكم ر كاحد إلى الشماؿ مف حي رامكت ،في الشماؿ الشرقي لهذا المكقع قع القرية
الفمسطينية الجيب ،كفي الشماؿ الغربي منه كجد مس كطن ا جفعات زئيؼ كجيفعكف ،كفي الغرب قع
بمدة بيت اكسا .بنيت قرية النبي صمكئيؿ عمى قمة ال مة ،حكؿ المسجد كالقبر الذم يينسب إلى النبي

صمكئيؿ .أطمؽ الصميبيكف عمى المكاف اسـ مكن جكم .ي ميز المكقع في أنه يقع عمى رأس مة ر فع

عف سطح البحر ا 890ـ ،ك طؿ عمى المنطقة الجبمية كالساحؿ ،مما جعمه مكانان كمقصدان لمزكار
كالم نزهيف ،يح كم المكقع عمى مجمكعة مف المعالـ مف أبرزها المغارة .كأكؿ بنان كاف كنيسة مف
القرف السادس الميبلدم ،أعقبها بنان كنيسة أخرل مف الف رة اإلفرنجية في سنة  1157ميبلدم .حكلت
الكنيسة اإلفرنجية إلى مسجد في العهد األيكبي .كفي الف رة المممككية أجيؼ مسجد أخر مع مئذنة.
كفي عاـا 1917ألحقت القذائؼ ال ركية أج ار ار بالغة في المسجد ك ـ رميه خبلؿ االن داب البريطاني
( .)1في عاـ  1971ـ دمير القرية مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي كاجبلن السكاف إلى منطقة قريبة مف
ال مة ،إلى الشرؽ مف مركز المكقع .يقع المكقع جمف مناطؽاج

حت حكـ اإلدارة المدنية .مت

حفريات أثرية مف ًقبؿ سمطة اآلثار االسرائيمية في سعينيات القرف الماجي ،ك ـ إعبلف المكقع كحديقة
كطنية جـ بطبيعة الحاؿ المكقع األثرم كمنازؿ كأراجي المكاطنيف .ف ـ طرد السكاف كجـ المكقع
) )1معهد األبحاث ال طبيقية -القدس اأريج  ،قاعدة بيانات كحدة نظـ المعمكمات الجغرافية كاالس شعار عف بعد ،بيت
لحـ.2012،
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جمف الحدائؽ الكطنية االسرائيمية ،كلـ يبقى اال القميؿ مف المكاطنيف الذيف يعانكف بشكؿ يكمي مف
االح بلؿ(. )1
كأخي انر جد اإلشارة إلى أنه كفي العاـ  2010أعمنت حككمة إسرائيؿ عف مشركع المكاقع ال راثية
الكطنية الذم جـ في صيغ ه األصمية قبر راحيؿ امسجد ببلؿ بف رباح كمعرات همخبيبل االحرـ
االيراهيمي  ،كجزن مف المكاقع ال راثية االسرائيمية ،كفي صدد ذلؾ كجهت الدكؿ العربية الى اليكنسكك
مطالبة بإجران نقاش حكؿ ال ممؾ االسرائيمي لمكاقع أثرية فمسطينية في المناطؽ الفمسطينية المح مة،
كقد ناقشت المجنة االدارية في آذار  2010صحيفة الكقائع ال ي أرفقت بالقرار ،لكف في خ اـ األمر لـ
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 الب ارزيؿ ،حيث ـ شجيع جميع األطراؼ
لمنع أم مس في ال راث الثقافي كالمشهد الفمسطيني ،ك ال كصية بإقامة المجنة الفنية االسرائيمية-
الفمسطينية لآلثار لم نسيؽ بيف الجانبيف ،كطمب ارساؿ كفد عف اليكنسكك كايككمكس لمكقكؼ عمى حالة
حفظ المكاقع ال راثية الفمسطينية ذات القيمة الخاصة ،كفي مسكدة القرار االخير الصادر عف المجمس
ال نفيذم لميكنسكك في  2016-10-12ـ خصيص البند الثالث حكؿ المكقعيف باس خداـ االسـ
العربي كال ك ار ي معا ك شير المادة األكلى الى ال أكيد عمى أف المكقعيف المكجكديف في بيت لحـ ك
الخميؿ جزن ال ي ج أز مف فمسطيف ،ك ـ ابراز الخميؿ بإدراجها مف قبؿ مجمس الحرؼ العالمي كمدينة
حرفية عالمية لمعاـ .)2(2016

) (1يكن ػ ػػاف مز ارحػ ػػي كجػ ػػدعكف سػ ػػكليماني ،النبػ ػػي صػ ػػمكئيؿ – قصػ ػػة قريػ ػػة أسػ ػػيرة فػ ػػي الحديقػ ػػة الكطنيػ ػػة ،عمػ ػػؽ شػ ػػبيه ،يكنيػ ػػك

 ،2016ص .6-5

) (2لممزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ال فاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيؿ ارجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع المكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع اإللك ركن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اhttp://alt-arch.org/ar/wp- : PDF
. content/uploads/2014/01/Tel-Rumeida-Arabic.pdf
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المطمب الثاني :محدودية اإلطار المؤسسي في حماية اآلثار الفمسطينية
ال يقؿ اإلطار المؤسسي أهمية عف اإلطار ال شريعي ،حيث اف اإلطار المؤسسي هك األداة ال نفيذية
لكؿ ما يصدر عف اإلطار ال شريعي ،كبال الي ال قيمة ذكر لمقكانيف كاألنظمة ال ي صدر فيما ي عمؽ
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.
لذلؾ جان إنشان دائرة اآلثار كال راث الثقافي ،كالشرطة السياحية لدل الشرطة الفمسطينية ،باإلجافة إلى
األجهزة األمنية األخرل مع أهمية دكر النيابة العامة كالمحاكـ الفمسطينية بمخ مؼ أنكاعها.
ك كجد عدة حديات قؼ في كجه اإلطار المؤسسي في فمسطيف ،كأهمها جعؼ اإلطار المؤسسي،
خاصة جعؼ المنظكمة القجائية في جبط كردع االن هاكات بحؽ اآلثار( ،الفرع األول) .كمف ثـ
ن ناكؿ مككنات الجبطية القجائية( ،الفرع الثاني).
الفرع األول  :قصور المنظومة القضا ية في حماية اآلثار الفمسطينية

قيؿ قديمان" :إذا فقد العدؿ كارل الحؽ ككريت الحقيقة ك بارل الظالميف قسكة كفسادان" ،هذ المأثكرة
يسقناها هنا لنس أنس بها كمدخؿ لبلنطبلؽ في مكجكعنا العاـ كهك القجان ،مؾ المهنة ال ي هي كعان
لرد الحقكؽ كالدفاع عف المظمكميف كرعاية مصالح الناس كحفظ أعراجهـ كأمكالهـ مف كؿ مع ود كشر
مس طير  ...إنها رسالة الحؽ كراية العدؿ كزاد ال قدـ كالرقي لكؿ مج مع يؤمف بهذ المهنة كمشركع
إنساني ،أخبلقي كخبلؽ ال مجرد شعا انر خاكيان مف قيـ االل زاـ كالرعاية كالحماية لركادها كرائديها
كالمدافعيف عف محرابها العبؽ كالعريؽ.
مهنة القجان ال ي يبلزمها شعار "العدؿ أساس الممؾ" عرض إلى خمؿ كاخ بلؿ ك دخؿ بيف حيف
كآخر مف قبؿ جهات رسمية كأهمية خاصة في المج معات الفاقدة لمديمقراطية كالحرية ،في حال نا
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
كال حديات ال ي يكاجهها القجان كال ي نعكس سمبان عمى حماية المم مكات األثرية في فمسطيف ،سكان
مؾ الم عمقة ب عدد المحاكـ ك داخؿ االخ صاصات( ،أوالً) .كال حديات ذات عبلقة باالخ بلؿ كاالنقساـ
القجائي( ،ثانياً).
أوالً .محاكم متعددة واختصاصات متداخمة :ي كامؿ شريع القانكف ك نفيذ ب طبيؽ أحكامه بما يحقؽ
أهدافه ،كالقجان هك الذم ي كلى طبيؽ أحكاـ القانكف ،إذ ي كلى القاجي إقامة العدؿ بيف الخصكـ في
الدعكل ب قرير حكـ القانكف فيما يرفع إليه مف منازعات ،كهك الذم يقرر حقكؽ المكاطنيف إذ أنكرها
كاع دل عميها الغير ،كيحكـ بالعقكبة المقررة قانكنان عمى المداف إذا ار كب جريمة ،كيمارس أعماله
باس قبللية امة.
ك سرم كالية القجان عمى جميع األشخاص الطبيعة كالمعنكية العامة كالخاصة ،إال ما اس ثني منا
بنص خاص ،ك ش رؾ المحاكـ بمخ مؼ أنكاعها اال مييز ،االس ئناؼ ،البداية ،اإلدارية ،األحكاؿ
الشخصية ،الجنائية ،الجنح ،األحداث ،ال حقيؽ ( ،) 1ككؿ حسب اخ صاصها النظر في المنازعة
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
أك القجان اإلدارم أك القجان العسكرم لهذ المم مكات ،لذلؾ سنعرض لكؿ منها بإيجاز ،كذلؾ عمى
النحك ال الي:

) )1مػ ػػف الجػ ػػدير بالػ ػػذكر أف السػ ػػمطة القجػ ػػائية مػ ػػارس مهامهػ ػػا عبػ ػػر المحػ ػػاكـ النظاميػ ػػة بػ ػػدرج ها كفقػ ػػا ألحكػ ػػاـ المػ ػػادة ا14
مف قانكف السمطة القجائية رقـ ا 1لسنة  ،2002كالمادة ا 2مف قانكف شكيؿ المحاكـ النظامية لسنة .2001
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(أ) حماية القضاء الجنا ي لمممتمكات الثقافية :القجان الجنائي هك الذم ي كلى طبيؽ القانكف
الجنائي ،كالقانكف الجنائي يشمؿ القكانيف العقابية ال ي ي ككف منها قانكف العقكبات كالقكانيف العقابية
ال كميمية مثؿ :قانكف اآلثار ،قانكف حماية البيئة ...ال (.)1
كنبلحظ أف جميع الدكؿ قررت حماية جنائية لآلثار ،فعمى سبيؿ المثاؿ يعاقب قانكف العقكبات األردني
رقـ ا 16لسنة  1960بالمادة ا 443عمى أنه" :يعاقب بالحبس الذم ال يزيد عمى ثبلث سنكات أك
بالغرامة كؿ مف هدـ أك خرب قصدان األبنية كاألنصاب ال ذكارية كال ماثيؿ أك غيرها مف اإلنشانات
المعدة لمنفعة الجمهكر أك لمزينة العامة أك أم شين منقكؿ أك غير منقكؿ له قيمة اريخية" .ك سرم
األحكاـ الخاصة بال عدم الجنائي عمى الم احؼ كاألشيان المحفكظة بداخمها ،كعمى كؿ مف خرب أك
أ مؼ أك شك عمدان أم أثر اريخي ،كالقاجي الجنائي هك الذم ي كلى حديد الكصؼ القانكني
المناسب ل كجيه ال همة عمى كفؽ أحكاـ القانكف الذم ي ار مناسبان(.)2
(ب) حماية القضاء المدني لمممتمكات الثقافية :األصؿ أف حريؾ الدعكل الجزائية عف طريؽ
الشككل أماـ القجان الجنائي ،ي جمف الدعكل بالحؽ الجزائي كهك طمب ا خاذ اإلجرانات الجزائية
جد مر كب الجريمة كفرض العقكبة عميه .ك جمف الشككل كذلؾ جمنان الدعكل بالحؽ المدني بعان
) )1كيمجػ ػػأ المشػ ػػرع الج ازئػ ػػي فػ ػػي كػ ػػؿ الػ ػػدكؿ قريب ػ ػان إلػ ػػى نظػ ػػيـ نشػ ػػاطات األف ػ ػراد فػ ػػي مخ مػ ػػؼ منػ ػػاحي حيػ ػػا هـ ،فػ ػػي ق ػ ػكانيف
ممحقػ ػػة بق ػ ػكانيف العقكبػ ػػات سػ ػػمى "قــــانون العقوبــــات التكميمــــي" كمػ ػػف أمثم هػ ػػا قػ ػػانكف األسػ ػػمحة الناريػ ػػة كالػ ػػذخائر رقػ ػػـ ا 2لسػ ػػنة

 1998كاألم ػ ػػر بش ػ ػػأف العق ػ ػػاقير الخطػ ػ ػرة رق ػ ػػـ ا 558لس ػ ػػنة  ،1975كف ػ ػػي ع ػ ػػرؼ الق ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات ال كميم ػ ػػي يق ػ ػػكؿ األسػ ػ ػ اذ
ال ػ ػػدك كر م ػ ػػأمكف س ػ ػػبلمة بأن ػ ػػه" :عب ػ ػػارة ع ػ ػػف القػ ػ ػكانيف الجنائي ػ ػػة ال ػ ػػي كم ػ ػػؿ ال ػ ػػنقص ف ػ ػػي ق ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات األص ػ ػػمي أك ع ػ ػػدؿ

بعػ ػػض أح كامػ ػػه" ،كقػ ػػد كرد هػ ػػذا ال عريػ ػػؼ بصػ ػػدد بيػ ػػاف ال قسػ ػػيمات المخ مفػ ػػة لقػ ػػانكف العقكبػ ػػات ،كمنهػ ػػا قسػ ػػيـ هػ ػػذا القػ ػػانكف إلػ ػػى

ق ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات األص ػ ػػمي كق ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات ال كميم ػ ػػي ،كف ػ ػػي ذات اال ج ػ ػػا كب ػ ػػذات األلف ػ ػػاظ قريبػ ػ ػان ي ػ ػػكرد جان ػ ػػب م ػ ػػف الفق ػ ػػه
عريف ػ ػان لقػ ػػانكف العقكبػ ػػات ال كميمػ ػػي بأنػ ػػه" :عبػ ػػارة عػ ػػف ا لنصػ ػػكص العقابيػ ػػة ال ػ ػػي كمػ ػػؿ الػ ػػنقص فػ ػػي قػ ػػانكف العقكبػ ػػات األصػ ػػمي

أك عدؿ بعض قكاعد " .لممزيد من التفاصيل راجع :محمون محمد سبلمة ،قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص .14

كب ػ ػػاالطبلع عم ػ ػػى األحك ػ ػػاـ الص ػ ػػادرة ع ػ ػػف محكم ػ ػػة ال ػ ػػنقض الفمس ػ ػػطينية ل ػ ػػـ نج ػ ػػد أحكامػ ػ ػان سػ ػ ػ خدـ مص ػ ػػطمح ق ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات

ال ك ميم ػ ػػي أك ق ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات الخ ػ ػػاص أك ح ػ ػػى أي ػ ػػة مس ػ ػػميات دال ػ ػػة عميه ػ ػػا كذل ػ ػػؾ عم ػ ػػى خ ػ ػػبلؼ محكم ػ ػػة ال ػ ػػنقض المصػ ػ ػرية،
كال ػ ػ ػػي نجػ ػ ػػدها س ػ ػ ػ خدـ مصػ ػ ػػطمح "الق ػ ػ ػكانيف المكممػ ػ ػػة لقػ ػ ػػانكف العقكبػ ػ ػػات" أك "الق ػ ػ ػكانيف العقابيػ ػ ػػة المكممػ ػ ػػة" ،ككػ ػ ػػذلؾ اصػ ػ ػػطبلح

"الق ػ ػ ػكانيف الجنائيػ ػ ػػة الخاصػ ػ ػػة" فػ ػ ػػي بعػ ػ ػػض أحكامهػ ػ ػػا .لممزيــــــد أنظــــــر :نقــــــض جنــــــا ي مصــــــري  16مــــــارس ســــــنة ،1949

مجموعــــة القواعــــد القانونيــــة ،الجــــزء الســــابع ،رقــــم ( ،)841ص  ،803نقــــض جنــــا ي مصــــري أول فبرايــــر ســــنة ،1960

مجموعة أحكام محكمة النقض ،سنة ( ،)11رقم ( ،)23ص .117

) (2ي ػ ػػنظـ القػ ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي فػ ػ ػػي ا فاقيػ ػ ػػة األم ػ ػػـ الم حػ ػ ػػدة لقػ ػ ػػانكف البح ػ ػػار عػ ػ ػػاـ  1982عمميػ ػ ػػات ال نقي ػ ػػب كشػ ػ ػػركط اس كشػ ػ ػػاؼ

كاسػ ػ غبلؿ كممكي ػػة م ػػا ف ػػي قيع ػػاف البح ػػار كالمحيط ػػات .لممزيـــد راجـــع :إبـــراىيم الدغمـــة ،أحكـــام القـــانون الـــدولي لقـــاع البحـــار

والمحيطات وباطن أرضيا خارج حدود الوالية الوطنية ،دار النيضة العربية ،القاىرة .1987 ،ص.211-205
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لمحؽ الجزائي كاذا ثب ت الجريمة ثبت الحؽ المدني ،كمف المقرر أيجان أف لمف لحقه جرر مباشر ما،
مادم أك معنكم مف أم جريمة أف يدعي بالحؽ المدني جد الم هـ كالمسؤكؿ مدنيان عف فعمه (.)1
كاألصؿ أف فصؿ المحكمة الجزائية بالحؽ المدني بعان لمحؽ الجزائي ،كلكف لها إذا رأت أف الفصؿ
بالدعكل المدنية يق جي إجران حقيؽ يؤخر الفصؿ في الدعكل الجزائية ف رفض المحكمة الدعكل
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
حاز درجة الثبات (.)2
كالمحكمة 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 قد يرد
مف أحكاـ خاصة بشأنه في قانكف اآلثار ،ككؿ ذلؾ عمى كفؽ األحكاـ الكاردة في قانكف المرافعات
المدنية كقانكف اإلثبات في المسائؿ المدنية كبما يؤمف إصدار إحكاـ عادلة كسريعة كناجزة عمى أف
ككف مس كفية لمجمانات.
(ج) حماية القضاء اإلداري لمممتمكات الثقافية :ال يس بعد أف يثار نزاع قانكني بيف دائرة السياحة
كاآلثار الفمسطينية كدائرة حككمية أخرل حكؿ مكجكعات دخؿ في إطار أحكاـ قانكف اآلثار ،كأقداـ
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
عسفت في اس خداـ صبلحي ها (.)3

) )1ػ ػػنص المػ ػػادة ا 195فق ػ ػرة ا 1مػ ػػف نفػ ػػس القػ ػػانكف عمػ ػػى أنػ ػػه" :يجػ ػػكز إقامػ ػػة دعػ ػػكل الحػ ػػؽ المػ ػػدني بع ػ ػان لمػ ػػدعكل الجزائيػ ػػة
أم ػػاـ المحكم ػػة المخ ص ػػة ،كم ػػا ج ػػكز إقام ه ػػا عم ػػى ح ػػدة لػ ػػدل القج ػػان الم ػػدني ،كف ػػي ه ػػذ الحال ػػة يكق ػػؼ النظ ػػر ف ػػي الػ ػػدعكل
المدني ػ ػػة إل ػ ػػى أف يفص ػ ػػؿ ف ػ ػػي ال ػ ػػدعكل الجزائي ػ ػػة بحك ػ ػػـ ب ػ ػػات ،م ػ ػػا ل ػ ػػـ يك ػ ػػف الفص ػ ػػؿ ف ػ ػػي ال ػ ػػدعكل الجزائي ػ ػػة ق ػ ػػد أكق ػ ػػؼ لجن ػ ػػكف

الم هـ".

) )2انظر المادة ا 194مف قانكف اإلجرانات الجزائية رقـ ا 3لسنة .2001

) )3مػ ػػف األمثمػ ػػة عمػ ػػى ذلػ ػػؾ :أف هنػ ػػاؾ قجػ ػػية ػ ػػـ رفعهػ ػػا مػ ػػف قبػ ػػؿ دائ ػ ػرة اآلثػ ػػار الفمسػ ػػطينية عمػ ػػى شػ ػػركة الكهربػ ػػان فػ ػػي بيػ ػػت
لحـ ل دميرها القناة الركمانية القديمة في مكقع بنان الشركة قرب قبة راحيؿ .راجع الممحق رقم ( )1من ىذه الرسالة.
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كفي ها يف الحال يف كحاالت كثيرة أخرل ،يككف القجان اإلدارم هك المخ ص في النظر في مؾ
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.
(د) حماية القضاء العسكري لمممتمكات الثقافية :كهك الجهة القجائية المخ صة بالنظر كالبت في
القجايا الم عمقة بالشأف العسكرم ( ،)1ك عمؿ بمكجب شريعات منظمة ال حرير الفمسطينية لعاـ 1979
ال ي حدد شكيبل ها كاخ صاصات النيابة العسكرية كدرجات المحاكـ كاخ صاصا ها ،كالجرائـ بمخ مؼ
أنكاعها كالعقكبات المقررة لها (.)2
في ظؿ األحكاؿ غير االع يادية كخصكصان الحركب قد مجأ الدكلة إلحالة بعض القجايا جد
مر كبي جرائـ معينة خطيرة إلى محكمة خاصة ،مدنية أك عسكرية حسب األحكاؿ ،كقد ككف الجرائـ
الماسة بأمف المم مكات الثقافية مف جمف مؾ الجرائـ  .كفي كؿ الظركؼ فإف حرص القجان العسكرم
عمى مراعاة ال طبيؽ السميـ لمقكانيف النافذة كما كجيه مف إجرانات حمي الحقكؽ العامة ك راعي
حقكؽ األفراد بما فيهـ الم همكف ،يعد إسهامان قجائيان في حماية مم مكا ها األثرية كالثقافية (.)3
كبعد هذا االس عراض ألهـ المحاكـ ال ي ممكف أف عرض أمامها قجايا اآلثار باإلجافة إلى
اخ صاصا ها األخرل ،إال أف هذا ال عدد كال نكع في المحاكـ يسبب العديد مف الصعكبات كال ي
نعكس سمبان عمى الحماية القانكنية لممم مكات األثرية ،كمدل حقيؽ الردع العاـ كالخاص عمى من هكي
هذ المم مكات األثرية ،كمف أهـ هذ الصعكبات ما ي عمؽ ب نازع اخ صاص ما بيف القجان النظامي
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
الرسمية كمنها جرائـ ال عدم عمى المم مكات األثرية ،كهذ اإلشكالية ما زالت قائمة في ظؿ كجكد

) )1ػ ػػنص الم ػ ػػادة ا 2 / 101عم ػ ػػى أن ػ ػػه " :نش ػ ػػأ المح ػ ػػاكـ العس ػ ػػكرية بقػ ػ ػكانيف خاص ػ ػػة ،كل ػ ػػيس له ػ ػػذ المح ػ ػػاكـ أم اخ ص ػ ػػاص
أك كالية خارج نطاؽ الشأف العسكرم".

) )2لممزي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف ال فاص ػ ػ ػػيؿ ارج ػ ػ ػػع :ق ػ ػ ػػانكف أص ػ ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػ ػػات الجزائي ػ ػ ػػة الث ػ ػ ػػكرم لمنظم ػ ػ ػػة ال حري ػ ػ ػػر الفمس ػ ػ ػػطينية ،كق ػ ػ ػػانكف
العقكبات الثكرم لمنظمة ال حرير الفمسطينية لعاـ .1979

) )3مقابمة مع العقيد رائد طه نائب رئيس هيئة القجان العسكرم ب اري . 2016/10/23
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أسانيد قانكنية سمح لمقجان العسكرم هذا االخ صاص( ،)1مع اإلشارة أف إشكالية عرض المدنييف
عمى القجان العسكرم قد ان هت بالقرار الرئاسي لعاـ  2011كالذم بمكجبه منع عرض أك محاكمة
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 ق ار ار ها بالحبس لمدة ثبلثة أشهر أك الغرامة ،كهذ الق اررات بهذ
األحكاـ ال يمكف لها أف حقؽ الحماية القانكنية البلزمة لممم مكات األثرية الفمسطينية( ،)2كهذا بدكر
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
ع بر ال عدم عمى هذ المم مكات بأم شكؿ كاف بأنها جريمة جنحكية ،في حيف أف القكانيف األخرل
ال ي حمي الماؿ العاـ مثؿ القكانيف الم عمقة بالفساد غمظ مف العقكبات المفركجة عمى ال عدم عمى
األمكاؿ العامة(.)3
ثانياً .االختبلل واالنقسام القضا ي :كاقع القجان في مخ مؼ دكؿ العالـ أجحى مؤش انر كدليبلن ال بد
مف اس حجار كطرحه عند قييـ مخ مؼ جكانب االدان االج ماعي ،كالسياسي ،كاإلدارم،
) )1لع ػ ػػؿ مػ ػ ػػف أه ػ ػػـ المبػ ػ ػػررات ال ػ ػػي س ػ ػ ػ ند عميه ػ ػػا هيئػ ػ ػػة القج ػ ػػان العسػ ػ ػػكرم كالنياب ػ ػػة العسػ ػ ػػكرية ف ػ ػػي ممارسػ ػ ػػة الكالي ػ ػػة عمػ ػ ػػى
المدنييف نصكص قانكف العقكبات الثكرم لسنة  ،1979نص المادة ا. 9

) )2م ػػف األمثم ػػة عم ػػى ذل ػػؾ :قــــرار محكمــــة صــــمح ســــمفيت ف ػػي القج ػػية رق ػػـ ا 2012/362كمكج ػػكعها "طم ػػس مع ػػالـ أثري ػػة
خبلفػ ػ ػان ألحك ػ ػػاـ الم ػ ػػادة ا/46ه ػ ػ ػ م ػ ػػف ق ػ ػػانكف اآلث ػ ػػار رق ػ ػػـ ا 51لس ػ ػػنة  ،"1966كالقاج ػ ػػي بح ػ ػػبس المػ ػ ػ هـ اع.س لم ػ ػػدة ث ػ ػػبلث

أشػ ػػهر .وقـــــرار محكمـــــة صـــــمح نـــــابمس فػ ػػي القجػ ػػية رقػ ػػـ ا 2012/200كمكجػ ػػكعها "البنػ ػػان فػ ػػي مكقػ ػػع أثػ ػػرم خبلف ػ ػان لممػ ػػادة

ا 46م ػ ػ ػػف ق ػ ػ ػػانكف اآلث ػ ػ ػػار رق ػ ػ ػػـ ا 51لس ػ ػ ػػنة  ،" 1966كالقاج ػ ػ ػػي بح ػ ػ ػػبس المػ ػ ػ ػ هـ اح.ؾ لم ػ ػ ػػدة ث ػ ػ ػػبلث أش ػ ػ ػػهر كه ػ ػ ػػدـ البن ػ ػ ػػان
المخ ػ ػػالؼ عم ػ ػػى نفق ػ ػػة المػ ػ ػ هـ ك كمي ػ ػػؼ المػ ػ ػ هـ بإص ػ ػػبلح األجػ ػ ػرار النا ج ػ ػػة ع ػ ػػف البن ػ ػػان .وقـــــرار محكمـــــة صـــــمح نـــــابمس ف ػ ػػي

القج ػ ػػية رق ػ ػػـ ا 2015/221كمكجػ ػ ػػكعها " ػ ػػدمير معػ ػ ػػالـ أثري ػ ػػة خبلف ػ ػ ػان ألحك ػ ػػاـ المػ ػ ػػادة ا 47م ػ ػػف قػ ػ ػػانكف اآلث ػ ػػار رقػ ػ ػػـ ا51

لس ػ ػػنة  ،" 1966كالقاج ػ ػػي بإدان ػ ػػة المػ ػ ػ هـ اـ.ؾ بال هم ػ ػػة المس ػ ػػندة إلي ػ ػػه كالحك ػ ػػـ عمي ػ ػػه بالغ ارم ػ ػػة ا 100دين ػ ػػار أردن ػ ػػي .وقـــــرار

المحكمـــــة العســـــكرية الدا مـــــة  /جنـــــوب ف ػ ػػي القج ػ ػػية رق ػ ػػـ ا 2014/157كمكج ػ ػػكعها "ال نقي ػ ػػب ع ػ ػػف اآلث ػ ػػار خبلفػ ػ ػان ألحك ػ ػػاـ
الم ػ ػػادة ا/47ب م ػ ػػف ق ػ ػػانكف اآلث ػ ػػار رق ػ ػػـ ا 51لس ػ ػػنة  ،" 1966كالقاج ػ ػػي بح ػ ػػبس المػ ػ ػ هـ اأ.ص لم ػ ػػدة ش ػ ػػهر كاح ػ ػػد .وقــــــرار

المحكمــــة العســــكرية المركزيــــة  /وســــط فػ ػػي القجػ ػػية رقػ ػػـ ا 2013/70كمكجػ ػػكعها " ال نقيػ ػػب عػ ػػف اآلثػ ػػار باالش ػ ػ راؾ خبلف ػ ػان
ألحكػ ػػاـ المػ ػػادة ا/47ب مػ ػػف قػ ػػانكف اآلثػ ػػار رقػ ػػـ ا 51لسػ ػػنة  ،"1966كالقاجػ ػػي بغ ارمػ ػػة ماليػ ػػة مقػ ػػدارها ا 100دينػ ػػار أردنػ ػػي
كمصادرة أدكات الجريمة .لممزيد راجع :الممحق رقم ( )1من ىذه الرسالة.
) )3نصػ ػػت المػ ػػادة ا 25مػ ػػف قػ ػػانكف مكافحػ ػػة الفس ػ ػاد الفمسػ ػػطيني رقػ ػػـ ا 1لسػ ػػنة  2005عمػ ػػى أنػ ػػه " :العقكبػ ػػات -1 :فيمػ ػػا لػ ػػـ
يػ ػػرد في ػ ػػه ن ػ ػػص ف ػ ػػي ق ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات أك أم ق ػ ػػانكف آخ ػ ػػر ناف ػ ػػذ ،يعاقػ ػػب ك ػ ػػؿ م ػ ػػف أدي ػ ػػف بأح ػ ػػد الجػ ػ ػرائـ المح ػ ػػددة به ػ ػػذا الق ػ ػػانكف

بعقكبة مف ثبلث سنكات إلى خمسة عشر سنة.

58

كاالق صادم ،كالمالي ،كاألمني لمنظـ السياسية عمى اخ بلفها ،ككف فساد القجان أك اس قام ه كنزاه ه
كشفافي ه ماهي إال مرآة عاكسة لحقيقة حاؿ مخ مؼ السمطات األخرل كأكجاعها ،فإذا صمح القجان
كاس قاـ صمحت كاس قامت حكمان سائر السمطات.
في فمسطيف أف منظكمة العدالة يشكبها اخ بلالت كمكاطف جعؼ بينة ،باإلجافة إلى ما يع ريها مف
بطن ك عقيد كما سجمه مف نقص في الشفافية كقصكر في ال دابير الحديثة ،فإف قييد المجكن إلى
القجان أك ال دخؿ في شؤكنه ك حجيـ اس قبلله كحيادي ه كحمكؿ الكسائؿ البديمة لحؿ النزاعات محؿ
القجان يمثؿ اآلفة الرئيسة ال ي كاجه القجان (.)1
كأنه كبالرغـ مف اه ماـ قانكف السمطة القجائية بدعـ اس قبلؿ القجان ،إال أف العمكمية ال ي سيطرت
عمى نصكص القانكف ،كاف قار إلى معايير كآليات كاجحة بيف مهاـ كاخ صاصات مؤسسات العدالة
كالعبلقة القائمة فيما بينها كحدكدها ،ك خطي أحكامه في كثير مف األحياف ،كغياب ال ككيف كاألدان
المؤسسي لصالح االج هاد الشخصي ،قد أجعفت مف دكر كمرجعية قانكنية في عزيز اس قبلؿ
القجان كدعـ العبلقة ال كاممية بيف مؤسسات العدالة ،بما ي طمب إجران عديبلت جكهرية عمى قانكف
السمطة القجائية نسجـ مع طبيعة أهدافه كغايا ه ،ك ككف كاجبة االل زاـ في ال نفيذ ،عمبلن بمبدأ سيادة
القانكف كأساس كاجب االح راـ(.)2
ك جدر اإلشارة إلى أف هناؾ الكثير مف المفاصؿ ال اريخية قد عممت عمى إرباؾ كزعزعة القجان
الفمسطيني ،كمنها أف القجان الفمسطيني عاش في شبه انقساـ شريعي كاجرائي بيف غزة كالجفة منذ
الحقبة المصرية كاألردنية ،إذ أنه مف أكبر اإلشكاليات ال ي يكاجهها اإلرث ال شريعي الجخـ كالذم
ي مثؿ بكجكد  12000شريع م عمؽ بالقجان منذ عهد السمطة العثمانية ،كأف هذا اإلرث ال شريعي لـ

) )1د ارس ػ ػػة أع ػ ػػد ها مؤسس ػ ػػة مس ػ ػػاكاة ع ػ ػػاـ ا 2013بين ػ ػػت أف أه ػ ػ ػ ـ ال ح ػ ػػديات ال ػ ػػي كاج ػ ػػه القج ػ ػػان مث ػ ػػؿ ف ػ ػػي :االح ػ ػ ػ بلؿ
االس ػ ػ ػرائيمي كالظػ ػ ػػركؼ السياسػ ػ ػػية ،عػ ػ ػػدـ الثقػ ػ ػػة بالقجػ ػ ػػان ،ثقافػ ػ ػػة الم ػ ػ ػكاطنيف ال ػ ػ ػػي ال قبػ ػ ػػؿ سػ ػ ػػيادة القػ ػ ػػانكف ،عػ ػ ػػدـ كجػ ػ ػػكد إرادة

سياسية لئلصبلح ،دخؿ السمطة ال نفيذية.

) )2لممزيػ ػ ػػد مػ ػ ػػف ال فاصػ ػ ػػيؿ ارجػ ػ ػػع :إشػ ػ ػػكاليات الفصػ ػ ػػؿ بػ ػ ػػيف السػ ػ ػػمطات فػ ػ ػػي الن ظػ ػ ػػاـ السياسػ ػ ػػي الفمسػ ػ ػػطيني ،حالػ ػ ػػة السػ ػ ػػمطة
القجائية ،سمسمة قارير صادرة عف مؤسسة اماف "االئ بلؼ مف أجؿ النزاهة كالمسانلة" ،رقـ ا ، 6لعاـ .2007
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ـ دراس ه ك قنينه كالغان ك طكير ما يمزـ طكير منه ،مما أكقع القجاة في ار باكات كثيرة ،بسبب
ال جارب بيف هذ ال شريعات(.)1
أما أسباب المشاكؿ ال ي كاجه القجان مف كجهة نظر الجمهكر ف مثمت في :مشكمة االك ظاظ لدل
كا ب العدؿ كنقص المكظفيف ،عدـ كفر النظاـ داخؿ دائرة كا ب العدؿ ،ال دقيؽ المبالغ فيه لدل
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
ال بميغات بسبب عدـ معرفة عناكيف أطراؼ الدعكل أساسان ،عدـ حجكر الشهكد ،غيب القجاة عف
الجمسات ،عدـ حجكر المحاميف.
ك بيف الدارسة أف أخطر االخ بلالت في منظكمة العدالة كمف في كجكد نظامييف سياسييف في الجفة
كالقطاع كالذم أدل إلى كجكد نظاميف قجائييف منفصميف عف بعجهما كاالف قار ال اـ إلى ال نسيؽ
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".

) )1أصػ ػػدرت حككمػ ػػة االح ػ ػ بلؿ اإلس ػ ػرائيمي سمسػ ػػمة مػ ػػف األكامػ ػػر العسػ ػػكرية أثػ ػػرت بشػ ػػكؿ مباشػ ػػر عمػ ػػى اآلثػ ػػار كالم ػ ػكاد الثقافيػ ػػة
لمػ ػػببلد ،كأهػ ػػـ ه ػ ػذ األكامػ ػػر هػ ػػك األمػ ػػر العسػ ػػكرم رقػ ػػـ ا 119لسػ ػػنة  1967كالػ ػػذم ألغػ ػػى العديػ ػػد مػ ػػف نصػ ػػكص أنظمػ ػػة اآلثػ ػػار
القديم ػ ػػة األردن ػ ػػي رق ػ ػػـ ا 51لس ػ ػػنة  1966الس ػ ػػارية ف ػ ػػي الج ػ ػػفة  ،ككج ػ ػػع كاف ػ ػػة ص ػ ػػبلحيات دائػ ػ ػرة اآلث ػ ػػار العام ػ ػػة بي ػ ػػد الحك ػ ػػـ
العسػ ػػكرم كاألشػ ػػخاص الػ ػػذيف يعيػ ػػنهـ .كقػ ػػد حظػ ػػرت األكامػ ػػر العسػ ػػكرية اإلس ػ ػرائيمية صػ ػػدير اآلثػ ػػار مػ ػػف األ ارجػ ػػي الفمسػ ػػطينية
المح مػ ػػة باس ػ ػ ثنان القػ ػػدس الشػ ػػرقية بػ ػػدكف الحصػ ػػكؿ عمػ ػػى ػ ػػرخيص أك إذف عػ ػػاـ مػ ػػف قبػ ػػؿ جػ ػػابط اآلثػ ػػار اإلس ػ ػرائيمي ،كطبقػ ػػت

إسػ ػ ػرائيؿ الق ػ ػػانكف اإلسػ ػ ػرائيمي عم ػ ػػى الق ػ ػػدس الش ػ ػػرقية المح م ػ ػػة كن يج ػ ػػة لج ػ ػػـ المدين ػ ػػة ،ال ػ ػػذم ج ػ ػػان خرقػ ػ ػان لمق ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي ،كل ػ ػػـ
ػ ػػكفر القػ ػ ػكا نيف الس ػ ػػابقة أم ن ػ ػػكع م ػ ػػف الحماي ػ ػػة لم ػ ػ ػراث غي ػ ػػر الم ػ ػػادم ،كأبطم ػ ػػت ال ػ ػػك ازرة العم ػ ػػؿ ب ػ ػػاألكامر العس ػ ػػكرية اإلسػ ػ ػرائيمية

الصػ ػػادرة عػ ػػف سػ ػػمطة االح ػ ػ بلؿ االس ػ ػرائيمي .راجـــــع :قـــــوانين المحـــــاكم العســـــكرية االســـــ ار يمية :أوامـــــر عســـــكرية ،تشـــــريعات

اس ار يمية ،اتفاقيات دولية ،مرجع قانوني ،مؤسسة ال لمحواجز ،الجزء الثاني.2008،
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الفرع الثاني :معيقات العمل لؤلجيزة المحمية المختصة في حماية اآلثار الفمسطينية
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،
كجماف ادان رسال ها ك حقيؽ الغاية مف كجكدها كالنهكض بكاقعها نحك األفجؿ ،لذلؾ ال بد أف حظى
هذ المم مكات األثرية بالحماية ال نفيذية ،كهي مؾ الحماية ال ي قكـ بها االدارات الحككمية المر بطة
بالك ازرات أك الجهات الحككمية غير المر بطة بك ازرة ،ال ي كلى مسؤكلية نفيذ ال شريعات الخاصة
باآلثار ،ل حقيؽ األهداؼ ال ي صدرت مؾ ال شريعات مف أجمها ،كا خاذ االجرانات القانكنية بحؽ
مخالفيها ،كاذا كانت الحماية ال شريعية لآلثار عد بمثابة اإلطار الفكرم النظرم لمحماية القانكنية
لآلثار ،فإف الحماية ال نفيذية هي اإلطار العممي ال طبيقي لمحماية القانكنية لآلثار .فكجكد طكاقـ
الشرطة المخ صة يكفؿ حقيؽ اإلنجباط مف خبلؿ نفيذ القانكف .فيقع عمى عا ؽ أجهزة الشرطة
السعي الحثيث إلجهاض الجرائـ الم ربصة باآلثار كال راث عف طريؽ ا باع اإلجرانات الكقائية كا باع
اإلجرانات المانعة ال ي عززها الشرطة بالم ابعة كالرقابة(. )1
لذلؾ سن ناكؿ في هذا الفرع أهـ هذ األجهزة ،شرطة السياحة كاآلثار( ،أوالً) .كك ازرة السياحة كاآلثار،
(ثانياً).
أوالً .شرطة السياحة واآلثار( :)2كهي إدارة م خصصة مف إدارات الشرطة الفمسطينية مكمفة بم ابعة
القطاع السياحي الفمسطيني ،كفؿ ب كفيرال سهيبلت البلزمة مف أجؿ النهكض بهذا القطاع كالحفاظ
عمى اآلثار الفمسطينية ،كفي سبيؿ ذلؾ يشرؼ عمى الحركة السياحية ك أميف الزائريف أثنان كفكدهـ
عمى ببلدنا ،كما قكـ بال صدم لمكاجهة سرقة ك دمير المم مكات األثرية كالثقافية  ،ف مقى الشكاكل

)(1أحمد أميف ،حماية اآلثار كال خطيط العمراني ،حماية اآلثار كاألعماؿ الفنية ،المركز العربي لمدراسات األمنية كال دريب .ص
.153-152

) )2أسسػ ػػت الشػ ػػرطة السػ ػػياحة كاآلثػ ػػار بمرسػ ػػكـ رئاسػ ػػي صػ ػػادر عػ ػػف الشػ ػػهيد ال ارحػ ػػؿ ياسػ ػػر عرفػ ػػات ،عػ ػػاـ  ،1995ك شػ ػػكمت

اإلدارة ف ػ ػػي ب ػ ػػداي ها م ػ ػػف حمم ػ ػػة الم ػ ػػؤهبلت العممي ػ ػػة ك حدي ػ ػػدان الحاص ػ ػػميف عم ػ ػػى خصص ػ ػػات المغ ػ ػػات األجنبي ػ ػػة كال ػ ػػاري كعم ػ ػػـ
اآلثار ،كي محكر عممها بمكافحة ال نقيب عف اآلثار كاإل جار بها ك هريبها طبقان لم شريعات السارية.
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ك حقؽ بها كمف ثـ رفعها لجهات االخ صاص القجائية ل طبيؽ القانكف .مارس عممها مف خبلؿ
عشرة فركع مكزعة عمى المحافظات الشمالية(.)1
كبما أف إجرانات االس دالؿ

() 2

في نظاـ اإلجرانات الجزائية الفمسطينية يقكـ بها رجاؿ الجبط

القجائي( ،)3حيث يظؿ نظاـ اإلجرانات الجزائية هك المرجعية النظامية ال ي نظـ سير اإلجرانات
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
مكممة له فيما ي عمؽ بهذ القجايا ذلؾ أف طبيعة قجايا االع دان عمى المم مكات األثرية اق جت ذلؾ
خاصة أنها ال عارض مع نظاـ اإلجرانات الجزائية ،لذلؾ جان إنشان إدارة م خصصة في الشرطة
الفمسطينية ل قكـ بأعماؿ االس دالؿ في قجايا اآلثار.
ك مارس الشرطة السياحية مسؤكلي ها كفقان ألسمكب عممي لمكافحة الجريمة ،كذلؾ مف خبلؿ ا خاذها
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
كالمس مر عمى مدار اليكـ كفي أكقات مخ مفة ،كال قسيـ المحدد لممكقع ك حديد المسؤكليات ألفراد
) )1نػ ػػص البنػ ػػد ا 8مػ ػػف ا فاقيػ ػػة أكسػ ػػمك المكقعػ ػػة بػ ػػيف فمسػ ػػطيف كاس ػ ػرائيؿ فػ ػػي أيمػ ػػكؿ  1993عمػ ػػى إنشػ ػػان شػ ػػرطة قكيػ ػػة جػ ػػمف

النظػ ػػاـ كاألمػ ػػف فػ ػػي فمسػ ػػطيف كجػ ػػانت اال فاقيػ ػػات المكممػ ػػة ال فاقيػ ػػة أكسػ ػػمك كخصكص ػ ػان ا فاقيػ ػػة القػ ػػاهرة المعركفػ ػػة با فاقيػ ػػة غ ػ ػزة /
أريحػ ػ ػػا كالمكقعػ ػ ػػة سػ ػ ػػنة  1994كاال فاقيػ ػ ػػة االن قاليػ ػ ػػة بكاشػ ػ ػػنطف  1995المعركفػ ػ ػػة بأكسػ ػ ػػمك  2ب شػ ػ ػػكيؿ قػ ػ ػػكة شػ ػ ػػرطة فمسػ ػ ػػطينية

كهيئ ػػة نظاميػ ػػة ش ػػكمت بمرسػ ػػكـ رئاس ػػي ك بػ ػػع ل ػػك ازرة الداخميػ ػػة ،ك ش ػػكمت شػ ػػرطة الس ػػياحة كاآلثػ ػػار بمرس ػػكـ رئاسػ ػػي ص ػػادر عػ ػػف
ال ػ ػرئيس الفمسػ ػػطيني ال ارحػ ػػؿ ياسػ ػػر عرفػ ػػات مػ ػػف ذات العػ ػػاـ كػ ػػإدارة م خصصػ ػػة بػ ػػع لمشػ ػػرطة الفمسػ ػػطينية مكمفػ ػػة ب بػ ػػع القطػ ػػاع

الس ػ ػػياحي كالحفػ ػ ػػاظ كبػ ػ ػػذؿ العناي ػ ػػة لحمايػ ػ ػػة اآلثػ ػ ػػار الفمسػ ػ ػػطينية ،قب ػ ػػؿ دخػ ػ ػػكؿ السػ ػ ػػمطة كان ػ ػػت اإلدارة المدنيػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػرائيمية هػ ػ ػػي
المسػ ػػؤكلة ع ػ ػػف القط ػ ػػاع الس ػ ػػياحي كاآلثػ ػػار ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ س ػ ػػمطة اآلثػ ػػار اإلسػ ػ ػرائيمية كل ػ ػػـ ك ػ ػػف هنػ ػػاؾ ش ػ ػػرطة س ػ ػػياحية مخ ص ػ ػػة،

ككانت طبؽ أكامر عسكرية منظمة لهذا القطاع في الجفة الغربية بقيت ح ى دخكؿ السمطة ـ إلغائها.

) )2ع ػ ػػرؼ إج ػ ػ ػ رانات االس ػ ػ ػ دالؿ عمػ ػ ػػى أنهػ ػ ػػا" :مجمكعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف األعم ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػػي يقػ ػ ػػكـ بهػ ػ ػػا رجػ ػ ػػاؿ الجػ ػ ػػبط الجنػ ػ ػػائي امػ ػ ػػأمكرم
الج ػ ػػبط القج ػ ػػائي  ،ه ػ ػػدؼ إل ػ ػػى جم ػ ػػع المعمكم ػ ػػات ع ػ ػػف الجريم ػ ػػة ال ػ ػػي كقع ػ ػػت ،ث ػ ػػـ ق ػ ػػديـ ه ػ ػػذ المعمكم ػ ػػات لجه ػ ػػة ال حقي ػ ػػؽ

ل صػ ػػرؼ فيهػ ػػا كفػ ػػؽ مػ ػػا ي ػ ػػرجح لػ ػػديها ،فمرحمػ ػػة جمػ ػػع االس ػ ػ دالالت عمػ ػػى هػ ػػذا النحػ ػػك مرحم ػ ػة حجػ ػػيرية لم حقيػ ػػؽ االب ػ ػػدائي،
فصػ ػػحت سػ ػػمي ها بال حقيقػ ػػات األكليػ ػػة" .لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع :محمــــود محمــــود مصــــطفى ،شــــرح قــــانون اإلجــــراءات

الجنا ية ،مرجع سابق ،ص .207

) )3نصػ ػػت المػ ػػادة ا 21مػ ػػف قػ ػػانكف اإلج ػ ػرانات الجزائيػ ػػة الفمسػ ػػطيني رقػ ػػـ ا 3لعػ ػػاـ  2001عمػ ػػى أنػ ػػه" :يكػ ػػكف مػ ػػف مػ ػػأمكرم
الج ػ ػػبط القج ػ ػػائي -1 :م ػ ػػدير الش ػ ػػرطة كنكاب ػ ػػه كمس ػ ػػاعد كم ػ ػػديرك ش ػ ػػرطة المحافظ ػ ػػات كاإلدارات العام ػ ػػة-2 .ج ػ ػػباط كج ػ ػػباط
صػ ػػؼ الشػ ػػرطة ،ك ػ ػػؿ فػ ػػي دائ ػ ػرة اخ صاص ػ ػػه-3 .رؤسػ ػػان الم اركػ ػػب البحري ػ ػػة كالجكيػ ػػة-4 .المكظفػ ػػكف ال ػ ػػذيف خكل ػ ػكا ص ػ ػػبلحيات

الجبط القجائي بمكجب القانكف".
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الحراسة ككذلؾ الحمبلت ال ف يشية لجبط الم هميف كالمحككـ عميهـ كالهاربيف كالخارجيف عف القانكف،
كالمكامف المخ مفة في المكاقع ال ي ح اج إلى عزيزات أمنية .كمف الجدير باالن با أنه كمف الصعب
جدان أف ي ـ حراسة ك أهيؿ كؿ مكقع أثرم ك سييجي كما ينبغي ،كخاصة في ظركؼ صعبة كظركفنا،
لذا فإف برامج حماية المكاقع األثرية ليس مر بطة فقط بإجرانات قانكنية كعممية كعمالية كمالية ،كانما
بحمبلت كعية كاسعة كمنظمة ر بط مع كسائؿ اإلعبلـ كالمدارس كال نبيه المس مر بأف هذا ال راث
جزن مف قكمي نا كمسؤكلية جميع األجهزة كالمكاطنيف(. )1
كيقع عمى عا ؽ شرطة السياحة كاآلثار دكر مهـ في مكافحة هريب كسرقة اآلثار ،مف خبلؿ مجمكعة
اإلجرانات ال ي قكـ بها ،فإلى جانب القياـ بالمهمة األمنية أثنان إجرانات الحفريات كالممسكحات
االس كشافية ،فقد أككؿ إليها القانكف مهمة حماية اآلثار ،فهي قكـ بمنع ال عدم عمى المكاقع األثرية
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 ،نظ انر
لخطكرة هذ الظكاهر اإلجرامية عمى األمف القكمي (.)2
ك مارس شرطة السياحة كاآلثار دكرها في حماية المم مكات األثرية في فمسطيف مف خبلؿ العمؿ
الم كامؿ بيف الشرطة بكافة فركعها كك ازرة السياحة كاآلثار كاألجهزة األمنية األخرل ،كفي سبيؿ نظيـ
العمؿ المش رؾ في كقيع ا فاقية بيف ك ازرة الداخمية كك ازرة السياحة كاآلثار ( ،) 3حيث ـ حديد آلية
العمؿ كمرجعية شرطة السياحة كاآلثار كال ي حدد آلية العمؿ كمرجعه ،كدكر شرطة السياحة كاآلثار.

) (1معاكيػ ػ ػػة اب ػ ػ ػراهيـ ،اعػ ػ ػػداد الكػ ػ ػػكادر العمميػ ػ ػػة كالفنيػ ػ ػػة الم خصصػ ػ ػػة فػ ػ ػػي حمايػ ػ ػػة اآلثػ ػ ػػار ،اآلثػ ػ ػػار كاألعمػ ػ ػػاؿ الفنيػ ػ ػػة ،المركػ ػ ػػز
العربي لمدراسات األمنية كال دريب ،الرياض .1992 ،ص.67-66

) )2مقابمة مع المقدـ زياد الخطيب مدير شرطة السياحة كاآلثار في بيت لحـ ب اري .2016/10/13

) )3مػ ػػف األمثم ػ ػػة عم ػ ػػى ذل ػ ػػؾ :شػ ػػرطة الس ػ ػػياحة كاآلث ػ ػػار ج ػ ػػبط ا 120قطعػ ػػة أثري ػ ػػة ف ػ ػػي الخمي ػ ػػؿ بحػ ػػكزة ػ ػػاجر كس ػ ػػط مدين ػ ػػة
الخميػ ػػؿ فػ ػػي  ، 2016/10/6كمػ ػػا ألقػ ػػت القػ ػػبض عم ػ ػػى ثبلثػ ػػة أشػ ػػخاص ب همػ ػػة ال نقيػ ػػب ع ػ ػػف اآلثػ ػػار فػ ػػي أحػ ػػد الخػ ػػرب األثري ػ ػػة
بػ ػػالقرب م ػ ػػف بمػ ػػدة ع ػ ػػانيف قج ػ ػػان محافظػ ػػة جن ػ ػػيف فػ ػػي  ،2016/10/4كقام ػ ػػت أيجػ ػ ػان شػ ػػرطة الس ػ ػػياحة كاآلثػ ػػار بإلق ػ ػػان الق ػ ػػبض
عمػ ػ ػػى شػ ػ ػػخص ب همػ ػ ػػة اع ػ ػ ػػدان ك ػ ػ ػػدمير ك جريػ ػ ػػؼ مكقػ ػ ػػع أثػ ػ ػػرم فػ ػ ػػي منطقػ ػ ػػة المسػ ػ ػػعكدية األثريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي محافظػ ػ ػػة نػ ػ ػػابمس فػ ػ ػػي

 .2016/9/26لممزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل راجـــــع األخبـــــار المنشـــــورة عمـــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي لمشـــــرطة الفمســـــطينية – إدارة
شرطة السياحة واآلثار تاريخ الدخول : 2016/10/11

http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized-departments/tourist-and. antiquities-police-department
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أسيسها مف منع ال عديات عمى المكاقع األثرية

كقد مكنت شرطة السياحة كاآلثار كمنذ اري

كال اريخية كالحفاظ عميها ،كمنع الجرائـ الم عمقة ب هريب اآلثار أك االع دان عمى المناطؽ األثرية
كحماي ها كال صدم لمحاكالت سرق ها ،كجبط الجرائـ الخاصة باإل جار باآلثار ،كحماية اآلثار
كمكافحة ال عدم في محاكلة السرقة كال هريب كاإل جار بها كفقان لقانكف اآلثار ،إال أف هذ الجهكد لـ
كف كافية كقادرة عمى حماية المم مكات األثرية الفمسطينية بالشكؿ المطمكب ،لعدة أسباب كمعيقات
كمف أهمها:
(أ) عدم كفاية اإلمكانات البشرية والمادية :ال شؾ أف مف العكائؽ الهامة لعمميات السرقة كاالع دان
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
المم مكات األثرية ،كهذا بدكر يشكؿ عقبة كبرل في كجه مكافحة عمميات سرقة المم مكات األثرية
كاالع دان عميها ،حيث يس طيع جار اآلثار كسارقيها مف إجران العمميات المالية الم عددة إلخفان
المصدر غير المشركع ألمكالهـ بسهكلة كحرية مطمقة ،نظ انر لجعؼ قدرات المكظفيف العامميف في
شرطة السياحة كاآلثار كغيرها مف الجهات األخرل(.)1
هذا باإلجافة لجعؼ المكارد المادية البلزمة ل طكير عمؿ المؤسسات المخ صة بمكافحة عمميات
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

) )1يشػ ػػار إلػ ػػى أنػ ػػه ال كجػ ػػد سياسػ ػػات اق صػ ػػادية كاجػ ػػحة لمسػ ػػمطة الكطنيػ ػػة الفمسػ ػػطينية أك لممؤسسػ ػػات غيػ ػػر الحككميػ ػػة ،فيمػ ػػا
ي عم ػ ػػؽ ب ػ ػػدعـ ك نمي ػ ػػة قط ػ ػػاع الس ػ ػػياحة كاآلث ػ ػػار ،رغ ػ ػػـ أف فمس ػ ػػطيف غني ػ ػػة ب ػ ػػالمكارد األثري ػ ػػة كال اريخي ػ ػػة كيمك ػ ػػف اسػ ػ ػ غبللها ف ػ ػػي

ص ػػناعة الس ػػياحة مم ػػا ي ػػدعـ االق ص ػػاد الفمس ػػطيني بش ػػكؿ كبي ػػر ،إال أنه ػػا ال س ػػاهـ كثيػ ػ انر حاليػ ػان بس ػػبب ع ػػدـ كج ػػعها ف ػػي س ػػمـ
األكلكي ػ ػػات كج ػ ػػمف االح ياج ػ ػػات ف ػ ػػي النم ػ ػػك االق ص ػ ػػادم ،ككثي ػ ػػر م ػ ػػف المش ػ ػػاريع الحالي ػ ػػة ين ه ػ ػػي العم ػ ػػؿ به ػ ػػا بان ه ػ ػػان ال مكي ػ ػػؿ

المػ ػػالي كاج ػ ػرانات االس ػ ػ دامة فػ ػػي هػ ػػذا القطػ ػػاع ،ك هػ ػػدؼ إلػ ػػى أكيػ ػػد اس ػ ػ م اررية المشػ ػػركع ،كعػ ػػدـ اع مادهػ ػػا فقػ ػػط عمػ ػػى الػ ػػدعـ
الخػ ػػارجي مػ ػػف قبػ ػػؿ الجهػ ػػات المانحػ ػػة ،بػ ػػبل شػ ػػؾ يع بػ ػػر ال مكيػ ػػؿ أحػ ػػد ركػ ػػائز نفيػ ػػذ أم اس ػ ػ ار يجية أك خطػ ػػة لمصػ ػػيانة كاف كػ ػػاف

ال مكي ػػؿ كح ػػد ل ػػيس كافيػ ػان لج ػػماف كف ػػانة خط ػػط الحماي ػػة إذا ل ػػـ يك ػػف خطيطه ػػا ق ػػاـ عم ػػى أس ػػس عممي ػػة س ػػميمة .لممزيــــد مــــن

التفاصــــيل راجــــع :حمــــدان طــــو ،إدارة التــــراث الثقــــافي فــــي فمســــطين " ،"Focusعــــدد خــــاص عــــن مشــــروع األمــــم المتحــــدة
اإلنما ي عن التراث الثقافي واألثار ،العدد ( ،2004 ،)1ص . 122
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كذلؾ لمباني مهيأة ،ككؿ ذلؾ بحاجة لمكارد مالية أك مكازنة خاصة قادرة عمى اس يعاب كؿ هذ

الم طمبات ،كبما يجمف نجاح مكافحة سرقة ك هريب اآلثار (.)1

فالكاقع الفمسطيني ما زاؿ يثبت قصكر المؤسسات المخ صة في جبط كمكافحة عمميات سرقة ك هريب
اآلثار كاإل جار بها ،كذلؾ بسبب عدـ مكيف السمطات اإلدارية كالقجائية مف المكارد البشرية كال قنية

الجركرية البلزمة لمزاكلة مهامهـ كاجران أبحاثهـ ،ثـ عدـ كفانة مكظفي السمطات اإلدارية أك
القجائية أك المكمفة باإلشراؼ ،أك المسؤكليف عف طبيؽ إجرانات مكافحة سرقة ك هريب كال جارة

بالمم مكات األثرية ككجكد فجكة معرفية بالشأف.

فشرطة السياحة كاآلثار ،كال ي جان إنشائها انطبلقان مف الرؤية الفمسطينية بأف ككف فاعمة كقادرة عمى

مكافحة سرقة ك هريب المم مكات األثرية ،كحماية فمسطيف ك راثها كآثارها مف مخاطر هذ الجريمة ،إال

أنها ما زالت عاني مف نقص في الكادر البشرم الم خصص في مكافحة جرائـ االع دان عمى اآلثار،
هذا إذا ما ـ مقارنة عدد الكادر البشرم مع حجـ كعبن قارير االش با الكاردة ،فمجمكع العامميف في

شرطة السياحة كاآلثار ا ، 130ككؿ حالة اش با أك ببلغ ح اج إلى كقت كجهد ليس بقميؿ ،كبال الي
كبسبب قمة الكادر البشرم ،فإف عممية جميع ك حميؿ ك دقيؽ المعمكمات الكاردة في اإلببلغ عف

حاالت االش با باالع دان عمى المم مكات األثرية سـ بالجعؼ ،كهذا بدكر يؤدم إلى عرقمة م ابعة

عمميات مكافحة االع دان عمى المم مكات األثرية ال ي ح اج بطبيع ها إلى السرعة في الم ابعة
كالمبلحقة(.)2

) )1مقابمة مع المقدـ زياد الخطيب مدير شرطة السياحة كاآلثار في بيت لحـ ب اري .2016/10/13

) )2ف ػ ػػي مقابم ػ ػػة أجري ػ ػػت م ػ ػػع المق ػ ػػدـ زي ػ ػػاد الخطي ػ ػػب م ػ ػػدير ش ػ ػػرطة الس ػ ػػياحة كاآلث ػ ػػار ف ػ ػػي بي ػ ػػت لح ػ ػػـ ب ػ ػػاري 2016/10/13
أكج ػ ػػح لن ػ ػػا ال ػ ػػالي :بخص ػ ػػكص ط ػ ػػاقـ الش ػ ػػرطة الس ػ ػػياحية :ي ك ػ ػػكف ط ػ ػػاقـ الش ػ ػػرطة الس ػ ػػياحية م ػ ػػف ا 130ف ػ ػػرد م ػ ػػكزعيف م ػ ػػف

ج ػ ػػباط كج ػ ػػباط ص ػ ػػؼ عم ػ ػػى ا 11ف ػ ػػرع ش ػ ػػرطة س ػ ػػياحية مكج ػ ػػكدة ف ػ ػػي م ػ ػػديريات الش ػ ػػرطة ف ػ ػػي محافظ ػ ػػات الج ػ ػػفة ،كاإلدارة
العامػ ػػة مكجػ ػػكدة فػ ػػي راـ اهلل ،مػ ػػف حممػ ػػة الشػ ػػهادات الجامعيػ ػػة فػ ػػي خصػ ػػص لغػ ػػات م عػ ػػددة كال ػ ػػاري كاآلثػ ػػار ،كفػ ػػي بيػ ػػت لحػ ػػـ

عم ػ ػػى س ػ ػػبيؿ المث ػ ػػاؿ يكج ػ ػػد ا 23مكظ ػ ػػؼ م ػ ػػنهـ ا 15ج ػ ػػابط كا 8ج ػ ػػابط ص ػ ػػؼ ،م ػ ػػع العم ػ ػػـ أف ه ػ ػػذا الع ػ ػػدد ي كج ػ ػػب عمي ػ ػػه

غطي ػ ػػة أكث ػ ػػر محافظ ػ ػػات الج ػ ػػفة ش ػ ػػاطان ،فبي ػ ػػت لح ػ ػػـ ش ػ ػػكؿ عص ػ ػػب الس ػ ػػياحة ف ػ ػػي الج ػ ػػفة الغربي ػ ػػة ف ػ ػػي المن ػ ػػاطؽ الخاج ػ ػػعة

لمس ػ ػػمطة حي ػ ػػث يكج ػ ػػد فيه ػ ػػا ا 48دار إقام ػ ػػة افن ػ ػػادؽ  ،ا 89مح ػ ػػؿ بي ػ ػػع ح ػ ػػؼ ،ا 70ب ػ ػػائع م ج ػ ػػكؿ م ػ ػػرخص ،كهن ػ ػػاؾ أكث ػ ػػر

م ػ ػػف ا 2000معم ػ ػػـ س ػ ػػياحي ف ػ ػػي المحافظ ػ ػػة ،كا 70خرب ػ ػػة أثري ػ ػػة مس ػ ػػجمة ،كمع ػ ػػدؿ دخ ػ ػػكؿ الس ػ ػػياح إل ػ ػػى بي ػ ػػت لح ػ ػػـ بش ػ ػػكؿ
ي ػ ػػكمي يق ػ ػػدر بنح ػ ػػك ا 3000س ػ ػػائح ،ك ػ ػػؿ ه ػ ػػذ ال فاص ػ ػػيؿ كم ػ ػػا يمحقه ػ ػػا م ػ ػػف إجػ ػ ػرانات ك ر يب ػ ػػات كم ابع ػ ػػة ق ػ ػػع ح ػ ػػت دائػ ػ ػرة

اخ صاص شرطة السياحة كاآلثار.

كبخص ػ ػػكص ال ػ ػػدريب كال أهي ػ ػػؿ :يػ ػ ػ ـ عق ػ ػػد دكرات عم ػ ػػى مسػ ػ ػ كيات ع ػ ػػدة بال ع ػ ػػاكف م ػ ػػع معه ػ ػػد اآلث ػ ػػار ف ػ ػػي جامع ػ ػػة الق ػ ػػدس يػ ػ ػ ـ

إعط ػ ػػان من س ػ ػػبي ش ػ ػػرطة الس ػ ػػياحة كاآلث ػ ػػار محاجػ ػ ػرات م خصص ػ ػػة ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ عم ػ ػػكـ اآلث ػ ػػار كالمكاق ػ ػػع األثري ػ ػػة ،كعق ػ ػػد دكرات
دريبي ػ ػػة بالشػ ػ ػراكة م ػ ػػع دكؿ ص ػ ػػديق ة كن ػ ػػكع م ػ ػػف مكاكب ػ ػػة ال ط ػ ػػكر الحاص ػ ػػؿ ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػراث الثق ػ ػػافي كآلي ػ ػػات الحف ػ ػػاظ عمي ػ ػػه،

كالقيػ ػػاـ بجػ ػ ػكالت ميداني ػ ػػة مشػ ػ ػ ركة م ػ ػػع دائ ػ ػرة اآلث ػ ػػار كالقي ػ ػػاـ بمس ػ ػػكح لمكاكب ػ ػػة المكاقػ ػػع األثري ػ ػػة كال ع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى أهمي ه ػ ػػا كرص ػ ػػد

حال ها.
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ك ع بر محدكدية عدد المخ صيف كالعامميف في حقؿ اآلثار كعدـ كفر الكادر الفني مف مهندسيف
ككيميائييف كجيكلكجييف كمرمميف كغيرهـ ممف لهـ دك انر مهمان في المحافظة ك طكير المكاقع األثرية مف
أهـ العقبات في حماية المكاقع األثرية ،فعدد الكادر الفمسطيني الم خصص المكجكد أقؿ مف الحد
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
المبادرة ك حمؿ المخاطر كالمبادرة لمكصكؿ إلى الريادة كاإلنجاز سعيان إلى نمية ك طكير هذا المجاؿ،
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
يخرج عددان مف الطبلب سنكيان كصؿ عددهـ إلى ا 200طالب ح ى عاـ  ،2008كبالرغـ مف ذلؾ
فهـ بحاجة إلى دريب عممي كدكرات م خصصة لرفع كفان هـ(.)1
كمف جانب آخر ،فإف مأمكرم الجبط القجائي سكان العامميف في جهاز الشرطة أك األجهزة األمنية
الفمسطينية األخرل في أغمبهـ نقصهـ الخبرة العممية كالفنية في عمميات مكافحة االع دان عمى
المم مكات األثرية ،كأف ال دريبات ال ي ي مقكنها في هذا المجاؿ غير كافية ،كال شممهـ م طمبات
الحصكؿ عمى المهارات البلزمة لم عامؿ مع جرائـ اآلثار ،لعدـ عميـ أك اع ماد دكرات م خصصة في
هذا المجاؿ أك ل ككف م طمب أساسي في المنهج ال دريبي في األكاديمية األمنية الفمسطينية كمراكز
ال دريب األخرل ال ابعة لممؤسسة األمنية (.)2

) )1م ػ ػػف األمثم ػ ػػة عم ػ ػػى ذل ػ ػػؾ :ػ ػػـ إنش ػ ػػان مخ ب ػ ػػر ف ػ ػػي مدين ػ ػػة أريح ػ ػػا ل ػ ػػرميـ الفسيفس ػ ػػان ف ػ ػػي ع ػ ػػاـ  2000ح ػ ػػت إشػ ػ ػراؼ دائػ ػ ػرة
اآلثػ ػػار العامػ ػػة كمعهػ ػػد الفرنسيسػ ػػكاف لآلثػ ػػار كبػ ػػإدارة مؤسسػ ػػة ال عػ ػػاكف العػ ػػالمي اإليطاليػ ػػة ،إال أنػ ػػه ػ ػػـ ػ ػػدريب س ػ ػ ة طػ ػػبلب فقػ ػػط
هك عدد غير و
كاؼ لسد االح ياج.

) )2فػ ػػي مقابمػ ػػة مػ ػػع المقػ ػػدـ زيػ ػػاد الخطيػ ػػب مػ ػػدير شػ ػػرطة السػ ػػياحة كاآلثػ ػػار فػ ػػي بيػ ػػت لحػ ػػـ ب ػ ػػاري  2016/10/13كبخصػ ػػكص
اإلج ػ ػرانات الم بعػ ػػة فػ ػػي ال عامػ ػػؿ مػ ػػع قجػ ػػايا اآلثػ ػػار أكجػ ػػح لنػ ػػا مػ ػػا يمػ ػػي :أنػ ػػه فػ ػػي كػ ػػؿ فػ ػػرع يكػ ػػكف هنػ ػػاؾ جػ ػػابط مصػ ػػادر

معمكمػ ػػات مسػ ػػؤكؿ عػ ػػف م ابعػ ػػة المعمكمػ ػػات ال ػ ػػي ػ ػػأ ي مػ ػػف أصػ ػػدقان الشػ ػػرطة الػ ػػذيف يرصػ ػػدكف بػ ػػدكرهـ االن هاكػ ػػات ال ػ ػػي ػ ػ ـ

عمػ ػػى اآلثػ ػػار كالمكاقػ ػػع األثريػ ػػة فػ ػػي المكاقػ ػػع البعيػ ػػدة كالقػ ػػرل ،ي ػ ػ ـ بعػ ػػد ذلػ ػػؾ رصػ ػػد االن هاكػ ػػات ،ي ػ ػ ـ اس صػ ػػدار أكامػ ػػر ال ف ػ ػػيش
كال ب ػ ػػع م ػ ػػع النياب ػ ػػة العام ػ ػػة حس ػ ػػب ق ػ ػػانكف اإلجػ ػ ػرانات الجزائي ػ ػػة ،ك كقي ػ ػػؼ المع ػ ػػديف كيق ػ ػػكـ الج ػ ػػابط المس ػ ػػؤكؿ بإع ػ ػػداد قري ػ ػػر

ال ف ػ ػػيش كم ػ ػػا يم ػ ػػزـ ج ػ ػػبطها م ػ ػػع ال ص ػ ػػكير ،ككيفي ػ ػػة ال ح ػ ػػرز عميه ػ ػػا كاحال ػ ػػة المج ػ ػػبكطات ل ػ ػػدائرة اآلث ػ ػػار ف ػ ػػي المحافظ ػ ػػة ال ػ ػػي
حصػ ػػؿ فيهػ ػػا االع ػ ػػدان بمحجػ ػػر اس ػ ػ بلـ ك سػ ػػميـ ك قريػ ػػر كشػ ػػؼ كمعاينػ ػػة ،كيقػ ػػكـ جػ ػػابط حقيػ ػػؽ بػ ػػدكر بأعمػ ػػاؿ ال حقيػ ػػؽ كجمػ ػػع
االف ػ ػػادات كاالسػ ػ ػ دالؿ ،كيػ ػ ػ ـ إحال ػ ػػة المم ػ ػػؼ بجمي ػ ػػع حيثيا ػ ػػه كأك ارق ػ ػػه لمقج ػ ػػان ،كيػ ػ ػ ـ أدالن أفػ ػ ػراد الش ػ ػػرطة بش ػ ػػهادا هـ بالكاقع ػ ػػة

كمناقش ػ ػ هـ أمػ ػػاـ المحك مػ ػػة ،كفػ ػػي حػ ػػاؿ االس ػ ػ ئناؼ قػ ػػكـ دائ ػ ػرة اآلثػ ػػار مػ ػػف ك ازرة السػ ػػياحة كاآلثػ ػػار ب قػ ػػديـ طمػ ػػب االس ػ ػ ئناؼ إلػ ػػى

المحكمة.
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(ب) تداخل االختصاصات :كبالرغـ مف إنشان جهاز شرطة مخ ص في مكافحة االع دان عمى
المم مكات األثرية ،إال أنه يكاجه معيقات حكؿ دكف أدية الكاجب المنشكد عمى أكمؿ كجه ،برز
العقبات في كجكد ازدكاجية المسؤكلية ،كالصبلحيات كالممارسات ألكثر مف جهة ،فبالرغـ مف
اس حداث دائرة السياحة كاآلثار لدل الشرطة الفمسطينية ،خ ص بمكافحة عمميات االع دان عمى
المم مكات األثرية بش ى أشكالها ،إال أنه كفي ذات الكقت قكـ األجهزة األمنية –في بعض األحياف-
ميدانيا كلكف دكف
بالدكر ال نفيذم الذم هك باألصؿ لشرطة السياحة كآلثار كنكع مف معالجة المكقع
ن

الرجكع لشرطة السياحة كاآلثار  ،مما يؤدم إلى داخؿ في الصبلحيات كاالخ صاص ،كهذا بالن يجة
يؤدم إلى الجعؼ في الرقابة ك ش ها.
كيمكف القكؿ أف العديد مف المؤسسات العاممة في هذا المجاؿ ف قد إلى الهياكؿ ال نظيمية كالكصؼ
الكظيفي ك حديد المسؤكليات ،حيث ي طمب هذا إجرانات رسمية مف أعمى سمطة لمراقبة كم ابعة

كمحاسبة أية ك ازرة أك مؤسسة لئلصبلح اإلدارم في هذا المجاؿ ،كهناؾ أسبابان م عددة أكجدت الخمؿ
اإلدارم كالفساد كفي مقدم ها عدـ حديد األدكار كالصبلحيات في المؤسسة الكاحدة ،فخمؽ حالة مف
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
الخطكط بيف اإلدارة العميا كالكسطية كالمباشرة لممؤسسات ،أما أسمكب ال عييف الذم مكرس كار كز في
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
كالمحافظة ،كهذا الشين عينه حصؿ في ك ازرات السياحة كاآلثار حيث ـ عيف أشخاص غير مناسبيف
كبدكف مؤهبلت مما أكجد اك ظاظ باألعداد بدكف فاعمية(.)1
كما كال يكجد نسيؽ بيف هذ األجهزة ،كقد أثب ت ال جارب أف بعض من سبيف هذ األجهزة األمنية
كرطكا في عمميات هريب ك دمير اآلثار ،أك اس طاعت عصابات اال جار باآلثار الدخكؿ إلى هذ

) )1قريػ ػ ػ ػ ػ ػػر مؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػػة أم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،بعن ػ ػ ػ ػ ػ ػكاف :كاقػ ػ ػ ػ ػ ػػع الن ازه ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كمكافحػ ػ ػ ػ ػ ػػة الفسػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ، 2014 ،عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المكقػ ػ ػ ػ ػ ػػع اإللك ركن ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
. https://www.aman-palestine.org/data/uploads/files/corruptionRpt2014.pdf
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األجهزة األمنية عبر غرس عناصر لها داخؿ هذ األجهزة ،مما شكؿ ممرات كقنكات آمنة ل هريب
اآلثار ،كهذا بدكر يكجح حجـ مشكمة اآلثار كصعكبة مكافح ها في فمسطيف (.)1
كأخي ار إف المشكمة األعقد ال ي كاجه شرطة السياحة كاآلثار عدـ ال مكف مف السيطرة عمى المكاقع
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
اخ صاص شرط نا ،فهناؾ خرب أثرية ي ـ االع دان عميها بشكؿ يكمي كال س طيع الشرطة السيطرة
عمى هذ االع دانات لكجكدها في مناطؽ اج كخربة المزار كأبك حمامة القريب يف مف مس كطنة أبك
غنيـ ،كخربة المكز المكجكدة في ارطاس.
ثانياً .وزارة السياحة واآلثار :أسست ك ازرة السياحة كاآلثار عاـ  1994كمنذ ذلؾ الحيف سارعت إلى
النهكض بالصناعة السياحية في كافة المناطؽ كالمكاقع الفمسطينية بعد ما عانى قطاع السياحة مف
رككد كاهماؿ اس مر أكثر مف ا 25عامان ن يجة لبلح بلؿ اإلسرائيمي لؤلراجي الفمسطينية حيث بدأت
العمؿ في عدة ا جاهات كهي:
 المحافظة عمى المكركث الثقافي كحماي ه ك نفيذ مشاريع ال رميـ ك هيئة المكاقع في جميع محافظاتالكطف مف الشماؿ إلى الجنكب بال عاكف مع بعض الحككمات كالمنظمات العربية كالدكلية.
 طكير البنية ال ح ية السياحية.) )1مقابم ػ ػػة م ػ ػػع العقي ػ ػػد ارئ ػ ػػد ط ػ ػػه نائ ػ ػػب رئ ػ ػػيس هيئ ػ ػػة القج ػ ػػان العس ػ ػػكرم الفمس ػ ػػطيني ب ػ ػػاري  ،2016/10/11حي ػ ػػث أكج ػ ػػح
لنػ ػػا مػ ػػا يمػ ػػي :أف هنػ ػػاؾ قجػ ػػايا عديػ ػػدة لػ ػػدل هيئػ ػػة القجػ ػػان العسػ ػػكرم الفمسػ ػػطيني جػ ػػد من سػ ػػبي المؤسسػ ػػة األمنيػ ػػة الفمسػ ػػطينية،

كمػ ػػف األمثمػ ػػة عمػ ػػى ذلػ ػػؾ :القضــــية رقـــــم ( )2013/138كال ػ ػػي قػ ػػبض فيهػ ػػا عمػ ػػى العسػ ػػكرم اـ يقػ ػػكـ ببيػ ػػع قطػ ػػع أثريػ ػػة فػ ػػي

منطق ػ ػػة جن ػ ػػيف ،كحك ػ ػػـ عمي ػ ػػه ب ػ ػػالحبس لم ػ ػػدة ش ػ ػػهر ،كمص ػ ػػادرة المػ ػ ػكاد األثري ػ ػػة المج ػ ػػبكطة ب هم ػ ػػة حي ػ ػػازة أث ػ ػػار قديم ػ ػػة خبلفػ ػ ػان
ألحكػ ػػاـ المػ ػػادة ا/47أ م ػ ػػف قػ ػػانكف اآلثػ ػػار رق ػ ػػـ ا 51لسػ ػػنة  ،1966كك ػ ػػذلؾ القضـــــية رقـــــم ( )2014/70كال ػ ػػي قػ ػػبض فيه ػ ػػا
عم ػػى العسػ ػػكرم ار أثنػ ػػان قيامػ ػػه بال نقي ػػب عػ ػػف آثػ ػػار ،كحكػ ػػـ عمي ػػه بالغ ارمػ ػػة ا 100دينػ ػػار ،ب همػ ػػة ال نقي ػػب عػ ػػف أثػ ػػار قديمػ ػػة

خبلفػ ػ ػان ألحك ػ ػػاـ الم ػ ػػادة ا/47ب م ػ ػػف ق ػ ػػانكف اآلث ػ ػػار رق ػ ػػـ ا 51لس ػ ػػنة  ،1966كك ػ ػػذلؾ القضــــــية رقـــــم ( )2015/16كالمػ ػ ػ هـ
فيه ػػا ج ػػابط اب بر ب ػػة مق ػػدـ ،كال ػػذم ج ػػبط ف ػػي منطق ػػة جن ػػيف أثن ػػان قيام ػػه بال نقي ػػب ع ػػف آث ػػار  ،كأص ػػدر المحكم ػػة الخاص ػػة

قراره ػ ػػا بإدان ػ ػػة المػ ػ ػ هـ كف ػ ػػرض غ ارم ػ ػػة مالي ػ ػػة بقيم ػ ػػة ا 200دين ػ ػػار س ػ ػػندان ألحك ػ ػػاـ الم ػ ػػادة ا 47م ػ ػػف ق ػ ػػانكف اآلث ػ ػػار رق ػ ػػـ ا51

لس ػ ػػنة  .1966كك ػ ػػذلؾ القج ػ ػػية رق ػ ػػـ ا 2014/46كالمػ ػ ػ هـ فيه ػ ػػا الج ػ ػػابط اع.ز كالج ػ ػػابط اع.أ عن ػ ػػد ج ػ ػػبطهما باالشػ ػ ػ راؾ
م ػ ػػع أش ػ ػػخاص م ػ ػػدنييف أثن ػ ػػان قي ػ ػػامهـ بال نقي ػ ػػب ع ػ ػػف اآلث ػ ػػار ف ػ ػػي منطق ػ ػػة طكب ػ ػػاس ،كبع ػ ػػد إدان هم ػ ػػا بال هم ػ ػػة المس ػ ػػندة إليهم ػ ػػا

حكمػ ػػت المحكمػ ػػة الدائمػ ػػة الشػ ػػماؿ عمػ ػػى كػ ػػؿ كاحػ ػػد منهمػ ػػا بػ ػػالحبس لمػ ػػدة ثبلثػ ػػة أشػ ػػهر ا
كغرمػ ػػة ماليػ ػػة بقيمػ ػػة ا 20دينػ ػػار سػ ػػندان

ألحكاـ المادة ا 245مف قانكف العقكبات العسكرم.
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 دريب الكفانات البشرية العاممة بالسياحة ك طكيرها. نظيـ كمراقبة عمؿ المؤسسات كالمرافؽ السياحية جمف القكانيف كاألنظمة المنصكص عميها فيقانكف السياحة المؤقت رقـ ا. 1965/45
 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
المانحة ال ي ساهمت في كفير المصادر المالية كال قنية كالخب ار ية ،كيحكـ عمؿ الك ازرة مجمكعة مف
القكانيف كاألنظمة السارية ال ي ي ـ عمى أساسها نظيـ ك كجيه كجبط نشاط كخطط كسياسات كمهاـ
الك ازرة (.)1
كنكرد جدكؿ أدنا  -شكؿ ا - 9 : 1الذم يكجح المكاقع الفمسطينية األثرية كما اشارت اليه دائرة
()2

السياحة كاآلثار
الرقـ

اسـ المنطقة

حجـ المنطقة عدد القرل
2

اكـ

-1

بيت لحـ

581

71

عدد

المكاقع عدد

األثرية

المعالـ

األساسية

األثرية

136

1.228

العدد
اإلجمالي

1.364

) )1اإلطػ ػ ػػار القػ ػ ػػانكني لػ ػ ػػك ازرة السػ ػ ػػياحة كاآلثػ ػ ػػار -1 :قػ ػ ػػانكف السػ ػ ػػياحة المؤقػ ػ ػػت رقػ ػ ػػـ ا 45لسػ ػ ػػنة  1965كال عػ ػ ػػديبلت ال ػ ػ ػػي
طػ ػ ػرأت عمي ػ ػػه-2 .المرس ػ ػػكـ الرئاس ػ ػػي رق ػ ػػـ ا 1لس ػ ػػنة  1998ح ػ ػػكؿ سػ ػ ػرياف مفع ػ ػػكؿ ق ػ ػػانكف السػ ػ ػياحة المؤق ػ ػػت رق ػ ػػـ ا 45لس ػ ػػنة

 1965مػ ػػع ال عػ ػػديبلت ال ػ ػكاردة عميػ ػػه المعمػ ػػكؿ بػ ػػه فػ ػػي الجػ ػػفة الغربيػ ػػة عمػ ػػى محافظػ ػػات غ ػ ػزة-3 .األنظمػ ػػة الصػ ػػادرة بمكجػ ػػب
المػ ػػادة ا 14مػ ػػف قػ ػػانكف السػ ػػياحة المؤقػ ػػت رقػ ػػـ ا 45لسػ ػػنة  1965كال عػ ػػديبلت ال ػ ػػي ط ػ ػرأت عميػ ػػه كهػ ػػي "-نظػ ػػاـ رقػ ػػـ ا46

لسػ ػػنة  1966نظػ ػػاـ مك ػ ػػب السػ ػػياحة كالسػ ػػفر – .نظػ ػػاـ رقػ ػػـ ا 47لسػ ػػنة  1966نظػ ػػاـ م ػ ػػاجر ال حػ ػػؼ الشػ ػػرقية – .نظػ ػػاـ رقػ ػػـ

ا 48لس ػ ػ ػ ػػنة  1966نظ ػ ػ ػ ػػاـ أدالن الس ػ ػ ػ ػػياحة كمػ ػ ػ ػ ػراقب هـ – .نظ ػ ػ ػ ػػاـ رق ػ ػ ػ ػػـ ا 49لس ػ ػ ػ ػػنة  1966نظ ػ ػ ػ ػػاـ المؤسس ػ ػ ػ ػػات الفندقيػ ػ ػ ػ ػػة
كمراقب ه ػ ػ ػػا" -4 .ق ػ ػ ػػانكف اآلث ػ ػ ػػار القديم ػ ػ ػػة ق ػ ػ ػػانكف مؤق ػ ػ ػػت رق ػ ػ ػػـ ا 51لس ػ ػ ػػنة  ،1966الس ػ ػ ػػارم المفع ػ ػ ػػكؿ ف ػ ػ ػػي الج ػ ػ ػػفة الغربي ػ ػ ػػة
كال ع ػ ػػديبلت ال ػ ػػي طػ ػ ػرأت عمي ػ ػػه-5 .ق ػ ػػانكف اآلث ػ ػػار القديم ػ ػػة رق ػ ػػـ ا 51لس ػ ػػنة  ،1929الس ػ ػػارم المفع ػ ػػكؿ ف ػ ػػي غػ ػ ػزة كال ع ػ ػػديبلت

ال ي طرأت عميه.

) (2محم ػ ػػد جػ ػ ػرادات ،كرق ػ ػػة بحثي ػ ػػة بعنػ ػ ػكاف من ػ ػػع ال نقيب ػ ػػات المحظ ػ ػػكرة ف ػ ػػي األ ارج ػ ػػي الفمس ػ ػػطينية المح م ػ ػػة :دكر قط ػ ػػاع اآلث ػ ػػار
كال ػ ػراث الثقػ ػػافي .كأشػ ػػار له ػ ػا محمػ ػػكد خميفػ ػػة ،فػ ػػي مػ ػػؤ مر بعن ػ ػكاف :آمػ ػػف اآلثػ ػػار الفمسػ ػػطينية كسػ ػػبلم ها ،جامعػ ػػة نػ ػػايؼ العربيػ ػػة

لمعمكـ األمنية 6 ،آب  ،2015ص.4

69

-2

غزة

371

42

44

140

184

-3

الخميؿ

1.068

156

357

1.859

2.216

-4

جنيف

586

96

212

537

749

-5

أريحا

649

16

76

451

527

-6

القدس

332

51

181

1.386

1.567

-7

نابمس

569

73

266

1.015

1.281

-8

قمقيمية

151

35

53

418

471

-9

راـ اهلل

782

80

347

1.788

2.135

 -10سمفيت

201

23

86

662

748

 -11طكباس

415

23

130

359

489

 -12طكلكرـ

263

42

100

385

485

 -13المجمكع

5.968

708

1.988

10.228

12.216

عمدت اإلدارة الفمسطينية إلى سمسمة مف اإلجرانات اإلدارية بعد عاـ  2002ف ـ دمج دائرة اآلثار
العامة في ك ازرة السياحة كاآلثار .كدائرة ال راث الثقافي في ك ازرة الثقافة ،جانت خطكة الدمج بهدؼ
ركيز إدارة ال راث الثقافي عمى المس كل الكطني ،ك فادم حالة جارب اإلخ صاصات ،كجرل العمؿ
عمى كجع هيكمية جديدة شمؿ الدكائر الفنية ،كهي دائرة ال نقيب كالسجؿ الكطني كال رميـ كالحفاظ
المعمارم كالم احؼ كادارة المكاقع األثرية ،كنشير أف بداية أسيس دائرة اآلثار كانت في ظركؼ
صعبة ،كما يزاؿ هناؾ نقص في المراكز المجهزة كالمقكمات المكجس ية كالمعدات الكافية .كقد بدأ
العمؿ في اآلكنة األخيرة عمى اإلعداد لمشركع الحفاظ عمى مكاقع ال راث الثقافي في محافظات جنيف
كطكلكرـ كنابمس كسمفيت ،كيشمؿ المشركع الجديد أعماؿ رميـ ك أهيؿ لمنفؽ المائي في خربة بمعمة
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في جنيف ككنيسة برقيف ،كقصكر عرابة كقرية دير اس يا ،كقمعة شكفه ،كقرية ككر كار اح ،كجرل هذا
المشركع بال عاكف مع برنامج األمـ الم حدة اإلنمائي كب مكيؿ مف الحككمة األمريكية (.)1
(أ) مشاريع الحفاظ عمى التراث الثقافي :بدأت دائرة اآلثار العامة الفمسطينية برنامجان طكيريان طمكحان

اس هدؼ عددان كبي انر مف مكاقع ال راث الثقافي في كافة أرجان الكطف ،كيمكف ال نكيه هنا بالمشركع
الطارئ ل طكير عدة مكاقع أثرية في فمسطيف ا ، 1998 – 1996ثـ مشركع أهيؿ المكاقع األثرية
كالمباني ال اريخية في بيت لحـ ا 2000 - 1997كالذم جرل بال عاكف مع برنامج األمـ الم حدة

اإلنمائي كب مكيؿ مف الحككمة اليابانية كجزن مف مشركع بيت لحـ ،هذا إلى جانب مشركع طكير ؿ
السمطاف كقصر هشاـ في أريحا ك ؿ ببلطة في نابمس ك ؿ العجكؿ كالنصيرات كالببلخية .كما كلي
دائرة اآلثار كال راث الثقافي أهمية كبيرة لدكر المؤسسات غير الحككمية كالقطاع الخاص في دعـ

برامج الحفاظ عمى ال راث الثقافي كادماجها جمف خطط ال نمية الثقافية كاالق صادية (.)2

(ب) الحفريات اإل نقاذية :باشرت دائرة اآلثار الفمسطينية منذ سنة  1994بالعمؿ األثرم الميداني،
كقد نفذت عشرات ال نقيبات اإلنقاذية في كافة أرجان الكطف ،رغـ كافة العقبات ال ي كاجه ها مف
صعكبة السيطرة عمى الكجع القائـ في ظؿ اإلح بلؿ كما خمفه مف سيطرة عمى المكاقع األثرية

الفمسطينية ،فمنذ سنة  1967الى دخكؿ السمطة قامت السمطات اإلسرائيمية الى ما يزيد عف 900
حفرية نقيب إنقاذية( . )3قع معظمها في حدكد مناطؽ ال طكير داخؿ المدف كالقرل الفمسطينية ،ثـ
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

كعطارة كعابكد كالقبكر الركمانية عمى طريؽ بيرزيت – راـ اهلل ،ثـ كهؼ قباطية كالقبكر الركمانية في
سبسطية كقاـ القطركاني ،كمف ثـ نقيبات كنيسة جباليا كالنصيرات ،إلى جانب عشرات العمميات

االنقاذية السريعة ،كقد ن ج عف هذ ال نقيبات اك شافات أثرية هامة(.)4

(ج) الحفريات المنظمة :جرت نقيبات أثرية منظمة في عدد مف المكاقع األثرية الهامة ،أبرزها
ال نقيبات الفمسطينية في نفؽ بمعمه في السنكات ا ، 1997 - 1996ثـ ال نقيبات الفمسطينية الهكلندية
المش ركة في خربة بمعمه كال نقيبات الفمسطينية اإليطالية المش ركة في ؿ السمطاف كال نقيبات

الفمسطينية الفرنسية المش ركة في ؿ السكف كالببلخية ،ثـ ال نقيبات الفمسطينية السكيدية في ؿ
) )1مقابمة مع د .حمداف طه ،ككيؿ ك ازرة السياحة كاآلثار سابقان .ب اري .2016-10-24

) )2انظر في ذلؾ :حمداف طه ،إدارة ال راث الثقافي في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،ص .182

) (3أنظ ػ ػػر ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ :حم ػ ػػداف ط ػ ػػه ،ال نقيب ػ ػػات اإلسػ ػ ػرائيمية ف ػ ػػي الق ػ ػػدس كاألي ػ ػػديكلكجيا االسػ ػ ػ يطانية ،مجم ػ ػػة مش ػ ػػارؼ مقدس ػ ػػية،
العدد  ،1راـ اهلل.2015 ،ص .11-10

) )4أنظر في ذلؾ :حمداف طه ،إدارة ال راث الثقافي في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،ص .184
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العجكؿ ،كال نقيبات الفمسطينية النركيجية في ؿ المفجر ،كقد أظهرت ال نقيبات االنقاذية كالمنظمة آثا انر
هامة ألقت الجكن عمى مراحؿ مخ مفة في ال اري الحجارم الفمسطيني ،كشكمت في الكقت نفسه مادة

أكلية لمدراسة ،ك سهـ هذ ال جربة الميدانية في شكيؿ المدراس الميدانية لآلثار ،كشكمت في الكقت
ذا ه مادة أكلية إلعادة ك ابة ال اري الحجارم الفمسطيني مف مصادر األكلية عمى أسس عممية،

حيز أيديكلكجي(.)1
كدكنما ٌ

(د) بناء قطاع المتاحف :مع سمـ الصبلحيات بدأ العمؿ عمى بنان قطاع الم احؼ باع بار أكلكية
كط نية ممحة ،ثـ طكير اإلمكانيات الفنية كالمكجس ية ك طكير الكادر البشرم ،كقد حالت سياسة
االح بلؿ دكف طكير قطاع الم احؼ ،فقد قاـ اإلسرائيميكف بالسيطرة عمى م حؼ اآلثار الفمسطيني في
القدس ،كمنعكا إنشان م احؼ جديدة ،أما الم احؼ الصغيرة ال ي كانت قائمة فقد أصابها اإلهماؿ،
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
كبد جقماف في بيت لحـ ،الذم ـ أهيمه كم حؼ اريخي إلن اج زيت الزي كف ،كم حؼ آثار
الخميؿ ٌ
راـ اهلل في بيت الزرك ،كبيت القائمقاـ العثماني في طكلكرـ ،كما جرت إعادة نظيـ م حؼ مكقع قصر
هشاـ األثرم في أريحا ،ك كجد القناعة بأف الم احؼ معب دك انر كبي نار في عمميات بنان األمة ،كما
معب الم احؼ دك انر في نشر الثقافة كالكعي ال راثي(.)2كبذلؾ يمكف أف نخمص لمقكؿ أف إعادة أسيس

) )1لممزيد مف ال فاصيؿ راجع :المجمس األعمى لم ربية الثقافية الفمسطيني ،مرجع سابؽ ،ص .183

) )2كم ػ ػػف الج ػ ػػدير بال ػ ػػذكر أف ك ازرة الس ػ ػػياحة كاآلث ػ ػػار ق ػ ػػد اه م ػ ػػت بإنش ػ ػػان الم ػ ػػاحؼ ،كال ػ ػػي ح ػ ػػافظ ك ظه ػ ػػر الم ػ ػػكف الحج ػ ػػارم
لفمسػ ػػطيف كمػ ػػف خػ ػػبلؿ العديػ ػػد مػ ػػف الم ػ ػػاحؼ الكطنيػ ػػة كأهمهػ ػػا -1 :متحــــف اآلثــــار الفمســــطيني  -القــــدس"روكفمر" :قػ ػػد يكػ ػػكف
مػ ػػف المس ػ ػ غرب بػ ػػأف النزعػ ػػة الحديثػ ػػة نحػ ػػك جميػ ػػع "المس كشػ ػػفات ال اريخيػ ػػة" داخػ ػػؿ فجػ ػػان مبنػ ػػي ،لي ػ ػ ـ ال أمػ ػػؿ فيهػ ػػا ك قػ ػػديرها
برق ػ ػػة ،كبمس ػ ػػاعدة نص ػ ػػكص كج ػ ػػيحية ،ل ػ ػػـ ػ ػػرجـ عم ػ ػػى أرض الكاق ػ ػػع ف ػ ػػي فمس ػ ػػطيف قب ػ ػػؿ ع ػ ػػاـ
م ػ ػػف خم ػ ػػؼ كاجه ػ ػػات زجاجي ػ ػػة ٌا

 ،1938عن ػػدما ػ ػػـ أسػ ػػيس م حػ ػػؼ فمسػ ػػطيف لآلث ػػا ر ،كالػ ػػذم يعػ ػػرؼ اليػ ػػكـ باسػ ػػـ "م ح ػػؼ رككمفػ ػػر" ،شػ ػػهدت ف ػ ػرة بنػ ػػان الم حػ ػػؼ

حػ ػ ٌػكالن ػ ػػدريجيان مػ ػػف االه مػ ػػاـ الػ ػ ٌػديني بػ ػػاألرض المقدسػ ػػة نحػ ػػك فجػ ػػكؿ أكثػ ػػر عممانيػ ػػة ،كلػ ػػذلؾ ال ق صػ ػػر أهميػ ػػة هػ ػػذا الم حػ ػػؼ
عم ػ ػػى ال كثي ػ ػػؽ ال ػ ػػاريخي ،حي ػ ػػث أف اسػ ػ ػ عراض الم ارح ػ ػػؿ المخ مف ػ ػػة ال ػ ػػي م ػ ػ ٌػر به ػ ػػا خ ػ ػػبلؿ الس ػ ػػنكات ال ػ ػػي مػ ػ ػت إنش ػ ػػائه يكثٌ ػ ػػؽ
مح ػػاكالت إع ػػادة قكلب ػػة مسػ ػ مرة له ػػذا ال ػػاري كان قائي ػػة عالي ػػة ف ػػي قديم ػػه-2 .متحـــف جامعــــة بيرزيــــت التراثــــي الفنــــي :أس ػػس

الم حػ ػ ػػؼ فػ ػ ػػي جامعػ ػ ػػة بيرزيػ ػ ػػت عػ ػ ػػاـ  ، 2005كيهػ ػ ػػدؼ إلػ ػ ػػى ػ ػ ػػكفير نافػ ػ ػػذة لممج مػ ػ ػػع المحمػ ػ ػػي لبلطػ ػ ػػبلع عمػ ػ ػػى اإلن ػ ػ ػػاج الفنػ ػ ػػي
المعاص ػ ػػر ،كعمػ ػ ػػى المق ني ػ ػػات ال راثيػ ػ ػػة الخاصػ ػ ػ ة بالجامعػ ػ ػػة ،ك ع ب ػ ػػر مجمكعػ ػ ػػة كفي ػ ػػؽ كنعػ ػ ػػاف لمحج ػ ػػب الفمسػ ػ ػػطينية أح ػ ػػد أهػ ػ ػػـ
مجمكعا ػ ػػه ،إجػ ػػافة إلػ ػػى مجمكعػ ػػة مهمػ ػػة مػ ػػف األعمػ ػػاؿ الفنيػ ػػة لفنػ ػػانيف فمسػ ػػطيف-3 .المتحــــف الروســــي :ػ ػػـ اف احػ ػػه فػ ػػي عػ ػػاـ
 ، 2011كيعػ ػػكد إلػ ػػى اإلرسػ ػػالية الركسػ ػػية ال ػ ػػي ام مكػ ػػت المكػ ػػاف منػ ػػذ مطمػ ػػع القػ ػػرف الثػ ػػاني عشػ ػػر ،كيح ػ ػػكم حديقػ ػػة كبي ػ ػرة فيهػ ػػا
قب ػ ػػكر لرج ػ ػػاؿ دي ػ ػػف أرث ػ ػػكذكس كش ػ ػػجرة زك ػ ػػا الديني ػ ػػة المعركف ػ ػػة بالػ ػ ػػ"جميزة" ،كيج ػ ػػـ الم ح ػ ػػؼ آث ػ ػػا انر بيزنطي ػ ػػة كاغريقي ػ ػػة ،كيكث ػ ػػؽ
عبلقػ ػػة ركسػ ػػيا بفمسػ ػػطيف عبػ ػػر العصػ ػػكر ،ك سػ ػػي جػ ػػدراف الم حػ ػػؼ بمكحػ ػػات فسيفسػ ػػان قديمػ ػػة أعػ ػػاد بنائهػ ػػا مخ صػ ػػكف كعممػ ػػان
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دائرة اآلثار الفمسطينية سنة  ،1994مثمت بداية دكر فمسطيني فاعؿ في إدارة راثهـ الثقافي ،كعكدة
رسمية لم اري بعد أف فشمت كؿ محاكالت النفي ال اريخي ،كبدأ الفمسطينيكف يعيدكف ك ابة اريخهـ مف

مصادر األكلية ،م سمحيف برؤية شمكلية لم اري الحجارم الفمسطيني ،نطمؽ مف اع بار أف جميع

أشكاؿ ال راث الثقافي ،بغض النظر عف بعدها الديني أك اإلثني ،شكؿ جزنان ال ي ج أز مف الذاكرة

ال اريخية لمشعب الفمسطيني ،كما نطمؽ مف اإلدراؾ بأف ال راث الثقافي الفمسطيني هك جزن ال ي ج أز

مف ال راث اإلنساني ،كير كز الفهـ الحديث لم راث الثقافي باع بار ممثبلن ل اري الشعب الفمسطيني

آث ػ ػػار ركس-4 .متحـــــف قصـــــر ىشـــــام :ي ب ػ ػػع ه ػ ػػذا الم ح ػ ػػؼ لممكق ػ ػػع األث ػ ػػرم المع ػ ػػركؼ باس ػ ػػـ قص ػ ػػر هش ػ ػػاـ ،كه ػ ػػك أح ػ ػػد أه ػ ػػـ
المكاق ػػع األثري ػػة ف ػػي أريح ػػا ،بن ػػي ف ػػي الق ػػرف الث ػػامف ف ػػي العه ػػد األم ػػكم ،كار ػػبط اس ػػمه بالخميف ػػة األم ػػكم هش ػػاـ ب ػػف عب ػػد المم ػػؾ،
يح ػ ػػكم الم حػ ػػؼ قطع ػ ػان نػ ػػادرة مػ ػػف الفخػ ػػار عػ ػػكد إلػ ػػى الف ػ ػرة األمكيػ ػػة كالعباسػ ػػية ،كمػ ػػف الم كقػ ػػع أف يعػ ػػاد اف احػ ػػه فػ ػػي حزي ػ ػراف
 -5 .2014متحــــف المــــيبلد الــــدولي :يق ػػع ف ػػي ش ػػارع النجم ػػة ب ػػالقرب م ػػف كنيس ػػة المه ػػد ،كيع ػػرض مجس ػػمات لمش ػػهد الم ػػيبلد
كم ػػف ج ػػمنها م ػػذاكد م ػػف كاف ػػة أنح ػػان الع ػػالـ ،ك ػػـ اف اح ػػه ف ػػي ع ػػاـ -6 .1999متحــــف جامعــــة الخميــــل :ي ب ػػع ه ػػذا الم ح ػػؼ
لجامعػ ػ ػػة الخميػ ػ ػػؿ ،كيح ػ ػ ػػكم عمػ ػ ػػى مجمكعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف المق ني ػ ػ ػ ات األثريػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػي عػ ػ ػػكد إلػ ػ ػػى عصػ ػ ػػكر زمنيػ ػ ػػة م عاقبػ ػ ػػة مػ ػ ػػرت عمػ ػ ػػى
فمس ػ ػػطيف ،إج ػ ػػافة إل ػ ػػى قس ػ ػػـ يسػ ػ ػ عرض ط ػ ػػكر بع ػ ػػض الح ػ ػػرؼ الش ػ ػػعبية ،أس ػ ػػس الم ح ػ ػػؼ ع ػ ػػاـ -7 .2011متحـــــف البمـــــدة
القديمــــة "مغمــــق بــــحمر عســــكري إســــ ار يمي" :ي خػ ػػذ مػ ػػف مبنػ ػػى الحمػ ػػاـ ال ركػ ػػي فػ ػػي حػ ػػارة الداريػ ػػة فػ ػػي البمػ ػػدة القديمػ ػػة مق ػ ػ انر لػ ػػه،
يعػ ػػكد الم بنػ ػػى إل ػ ػػى العهػ ػػد الممم ػ ػػككي ،ك ػ ػػـ اف احػ ػػه ف ػ ػػي عػ ػػاـ  2011ليع ػ ػػرض قطع ػ ػان أثريػ ػػة م ػ ػػف منطقػ ػػة الخمي ػ ػػؿ عػ ػػكد إل ػ ػػى =
= عصػ ػػكر مخ مفػ ػػة ،إجػ ػػافة إلػ ػػى زكايػ ػػا راثيػ ػػة كمركػ ػػز معمكمػ ػػات ،عػ ػػرض الم حػ ػػؼ الع ػ ػػدانات مس ػ ػ مرة مػ ػػف المس ػ ػ كطنيف ،ثػ ػػـ
ػ ػػـ إغبلقػ ػػه مػ ػػؤخ انر بػ ػػأمر عسػ ػػكرم إس ػ ػرائيمي-8 .متحـــــف دورا :يقػ ػػع داخػ ػػؿ من ػ ػػز البمديػ ػػة العػ ػػاـ فػ ػػي دكرا ،كيعػ ػػرض مجمكع ػ ػػة
مػ ػػف القطػ ػػع ال راثيػ ػػة كاألثريػ ػػة ،ال ػ ػػي جمعػ ػػت مػ ػػف اهػ ػػالي البمػ ػػدة ،ػ ػػـ اف احػ ػػه فػ ػػي العػ ػػاـ -9 .2013متحــــف محمــــود درويــــش:
اف ػ ػ ػ ح ف ػ ػػي ال ػ ػػذكرل الرابع ػ ػػة لكف ػ ػػاة الش ػ ػػاعر الفمس ػ ػػطيني محم ػ ػػكد دركي ػ ػػش ف ػ ػػي  ،2012كي كس ػ ػػطه جػ ػ ػريحه ،يع ػ ػػرض مق ني ػ ػػات
الشػ ػػاعر ك سػ ػػجيبلت بصػ ػػك ه كهػ ػػك يمقػ ػػي الشػ ػػعر ،كيجػ ػػـ صػ ػػالة عػ ػػرض كمك بػ ػػة مؤلفا ػ ػػه كدكاكينػ ػػه كمسػ ػػرحان خارجي ػ ػان ،كحديقػ ػػة
حم ػ ػػؿ اس ػ ػػـ القري ػ ػػة ال ػ ػػي كل ػ ػػد فيه ػ ػػا دركي ػ ػػش-10 .متحـــــف ياســـــر عرفـــــات :ي ن ػ ػػاكؿ ه ػ ػػذا الم ح ػ ػػؼ حي ػ ػػاة الػ ػ ػرئيس الفمس ػ ػػطيني
ال ارحػ ػػؿ ياسػ ػػر عرفػ ػػات ،كيجػ ػػـ مق نيا ػ ػػه الخاصػ ػػة كي نػ ػػاكؿ محطػ ػػات أساسػ ػػية فػ ػػي حيا ػ ػػه ،كيح ػ ػػكم الم حػ ػػؼ الػ ػػذم يقػ ػػع بػ ػػالقرب
مػ ػػف جػ ػ ػريحه مك ب ػ ػػة م خصص ػ ػػة كقاع ػ ػػات لؤلرش ػ ػػيؼ كالع ػ ػػركض كالن ػ ػػدكات-11 .متحـــــف قصـــــر الباشـــــا :المبن ػ ػػى ه ػ ػػك قص ػ ػػر
ق ػػديـ ذك ط ػػابع إس ػػبلمي ممم ػػككي ،ك ػػاف مقػ ػ انر لحك ػػاف المنطق ػػة ك ح ػػكؿ بع ػػدها إل ػػى مرك ػػز لمش ػػرطة البريطاني ػػة ،ث ػػـ إل ػػى مدرس ػػة،
ثػ ػػـ مق ػ ػ انر لػ ػػك ازرة السػ ػػياحة كاآلثػ ػػار ،ػ ػػـ حكيمػ ػػه إلػ ػػى م حػ ػػؼ عػ ػػاـ  ،2010حيػ ػػث يعػ ػػرض قطع ػ ػان أثريػ ػػة عػ ػػكد إلػ ػػى عصػ ػػكر زمنيػ ػػة
مخ مفػ ػ ػػة عاقبػ ػ ػػت عمػ ػ ػػى غ ػ ػ ػزة-12 .المتحــــــف الســــــامري :أنشػ ػ ػػأ ه الطائفػ ػ ػػة السػ ػ ػػامرية عمػ ػ ػػى قمػ ػ ػػة جبػ ػ ػػؿ جػ ػ ػػرزيـ كسػ ػ ػػط الحػ ػ ػػي
الس ػ ػػامرم ،ك ع ب ػ ػػر الطائف ػ ػػة نفس ػ ػػها الس ػ ػػبللة الحقيقي ػ ػػة لش ػ ػػعب بن ػ ػػي إسػ ػ ػرائيؿ ،كيح ػ ػػكم الم ح ػ ػػؼ ال ػ ػػذم أنش ػ ػػئ ف ػ ػػي ع ػ ػػاـ 1997
عمىنس ػ ػ قديمػ ػػة مػ ػػف ال ػ ػػكراة كمخطكطػ ػػات دينيػ ػػة ككثػ ػػائؽ كك ػ ػػب عبريػ ػػة قديمػ ػػة ،كمػ ػػا يح ػ ػػكم عمػ ػػى حػ ػػؼ كصػ ػػكر كمعمكمػ ػػات
ع ػ ػ ػ ػ ػػف الطائفػ ػ ػ ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػ ػ ػػامرية ك اريخهػ ػ ػ ػ ػ ػػا .لممزيــــــــــــد عــــــــــــن المتــــــــــــاحف الفمســــــــــــطينية راجــــــــــــع الموقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي:
. 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.

كفي سياؽ بنان الهكية الثقافية ،ال بد مف خمؽ حس اريخي مشحكف بالثقة بالنفس كعامر بالحقائؽ،
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
قطاعات المج مع المخ مفة ،مف خبلؿ نشر الكعي بال راث الثقافي ،كمع بداية األلفية الجديدة ،برزت
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
وجوب حماية اآلثار الفمسطينية
يعد المكركث الثقافي مصطمحان كاسعان جدان كمف الصعب حديد جميع مككنا ه كعناصر  ،كاذا أردنا أف
ٌ
نصؿ إلى نكع مف الدقة ،فيمكننا القكؿ بأنه :كؿ ما خمد اإلنساف مف شكاهد ركحية أك مادية في راثه
ان أكاف مكركثان ال ماديان كالحكايات كالقصص كاألساطير كاألهازيج
الفكرم ،كرقيه اإلنساني ،سك ن
اماديان( ،كأماكف العبادة ،كاألزيان ال قميدية ،كالحمي كغيرها مف
كالرقصات الشعبية ،أـ كاف راثان مممكسان
ٌ
المشغكالت ،كي م ع بقيمة فنية أك اريخية ،كينبغي الحفاظ عميه ،كالعمؿ عمى كظيؼ هذا المكركث

لصالح الحاجر كالمس قبؿ ،كهذا ما يجعمنا نردد "إف الكفان لؤلسبلؼ ال يعني الحفاظ عمى رمادهـ،
كيعد هذا المكركث جزننا مف المكركث الثقافي في العالـ ،كيدخؿ في
كانما نقؿ المهب الذم أشعمك "ٌ ،

سياؽ بنان الهكية الكطنية لمشعب الفمسطيني(.)1

) )1حمػ ػ ػػداف طػ ػ ػػه ،إدارة ال ػ ػ ػراث الثقػ ػ ػػافي فػ ػ ػػي فمسػ ػ ػػطيف فػ ػ ػػي المشػ ػ ػػركع الثقػ ػ ػػافي الفمسػ ػ ػػطيني كاس ػ ػ ػ ار يجي ه المس ػ ػ ػ قبمية ،مرجػ ػ ػػع
سابؽ ،ص .30
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كيمكف أف يككف المكركث الثقافي كذلؾ نكعان مف األعماؿ المش ركة بيف الطبيعة كاإلنساف ال ي لها
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
كالمهددة ،كال ي لها قيمة خاصة ،ك ح اج إلى رعاية خاصة (.)1
حيث ن شر عمى طكؿ فمسطيف أماكف أثرية سياحية اريخية ،بمغ عدد مكاقعها الرئيسية ا 944مكقعا
أثريا رئيسيا كا 10آالؼ معمـ أثرم كما يزيد عف ا 350نكاة لمدينة كقرية اريخية جـ ما يزيد عف
ا 60ألؼ مبنى اريخي؛ ففي جنكب فمسطيف اقطاع غزة يكجد مباني كأماكف أثرية من شرة في
مخ مؼ أنحان القطاع كالبالغ عددها ا 39مكقعان أثريان مصنفة ما بيف مساجد ككنائس كقصكر
كمقامات كبيكت أثرية إجافة إلى العديد مف المكاقع األخرل ،كفيها العديد مف القطع األثرية الثمينة
كال بلؿ األثرية كالذم عاقبت عميه العديد مف الحجارات كالعصكر ال اريخية العريقة ،كالعصر
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،
مسجد حسف باشا ،كمجمكعة كبيرة مف الكنائس كالمساجد الدينية ،أكثرها هكيدان كاس هدافان المسجد
األقصى(.)2
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
مف حديد كؿ شخص يقكـ بهذ االن هاكات ،كبال الي يجب ال عرؼ عمى صكر االن هاكات الكاقعة عمى
اآلثار الفمسطينية( ،المبحث األول) .ثـ يجب الحديث عف طرؽ مبلحقة كمحاسبة مق رفي الجرائـ
الكاقعة عمى اآلثار الفمسطينية( ،المبحث الثاني).

) )1حس ػ ػػف ج ػ ػػكني ،ػ ػػدمير األعي ػ ػػاف الثقافي ػ ػػة أك احػ ػ ػ بلؿ ال ػ ػػاري  ،مجم ػ ػػة اإلنس ػ ػػاني ،الص ػ ػػميب األحم ػ ػػر ،ع ػ ػػددا- 2009 ، 47

 ،2010ص .10

) )2محمػ ػ ػػكد خميفػ ػ ػػة ،مػ ػ ػػؤ مر بعن ػ ػ ػكاف :آمػ ػ ػػف اآلثػ ػ ػػار الفمسػ ػ ػػطينية كسػ ػ ػػبلم ها ،جامعػ ػ ػػة نػ ػ ػػايؼ العربيػ ػ ػػة لمعمػ ػ ػػكـ األمنيػ ػ ػػة 6 ،آب

 ،2015ص .4
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المبحث األول  :صور االنتياكات الواقعة عمى اآلثار الفمسطينية
نكع ال هديدات كال حديات ال ي كاجه ال راث الثقافي الفمسطيني ،إال أنها ش رؾ في جدي ها كصعكبة
حمها ،فبعض هذ األخطار ذا ي -محمي المنشأ -مثؿ ال نقيب غير القانكني االنبش  ،كغياب القكانيف
الكطنية ال ي حمي اآلثار ،كجعؼ االه ماـ الشعبي كالرسمي بهذا األمر ،كبعجها اآلخر ي مثؿ في
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
المس مزمات الرئيسية لمكاجهة هذ ال حديات ،كصكالن إلى اع ماد خطة كطنية شاممة لحماية راث
فمسطيف الثقافي ،يكمف في حميؿ مفصؿ لهذ األخطار في ظؿ كجع سياسي كاق صادم معقد
لمغاية(.)1
كنظ انر لؤلهمية الكبيرة ال ي م ع بها اآلثار كالمم مكات الثقافية الفمسطينية ،يجب الحديث عف جرائـ
االح بلؿ اإلسرائيمي بحؽ اآلثار الفمسطينية( ،المطمب األول) .كمف ثـ ناكؿ مظاهر االع دانات
الداخمية أك المحمية عمى اآلثار( ،المطمب الثاني).
المطمب األول :ج ار م االحتبلل اإلس ار يمي بحق اآلثار الفمسطينية
لعبت الثقافة دك انر بار انز في حماية الهكية الكطنية لمشعب الفمسطيني بكؿ مككنا ها ،فمف خبللها حافظ
الشعب الفمسطيني عمى قاليد كمكرثه الثقافي ،كمم مكا ه الحجارية كمقدسا ه كقيمه كسمككه ،كلقد
حرـ هذا الشعب طكيبلن مف مؤسسا ه الثقافية ال ي عنى بالمشهد الحجارم في فمسطيف ،ك عرجت
األراجي الفمسطينية إلى عدد مف إجرانات ال عدم عمى اآلثار كال راث الديني كالثقافي كالحجارم عمى
يد السمطات اإلسرائيمية بشكؿ م عمد بهدؼ اإلمعاف في محك الهكية الفمسطينية لؤلرض كالشعب ،كما
قكـ به سمطات االح بلؿ مف جرائـ بحؽ المم مكات الثقافية كال اريخية كالدينية ،مخ رقة بذلؾ الحماية
الخاصة المكرسة لهذ األماكف بمكجب األحكاـ كاال فاقيات الدكلية ،يجع عمينا كاجبان كبي انر نحك حماية
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
ال اريخية المهددة بالخطر.
) )1ع ػ ػػادؿ يحي ػ ػػى ،آث ػ ػػار فمس ػ ػػطيف ب ػ ػػيف النه ػ ػػب كاإلنق ػ ػػاذ ،مجم ػ ػػة الد ارس ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية ،المجم ػ ػػد ا ، 19الع ػ ػػدد ا،2008 ، 76
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كقبؿ القياـ بال صدم لبلن هاكات اإلسرائيمية ال ي عرض لها اآلثار الفمسطينية يجب ال عرؼ عمى
ماهية مؾ الجرائـ ،كالكسائؿ كاألساليب المس خدمة فيها( ،الفرع األول) .كيجب الحديث أيجان عف أحد
أكبر االن هاكات اإلسرائيمية بحؽ اآلثار الفمسطينية كأكثرها أثي انر كهك جدار الفصؿ العنصرم( ،الفرع
الثاني).

الفرع األول  :الج ار م االس ار يمية اتجاه اآلثار الفمسطينية
أثر االح بلؿ اإلسرائيمي الذم كقع عمى فمسطيف عمى كاقع المدف كالقرل الفمسطينية بشكؿ كبير ،كأدل
إلى شريد الكثيريف كمعانا هـ ،كلـ يح رـ االح بلؿ ما كرد في ا فاقية الهام ،كال أية ا فاقية خاصة
بحماية المكركث الحجارم كقت الحرب.
لذلؾ دأبت إسرائيؿ بان هاؾ حرمة اآلثار الفمسطينية جاربة بعرض الحائط الشرعية الدكلية لحقكؽ
اإلنساف ككؿ المكاثيؽ كالمعاهدات كاال فاقات الدكلية بخصكص ال راث األثرم ،ح ى أف المؤسسات
الدكلية كقفت عاجزة عف كجع حد لمدمار القائـ عمى المكركث الثقافي في فمسطيف ،كحماي ها في حالة
النزاع المسمح ،ككانت عاجزة ح ى عف اإلدانة بصكت صريح كعاؿ لمدمار الذم حصؿ في المم مكات
الثقافية كالذم شمؿ عددان مف المساجد كالكنائس ،كغيرها مف الجرائـ اإلسرائيمية بحؽ المم مكات األثرية
الفمسطينية ،لذلؾ سنفرد هذا الفرع لم عرؼ عمى أهـ صكر االع دانات اإلسرائيمية عمى اآلثار
الفمسطينية ( ،أوالً).

كمف ثـ ال عرؼ عمى األهداؼ ال ي رمي إسرائيؿ حقيقها مف كران هذ

االع دانات( ،ثانياً).
أوالً .صور االعتداءات اإلس ار يمية عمى الممتمكات األثرية الفمسطينية :عندما اغ صبت الصهيكنية
العالمية جزنان مف أرض فمسطيف عاـ  1948كأقامت عميه الكياف اإلسرائيمي ادكلة إسرائيؿ برز بشكؿ
رسمي كجه جديد في مجاؿ النظر إلى ال راث الكطني الفمسطيني االمم مكات الثقافية الفمسطينية يقكـ
ذلؾ ال كجه عمى مفاهيـ مس مدة مف الطبيعة العنصرية لمصهيكنية العالمية ال ي ال

عايش مع

الثقافات األخرل حيث أف ال راث هك إحدل ركائز العمؿ السياسي الصهيكني .فكاف ال بد أف يمارس
االح بلؿ اإلسرائيمي العديد مف الممارسات جد المكركث الثقافي ،يمكف اجمالها بال الي:
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(أ) تيويد اآلثار الفمسطينية :كيقصد بها اعطان الصبغة الدينية لآلثار ،ك ع بر هذ الصكرة مف
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.
بدأ هذا اال جا بيف المؤرخيف منذ نهاية القرف ال اسع عشر عند ظهكر الفكرة الصهيكنية( ،)1كفكرة
البحث عف كطف قكمي لميهكد ،أطمؽ عميهـ الباحثيف ال ك ار ييف

" Biblical

.)2("Scholors
ك ر بط هذ الصكرة بمجمكعة مف االع بارات األيديكلكجية الدينية ،كال ي عكد إلى مفهكـ أرض إسرائيؿ
" "Eret Yisraelكالحدكد ال ك ار ية " ،"Biblical Bordersحيث 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
ربهـ" ،كذلؾ يرل الحاخاميف أف الرب قد كعد إبراهيـ في األسفار ا 15:18بإقامة الدكلة "مف نهر
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
بإقامة الكطف القكمي اليهكدم في أكغندا كاس يطانها ،بعد أف عارض السمطاف عبد الحميد إقام ه في
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"
كما اع بر ها أراجي محررة كليست مح مة ،كبال الي أخذت طمؽ عمى المس كطنات ال ي ي ـ شييدها

) )1الص ػ ػػهيكنية عبي ػ ػػر ح ػ ػػديث  ،ك ػ ػػاف أكؿ م ػ ػػف اسػ ػ ػ خدمه الكا ػ ػػب اليه ػ ػػكدم "النمس ػ ػػاكم" نا ػ ػػاف بي ػ ػػرف ب ػ ػػاكـ كه ػ ػػك مشػ ػ ػ ؽ م ػ ػػف
كمم ػػة ص ػػهيكف ،كه ػػي اسػ ػػـ جب ػػؿ مكري ػػة ال ػػذم يمثػ ػػؿ اآلف الح ػػرـ الشػ ػريؼ .لممزيــــد حــــول الصــــييونية راجــــع :حســــن الجبمــــي،

قضـــــية فمســـــطين فـــــي ضـــــوء القـــــانون الـــــدولي ،معيـــــد البحـــــث والدراســـــات العربيـــــة ،قســـــم البحـــــوث والدراســـــات القانونيـــــة

والشرعية ،1969،ص .11

) )2قػ ػػاـ البلهػ ػػك ي األمريكػ ػػي إدكارد ركبػ ػػف سػ ػػف "

Son

Robin

 "Edwardعػ ػػاـ  1838بج ػ ػكالت م عػ ػػددة ،شػ ػػممت

فمسػ ػػطيف كالمنػ ػػاطؽ الم اخمػ ػػة لهػ ػػا مػ ػػف لبنػ ػػاف كسػ ػػكرية كسػ ػػينان ،محػ ػػاكالن ثبيػ ػػت ك سػ ػػجيؿ المكاقػ ػػع ال ػ ػػي كرد ذك ارهػ ػػا فػ ػػي ال ػ ػػكراة،
كعم ػ ػػى ج ػ ػػكئها ق ػ ػػاـ ؼ.دكسالس ػ ػػي " "F.Desaulcyع ػ ػػامي 1850ك 1851كع ػ ػػاـ  1863بد ارس ػ ػػات مش ػ ػػابهة أ بعه ػ ػػا ب نقيب ػ ػػات

أثرية مبكرة في عدد مف المكاقع ،كقد عرؼ ساكلسي هذا بأكؿ منقب أثرم في الساحة الفمسطينية.
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أسمان يهكدية ،دينية ،ك اريخية قديمة ،لكي كحي لمعالـ أنها بصدد إحيان دكلة قديمة كليس إنشان
دكلة جديدة(. )1
(ب) التدمير واتبلف اآلثار الفمسطينية :منذ أف بدأ االح بلؿ الصهيكني لؤلرض العربية الفمسطينية
كجع مخطط لطمس الهكية الثقافية لمشعب العربي الفمسطيني ،مف خبلؿ إلحاؽ الدمار بآثار كمعالـ
فمسطينية ذات القيمة ال اريخية الكبيرة ،في محاكلة أخرل ل جريدها مف معالمها الحجارية ،ك دؿ بشكؿ
جمي عمى ثقافة الشعب الفمسطيني ك اريخه كمكركثه ،دكف اح راـ ألية مقدسات أك مراعاة ألية مشاعر
أك ال زاـ بمعاهدات كمكاثيؽ.
لذلؾ عمدت بعثات ال نقيب اإلسرائيمي عمى خريب المم مكات الثقافية كاألثرية الفمسطينية ،كذلؾ
بال خمص مف طبقات أثرية جـ مم مكات ثقافية عربية كاسبلمية ،كذلؾ بجرفها مف سطح ال مكؿ
األثرية ،فالعمؿ بالجرافات الميكانيكية "البمدكزر" يسبب خريبان ك دمي انر لمطبقات األثرية بمح كيا ها
الحجارية.
(ج) سرقة ونيب اآلثار الفمسطينية :لكي مكف السمطات اإلسرائيمية مف السيطرة عمى اآلثار
الفمسطينية دكف أف عرض إلحراج دكلي؛ قكـ بمصادرة القطع األثرية كحياز ها دكف مسكغ قانكني
كبيعها عمى أنها آثار غير معركفة الهكية .قامت منذ اح بللها لؤلراجي الفمسطينية كمنذ عاـ 1967
ب نظيـ سمسمة مف عمميات ال نقيب كالمسح األثرم لممكاقع األثرية في األراجي المح مة كاف الهدؼ
منها السيطرة عمى مكارد ال راث الثقافي في األراجي الفمسطينية المح مة(. )2
كمنذ العاـ  1967جرل نقؿ آالؼ القطع األثرية مف المناطؽ الفمسطينية المح مة بصكرة مخالفة
لمقانكف المحمي كالدكلي ،كقامت السمطات اإلسرائيمية الرسمية نفسها بنقؿ جزن كبير مف هذ المكاد

) (1كي ػ ػػث كايػ ػ ػ بلـ ،مفي ػ ػػؽ اسػ ػ ػرائيؿ ال ك ار ي ػ ػػة :طم ػ ػػس ال ػ ػػاري الفمس ػ ػػطيني ،رجمة:مم ػ ػػدكح ع ػ ػػدكاف ،طبع ػ ػػة ثاني ػ ػػة ،دار ق ػ ػػدمس
لمنشر كال كزيع ،دمشؽ .2002 ،ص43

) (2كقػ ػػد صػ ػػدر مػ ػػؤخ انر ق ػ ػرار عػ ػػف المحكمػ ػػة المركزيػ ػػة فػ ػػي القػ ػػدس ػ ػػـ قديمػ ػػه مػ ػػف مؤسسػ ػػة عمػ ػػؽ شػ ػػفيه ،كيػ ػػيش ديػ ػػف .مفػ ػػاد

إبقػ ػػان اسػ ػػمان عمم ػ ػػان اآلثػ ػػار ال ػ ػػذيف قػ ػػامكا بحفري ػ ػػات أثريػ ػػة ف ػ ػػي الجػ ػػفة الغربي ػ ػػة ،كامػ ػػاكف خػ ػ ػزيف الميقػ ػػى المسػ ػ ػ خرجة مػ ػػف م ػ ػػؾ

الحفريػػات سػ انر .نشــر فــي:

- Nir Hasson, Court Name of Israeli Archaeologists Digging in

West Bank Can Stay Secret, Haaretz, 22.11.2016
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األثرية ،كهذا يشمؿ المكاد األثرية المنقكلة مف م حؼ اآلثار الفمسطيني في القدسارككفيمير الى
م احؼ اس ارئيمية أخرل كمخطكطات البحر المي ال ي ـ نقمها الى قبة في م حؼ اسرائيؿ (.)1
قبؿ نقؿ صبلحيات دائرة اآلثار سنة  1994كاف هناؾ ما يزيد عف مئة م جر لآلثار في إسرائيؿ
كاألراجي الفمسطينية المح مة ،كيشمؿ ا 15م ج انر في األراجي الفمسطينية ،معظمها في مدينة بيت
لحـ ،ك ع بر القدس المركز الرئيس ،كفيها ا 55م ج انر ميها مدينة ؿ أبيب كفيها ا 15م ج انر ،هذا
إلى جانب عشرات الم اجر غير المرخصة ،إلى جانب فئة ال جار الكبار كالكسطان كالم جكليف ،ك شير
اإلحصائيات بأف حجـ ال داكؿ يصؿ إلى مئة ألؼ قطعة سنكيان ،ي سرب معظمها إلى الخارج ،كما
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
غير القانكني بدكف رخيص ،ك ـ سجيؿ ما يزيد عف مئة اجر آثار في األراجي الفمسطينية ،كجميع
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
الفمسطينييف عمكمان دك انر ثانكيان في بنية هذ ال جارة غير الشرعية ،منهـ خمسة مف ال جار الكبار
كعشرات مف ال جار الصغار الذم يعممكف ككسطان بيف مراكز اال جار كلصكص اآلثار المحمييف ،كقد
جرل هذا النشاط حت رعاية االح بلؿ اإلسرائيمي الذم كفر لها كؿ سبؿ الحماية(.)2

) )1كم ػ ػػف األمثم ػ ػػة عم ػ ػػى ذل ػ ػػؾ :عن ػ ػػدما اع رف ػ ػػت اسػ ػ ػرائيؿ بس ػ ػػرقة ػ ػػاج الع ػ ػػذران م ػ ػػف كنيس ػ ػػة القيام ػ ػػة ك فكيك ػ ػػه ،ككان ػ ػػت ككال ػ ػػة

األسكشػ ػػبت بػ ػػرس قػ ػػد نشػ ػػرت فػ ػػي ػ ػػاري  1967/8/3أف اج ػ ػان أثري ػ ػان مػ ػػف الػ ػػذهب الخػ ػػالص يجمػ ػػؿ رأس مثػ ػػاؿ السػ ػػيدة العػ ػػذران

قػ ػػد يسػ ػػرؽ ،كمػ ػػف األمثمػ ػػة أيج ػ ػان :مػ ػػا قػ ػػاـ بػ ػػه كزيػ ػػر الػ ػػدفاع اإلس ػ ػرائيمي السػ ػػابؽ مكشػ ػػيه ديػ ػػاف عنػ ػػدما كػ ػػاف يقػ ػػكـ بش ػ ػران اآلثػ ػػار
ل ص ػ ػػدير إل ػ ػػى الخ ػ ػػارج كحرم ػ ػػاف ال ػ ػػببلد منه ػ ػػا ،لممزيـــــد راجـــــع :شـــــوقي شـــــعث ،فمســـــطين أرض الحضـــــارات ،دار الطرقجـــــي،
العراق ،الطبعة األولى ،1994 ،ص .192 – 184

) )2أسسػ ػ ػػت فػ ػ ػػي ظػ ػ ػػؿ الحكػ ػ ػػـ العسػ ػ ػػكرم إدارة لآلثػ ػ ػػار بػ ػ ػػع الحكػ ػ ػػـ العسػ ػ ػػكرم كاإلدارة المدنيػ ػ ػػة .انيطػ ػ ػػت صػ ػ ػػبلحيات مػ ػ ػػدير
اآلثػ ػػار ف ػ ػػي القػ ػػانكف االردن ػ ػػي إلػ ػػى الح ػ ػػاكـ العسػ ػػكرم اإلسػ ػ ػرائيمي ،ك ػ ػ ٌػـ عطي ػ ػػؿ العمػ ػػؿ ب ػ ػػبعض بنػ ػػكد الق ػ ػػانكف االردنػ ػػي الس ػ ػػائد،
خصكص ػ ػان مػ ػػؾ الم عمقػ ػػة بػ ػػالمجمس االس شػ ػػارم ،الػ ػػذم ي أرسػ ػػه الػ ػػكزير ،كفػ ػػي سػ ػػنة  1986جػ ػػرت عػ ػػديبلت كاسػ ػػعة عمػ ػػى قػ ػػانكف
اآلث ػ ػػار االردن ػ ػػي كذل ػ ػػؾ بمكج ػ ػػب االكام ػ ػػر العس ػ ػػكرية رق ػ ػػـ ا 1166ك ، 1167كطال ػ ػػت ال ع ػ ػػديبلت قج ػ ػػايا ال ػ ػػرخيص كاال ج ػ ػػار

باآلث ػ ػػار ،كعم ػ ػػى ج ػ ػػكن ال غييػ ػ ػرات الجدي ػ ػػدة ف ػ ػػي الق ػ ػػانكف ج ػ ػػرل فعي ػ ػػؿ المجم ػ ػػس االس ش ػ ػػارم ،حي ػ ػػث أص ػ ػػبح ي ك ػ ػ ٌػكف م ػ ػػف م ػ ػػدير
اإلدارة المدني ػ ػػة رئيسػ ػ ػان كج ػ ػػابط اآلث ػ ػػار كرئ ػ ػػيس س ػ ػػمطة اآلث ػ ػػار اإلسػ ػ ػرائيمية ،كاثن ػ ػػيف م ػ ػػف عمم ػ ػػان اآلث ػ ػػار اإلسػ ػ ػرائيمييف كم ػ ػػكظفيف
آخػ ػريف م ػػف اإلدارة المدني ػػة .لممزيـــد راجـــع :حمـــدان طـــو ،التـــراث الثقـــافي واليويـــة الفمســـطينية ،فـــي اليويـــة الفمســـطينية إلـــى
أين ،جمعية إنعاش األسرة ،مركز الدراسات والتراث والمجتمع الفمسطيني ،البيرة ،2009 ،ص .99 – 85
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كأخي انر جدر اإلشارة أف القكانيف اإلسرائيمية

() 1

كالقكانيف المطبقة في األراجي الفمسطينية رجع الى

نفس المصدر كهي قكانيف اإلن داب البريطاني ،كعمى العمكـ فإف العقكبات الجنائية المنصكص عميها
في القانكف في المناطؽ الفمسطينية كفي إسرائيؿ غير رادعة لمقائميف عمى عمميات نهب اآلثار،
فالمنقبكف غير القانكنييف ال ي مقكف ،في حاؿ أيدينكا أماـ المحاكـ ،إالٌ أحكامان قصيرة بالسجف ،أغمبها
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 ناد انر ما حكـ بذلؾ ،بؿ إنها ،في كبل البمديف،
ساهؿ مع هذا النكع مف المجرميف عادة(.)2
ثانياً .األىداف التي ترمي إس ار يل تحقيقيا من وراء ىذه االعتداءات :سعت اسرائيؿ كمف خبلؿ
سياس ها جا المم مكات األثرية الفمسطينية إلى حقيؽ العديد مف األهداؼ ،كاف مف أهمها:
(أ) خمق صمة بين الييود واألرض :مف االهداؼ الرئيسية الكامنة كران ال نقيبات كالممارسات األثرية
اإلسرائيمية في األراجي الفمسطينية هي محاكلة خمؽ كقائع عمى األرض كاعادة ك ابة اري

هذ

المكاقع ،مف خبلؿ اخ بلؽ صمة ما بيف الماجي اليهكدم المف رض كالحاجر االس يطاني الككلكنيالي،
ككانت هذ ال نقيبات محككمة عمكمان بدافع رئيس هك البحث عف ال اري اليهكدم ،كهذا ال ي سنى اال
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
بأصناؼ معينة مف المكاد الحجارية مثؿ الك ابات العبرية القديمة ،كالكنس كالشمعداف كالنجمة

) )1قػ ػ ػػانكف اآلث ػ ػ ػػار اإلسػ ػ ػ ػرائيمي رقػ ػ ػػـ ا 5738لع ػ ػ ػػاـ  ،1978كالق ػ ػ ػػانكف المع ػ ػ ػػدؿ رقػ ػ ػػـ ا 5749لع ػ ػ ػػاـ  ،1989س ػ ػ ػػمح س ػ ػ ػػمطة
اآلثػ ػػار اإلس ػ ػرائيمية بحيػ ػػازة اآلثػ ػػار بيػ ػػد األف ػ ػراد ،ك قػ ػػكـ ب ػ ػػدكيف مجمكعػ ػػات القطػ ػػع األثريػ ػػة المكجػ ػػكدة بحيػ ػػازة مالكيهػ ػػا ك شػ ػػكؿ لهػ ػػـ

عج ػ ػػكية كهػ ػ ػكاة لجم ػ ػػع ال ح ػ ػػؼ األثري ػ ػػة ،كأكج ػ ػػح ق ػ ػػانكف اآلث ػ ػػار اإلسػ ػ ػرائيمي ،كاألكام ػ ػػر العس ػ ػػكرية رق ػ ػػـ ا ، 462لس ػ ػػنة 1973

كا 1166لسنة .1986

) )2لقػ ػػد أقػ ػػر عػ ػػدد مػ ػػف المخ صػ ػػيف اإلس ػ ػرائيمييف كمػ ػػنهـ دافيػ ػػد إيػ ػػبلف ،كعػ ػػكزم ده ػ ػارم ،كغػ ػػدعكف آفنػ ػػي ،فػ ػػي مقالػ ػػة نشػ ػػركها
ف ػ ػػي س ػ ػػنة ، 1989ب ػ ػػأف قػ ػ ػكانيف اآلث ػ ػػار الم بع ػ ػػة ف ػ ػػي إسػ ػ ػرائيؿ كالمن ػ ػػاطؽ الفمس ػ ػػطينية المح م ػ ػػة ال س ػ ػػاعد ف ػ ػػي حماي ػ ػػة اآلث ػ ػػار
فيهم ػ ػػا ،لممزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل راجـــــع :بثـــــار فمســـــطين بـــــين النيـــــب واإلنقـــــاذ ،ممـــــف القـــــدس ،ص  ،11عمـــــى الموقـــــع
اإللكترونــــــــــــــــي لمؤسســــــــــــــــة الدراســــــــــــــــات الفمســــــــــــــــطينية ممــــــــــــــــف محمــــــــــــــــل (http://www.palestine- :)PDF
. 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
بحثان عف عرؽ يهكدم .كغني عف القكؿ إف هذ المنطمقات نافى مع مناهج العمكـ الحديثة ،كأف هذ
المقاربات ال س ند إلى أسس مكجكعية.
كقد اس هدفت معظـ هذ ال نقيبات فريغ السياقات األثرية مف مجامينها الثقافية ،كلـ ر بط هذ
ال نقيبات مع أية جهكد جدية لمحماية كل طكير ،ما عدا بعض المكاقع ذات األهمية االيديكلكجية
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
بال اري اليهكدم فقد ركت لئلهماؿ كال دمير ،كعمى سبيؿ المثاؿ ركت مكاقع الكرمؿ كعناب الصغير
كعناب الكبير كالدير كخربة البيكجات دكف حماية كعرجة لم دمير(.)1
(ب) إضعاف الصمة بين الشعب الفمسطيني وأرضو :جانت هذ السياسة االس عمارية ام دادان لفكر
ركاد الحركة الصهيكنية الذيف لـ يع رفكا بهذا الشعب أك حقه في قرير مصير بؿ إنهـ نظركا إلى
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
و
شعب بدكف أرض" ،كقد حدد هر سؿ مكقفه
اليهكدية لبلس يطاف "أعطكا األرض بدكف شعب ،إلى
بكجكح مف شعب فمسطيف ،حيث أعمف كجكب ال خمص مف الفمسطينييف – مهما كمؼ األمر – كذلؾ
عف طريؽ دفعهـ لمعمؿ خارج الببلد "نزكحان طكعيان" كذلؾ بسد أبكاب الرزؽ في كجكههـ ،كاق صار حؽ
العمؿ ك كلى الكظائؼ عمى اليهكد فقط ،كبذلؾ فقد ا بع الصهاينة جميع الكسائؿ ال ي ؤدم إلى إخراج
العرب الفمسطينييف مف ديارهـ كاحبلؿ المهجريف اليهكد مكانهـ(.)2
) )1نظمػ ػػي الجعبػ ػػة ،القػ ػػدس بػ ػػيف االس ػ ػ يطاف كالحفريػ ػػات ،منشػ ػػكر فػ ػػي ك ػ ػػاب القػ ػػدس ػ ػػاري المس ػ ػ قبؿ ،د ارسػ ػػات فػ ػػي حاجػ ػػر

كماج ػ ػػي مدين ػ ػػة الق ػ ػػدس ،حري ػ ػػر اعص ػ ػػاـ نص ػ ػػار  ،الص ػ ػػادر ع ػ ػػف مؤسس ػ ػػة الد ارس ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية ،راـ اهلل ،2010 ،ص 19

كما بعدها.

) )2كمػ ػػف األمثم ػ ػػة عمػ ػػى ذل ػ ػػؾ :ار كػ ػػاب الص ػ ػػهاينة العديػ ػػد م ػ ػػف المجػ ػػازر كالم ػ ػػذابح فػ ػػي الم ػ ػػدف كالقػ ػػرل العربي ػ ػػة فػ ػػي فمس ػ ػػطيف،

كمػ ػػف ذلػ ػػؾ مػ ػػثبلن مجػ ػػزرة سعسػ ػػع كالدكايمػ ػػة كمذبحػ ػػة الرممػ ػػة كديػ ػػر ياسػ ػػيف كمجػ ػػزرة قبيػ ػػة ككفػ ػػر قاسػ ػػـ ،ففػ ػػي مذبحػ ػػة ديػ ػػر ياسػ ػػيف
ق ػ ػػؿ مائ ػ ػػاف كأربع ػ ػػة كخمس ػ ػػكف فمس ػ ػػطينيان ب ػ ػػيف نس ػ ػػان كش ػ ػػيكخ كأطف ػ ػػاؿ ،كاسػ ػ ػ هدفت إلق ػ ػػان الرع ػ ػػب ف ػ ػػي قم ػ ػػكب الع ػ ػػرب كاره ػ ػػابهـ

لحممهػ ػػـ عمػ ػػى ػ ػػرؾ مػ ػػدنهـ كق ػ ػراهـ ،كمػ ػػا ر ػ ػػب عميهػ ػػا أيج ػ ػان مػ ػػف اج ػ ػطرار ا 635ألػ ػػؼ عربػ ػػي فمسػ ػػطيني إلػ ػػى الف ػ ػرار خػ ػػارج
فمسػ ػػطيف حمايػ ػػة ألنفسػ ػػهـ كأع ارجػ ػػهـ .لممزيـــــد مــــن التفاصـــــيل راجــــع :محمـــــد الحــــاج حمـــــود ،التمييــــز العنصـــــري والقـــــانون

الدولي ،مرجع سابق ،ص .141
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كساهمت هذ المس كطنات في إجعاؼ الصمة بيف الشعب الفمسطيني كأرجه حيث جرل كظيؼ
العمؿ األثرم لخدمة السياسة االس يطانية في األراجي الفمسطينية ،كغالبان ما كانت هناؾ دكافع
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
القدس كمحيطها ،إلى جانب السيطرة عمى أعداد كبيرة مف المكاقع األثرية قع في نطاؽ المس كطنات
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

االس يطاني الصهيكني في السيطرة الجزئية أك الكمية عمى الرمكز الدينية كاألماكف الدينية اإلسبلمية
كالمسيحية .زاد الخكؼ مف ش يت قجية القدس كفصمها عف راثها كسكانها ،كمع انعقاد الدكرة
االس ثنائية لمجنة ال راث العالمي في مقر منظمة اليكنسكك في باريس عاـ  1981ـ سجيؿ مدينة
القدس القديمة كأسكارها عمى قائمة ال راث العالمي مف قبؿ األردف ك سجيمها كمكقع راث ثقافي معرض
لمخطرعاـ . )1(1982

) (1م ػ ػػارم ع ػ ػػكض ،القـــــدس المدينـــــة القديمـــــة وأســـــوارىا ،س ػ ػػجيمها عم ػ ػػى قائم ػ ػػة ال ػ ػ ػراث الع ػ ػػالمي ك قري ػ ػػر اليكنس ػ ػػكك ح ػ ػػكؿ
المكقع .2009 ،ص.137-133
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الفرع الثاني  :جدار الفصل وأثره عمى المواقع األثرية الفمسطينية

يع بر الجدار كالذم قامت إسرائيؿ ببنائه مػف جػكهر السياسػات اإلسرائيمية ،ك برز أثي ار ه عمى مخ مؼ
جكانب الحياة الفمسػطينية مػف سياسػية كاق صػادية كاج ماعية كانسانية كأثرية كحجارية ،حيث ي سبب
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
سابؽ ال رسيـ كالفاصؿ بيف األراجي المح مة عاـ  1948ك مؾ الخاجعة لبلح بلؿ عاـ ،1967
فقيادة الجيش كاألجهزة األمنية يؤمنكف بقدرة الجدار عمى ال خفيؼ مف عمميات ال فجير الفمسطينية في
الداخؿ ك حاكؿ ك ازرة الدفاع صبغ الجدار بطابع أمني صرؼ ال ير بط بالمجاؿ السياسي ،كحسب ك ازرة
الدفاع فإف الجدار بني كفؽ قنية حديثة سمح بإزال ه فيما بعد بينما أشار قرير إسرائيمي بأف الجدار
سيككف بمثابة الحدكد الجديدة إلسرائيؿ( .)1فمف أهـ اآلثار المباشرة لمجدار العازؿ عمى المكاقع األثرية
هك دميرها أك فصمها عػف بيئ ها كهذا كاف له اكبر األثر في شكيه صكرة المشهد الحجارم لمكاقعنا
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

) )1كبهػ ػػذا فػ ػػاف السػ ػػمطات اإلس ػ ػرائيمية كػ ػػكف أحكمػ ػػت السػ ػػيطرة عمػ ػػى الجػ ػػفة الغربي ػ ػػة بإحاط ه ػ ػػا كاممػ ػػة بالجػ ػػدار الفاصػ ػػؿ مػ ػػف
جميػ ػ ػػع الجهػ ػ ػػات ،ك كػ ػ ػػكف قػ ػ ػػد اس ػ ػ ػ كلت عمػ ػ ػػى % 45.3مػ ػ ػػف مس ػ ػ ػػاحة الج ػ ػ ػػفة الغربيػ ػ ػػة ،كي بقػ ػ ػػى فقػ ػ ػػط % 54.7مػ ػ ػػف األ ارجػ ػ ػػي

الفمس ػ ػػطينية كال ػ ػػي ج ػ ػػـ ا لم ػ ػػدف الفمسػ ػ ػػطينية الكبػ ػ ػػرل كال ػ ػػي س قس ػ ػػمها الس ػ ػػمطات االسػ ػ ػرائيمية إل ػ ػػى ا 8من ػ ػػاطؽ رئيس ػ ػػة كا64

منطقػ ػػة فرعي ػ ػػة أخ ػ ػػرل بحي ػ ػػث صػ ػػبح كػ ػػؿ منطقػ ػػة معزكلػ ػػة مام ػ ػان عػ ػػف المنػ ػػاطؽ ال ػ ػػي جاكرهػ ػػا ،حيػ ػػث يقسػ ػػـ الجػ ػػدار الفاصػ ػػؿ
الج ػ ػػفة الغربيػ ػػة إلػ ػػى ثػ ػػبلث منػ ػػاطؽ أك معػ ػػازؿ :اأ المقػ ػػاطع الرئيسػ ػػية لمجػ ػػدار المصػ ػػادؽ عميهػ ػػا مػ ػػف قبػ ػػؿ الحككمػ ػػة اإلس ػ ػرائيمية

ا 1237كيمػ ػ ػػكم ر مربػ ػ ػػع ،بمػ ػ ػػا يعػ ػ ػػادؿ % 21.9مػ ػ ػػف مسػ ػ ػػاحة األ ارجػ ػ ػػي الفمسػ ػ ػػطينية .اب منطقػ ػ ػػة أمنيػ ػ ػػة غربيػ ػ ػػة بمسػ ػ ػػاحة
ا 1328كيم ػ ػ ػػكم ر مرب ػ ػ ػػع أم مػ ػ ػ ػػا يعػ ػ ػ ػػادؿ % 23.4مػ ػ ػ ػػف مسػ ػ ػ ػػاحة األ ارج ػ ػ ػػي الفمس ػ ػ ػػطينية ،ه ػ ػ ػػذا يعن ػ ػ ػػي أف كم ػ ػ ػػا المنطق ػ ػ ػػيف
س ج ػ ػ ػ ػػماف  %45.3م ػ ػ ػ ػػف مس ػ ػ ػ ػػاحة األ ارجػ ػ ػ ػ ػػي الفمس ػ ػ ػ ػػطينية .اج المنطق ػ ػ ػ ػػة الثالث ػ ػ ػ ػػة كال ػ ػ ػ ػػي بم ػ ػ ػ ػػغ % 54.7م ػ ػ ػ ػػف األ ارج ػ ػ ػ ػػي
الفمسػ ػػطينية كال ػ ػػي جػ ػػـ المػ ػػدف الفمس ػ ػػطينية الكبػ ػػرل حيػ ػػث س قسػ ػػـ الجػ ػػفة إلػ ػػى ا 8منػ ػػاطؽ كا 64معػ ػػزؿ فمسػ ػػطيني .لممزيــــد

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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الحجارية بيف المكاقع األثرية كالمدف ال اريخية مع مشهدها الحجارم مثػؿ الطرؽ القديمة كالحقكؿ
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
الفمسطينية مف حؽ إدارة هذ المكاقع األثرية كبال ػالي ػدميرها( .)1كمف المكاقع ال ي شير بشكؿ كاجح
عمى أثر دمير كجـ جدار الفصؿ العنصرم عمى اآلثار الفمسطينية:
(أ) خربة صبلح :كهك مكقع أثرم يقع في بمدة أبك ديس شرقي مدينة القدس كيجـ آثار لكنيسة
بيزنطية ذات أرجية مف الفسيفسان ،كمقبرة جماعية لمرهباف كآثار دالة عمى قنكات ميا  ،كقطع

فسيفسان مخ مفة كرسكمات لمحيكانات كالغزالف.

ـ حفر هذا المكقع مف قبؿ دائرة اآلثار اإلسرائيمية كنقؿ جميع مكجكدا ه إلى الم احؼ اإلسرائيمية،
كخبلؿ بنان جدار الفصؿ العنصرم في مؾ المنطقة ـ ردـ المكقع كبنان الجدار عمى أنقاجه(.)2

شكؿ ا 1 : 2صكر كجح الحفريات األثرية في خربة صبلح قبؿ ردمها كبنان الجدار عميها  -اأرشيؼ الصحفي
أسامة العيسة

(ب) تل بيت مرسم :يقع ؿ بيت مرسـ في الجنكب عمى بعد  20كـ جنكب غرب الخميؿ ،كهي قرية
فمسطينية مهمشة ،كمنذ بداية الحفريات األثرية لممكقع كالذم يرجع اري اس يطاف ال ؿ إلى العصر
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

) )1إبراهيـ يكسؼ ،الجدار الفاصؿ في الفكر الصهيكني ،بدكف دار نشر ،2008 ،ص .2

) (2مػ ػػف الجػ ػػدير بالػ ػػذكر أف هػ ػػذا المكقػ ػػع األثػ ػػرم يقػ ػػع جػ ػػمف أرض مممككػ ػػة لعائمػ ػػة مف ػ ػ ش اآلثػ ػػار الفمسػ ػػطيني عمػ ػػر صػ ػػبلح.
مقابمة أجريت مع الصحفي أسامة العيسة بتاريخ .2016/9/26
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الثرم كفصمه عف القرية الذم يعد جزن منها .أثنان شقجدار الفصؿ العنصرم يعزؿ ال ؿ داخؿ الجدار

مسببان في دمير مقبرة المكقع في الجهة الشرقية(.)1

شكؿا 2 : 2ؿ بيت مرسـ كيكجح كيفية فصؿ المكقع عف القرية بالجدار الفاصؿاارشيؼ ك ازرة السياحة كاآلثار،
2016

(ج) قبة راحيؿ -مسجد ببلؿ بف رباح :هك بنان عمى شكؿ قبة ييجسد مكاف دفف زكجة النبي يعقكب

راحيؿ  ،كالبنان بشكمه الحالي يعكد لمسجد بنا العثمانييف .قع القبة في بيت لحـ عمى الطريؽ الرئيسي
الكاصؿ بيف القدس كالخميؿ .مع أف اال فاؽ المؤقت عاـ  1995لـ يعطي لئلسرائيمييف الحؽ في
المكاف كبقائه في محيط بيت لحـ حت سمطة الفمسطينييف ،إال أنه في عاـ  1997أقاـ االسرائيمييف
جدا انر يقطع الشارع الرئيسي مف جهة القبة .ك ـ إغبلؽ المنطقة كاعبلن ابراج فكؽ الجدار كمنع
()2

الفمسطيننيف مف الكصكؿ الى المنطقة

.

كمما سبؽ نبلحظ أف العدد الهائؿ مف المػدف كالقػرل كالمكاقػع األثرية ال ي مر بها الجدار حيث أثر
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
دكرها في ال راث الحجارم ،كما كنبلحظ أثر الجدار غير المباشر عمى المكاقع األثرية حيث أدل إلى
عزؿ مساحات مف أراجي القػرل الفمسطينية كعزؿ المكاقع األثرية فيها كخاصة أف عدد كبير مف

) (1راجع معهد األبحاث ال طبيقية -القدس أريج ،دليؿ قرية بيت مرسـ .2009 ،ص .6 -5
(2) Costs of Conflict: The Changing Face of Bethlehem, United Nation, December 2004. P.11.
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األراجي المصادرة لـ ي ـ عمؿ مسكحات أثرية عممية شاممة ( .)1كمف هنا يجب عمى أصحاب القرار
مف السياسييف االن با لآلثار السمبية عمى راثهـ كهكي هـ ،ككجع هذا المكجكع عمى سمـ أكلكيا هـ
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
القػكانيف اإلسرائيمية ككذلؾ الدكلية كال ي دعكنا جميعان إلى اح راـ اآلثار كعدـ ػدميرها(. )2
) )1كمػ ػػف األمثمػ ػػة عمػ ػػى ذلػ ػػؾ :قريــــة زبوبــــة ال ػ ػػي قػ ػػع شػ ػػماؿ مدينػ ػػة جنػ ػػيف  ،يقػ ػػع بػ ػػالقرب مػ ػػف القريػ ػػة مكقػ ػػع أثػ ػػرم يػ ػػدعى ػ ػػؿ
ال ػػذهب يح ػػكم المكق ػػع عم ػػى بقاي ػػا أثري ػػة ع ػػكد لمف ػ ػرة الركماني ػػة كالبيزنطي ػػة ،كق ػػد ػػـ ػػدمير بس ػػبب الج ػػدار .وقريـــة بردلـــة ال ػػي
ق ػػع ف ػػي الش ػػماؿ الش ػػرقي م ػػف طكب ػػاس ،فيه ػػا مكاق ػػع أث ػػرم كه ػػك مق ػػاـ الخج ػػر ػػـ عزله ػػا بج ػػدار الفص ػػؿ .وقريــــة تياســــير ق ػػع

إل ػ ػػى الش ػ ػػماؿ الش ػ ػػرقي م ػ ػػف طكب ػ ػػاس ،ح ػ ػػكم عم ػ ػػى م ػ ػػدفف محف ػ ػػكر ف ػ ػػي الص ػ ػػخكر كآث ػ ػػار أخ ػ ػػرل يق ػ ػػاؿ أنه ػ ػػا قص ػ ػػر حي ػ ػػث م ػ ػػر
الجػ ػػدار منهػ ػػا .وقريــــة باقــــة الشــــرقية ال ػ ػػي قػ ػػع إلػ ػػى الشػ ػػماؿ الشػ ػػرقي مػ ػػف مدينػ ػػة طػ ػػكلكرـ ،عػ ػػكد إلػ ػػى ف ػ ػرة الظػ ػػاهر بيبػ ػػرس
ك ح ػ ػػكم عم ػ ػػى بقاي ػ ػػا يج ػ ػػاف أعم ػ ػػدة كص ػ ػػهاريج .كك ػ ػػذلؾ أيجػ ػ ػان قريـــــة حبمـــــة كال ػ ػػي ق ػ ػػع جن ػ ػػكب مدين ػ ػػة قمقيمي ػ ػػة ،كيبم ػ ػػغ ط ػ ػػكؿ

الج ػ ػػدار فيه ػ ػػا ا 4ك ػ ػػـ ،يع ػ ػػزؿ ج ػ ػػزن م ػ ػػف أ ارج ػ ػػيها خم ػ ػػؼ الج ػ ػػدار ،فيه ػ ػػا بقاي ػ ػػا مكق ػ ػػع أث ػ ػػرم ي ك ػ ػػكف م ػ ػػف آب ػ ػػار كمق ػ ػػابر محف ػ ػػكرة
بالص ػػخر ،كب ػػالقرب منه ػػا يق ػػع مق ػػاـ اب ػػف العػ ػكاـ كه ػػك عب ػػارة ع ػػف بن ػػان ممم ػػككي قػ ػديـ ػػـ ػػدمير ج ػػزن من ػػه .وقريــــة بيــــت عــــور

التحتــــا ال ػ ػػي قػ ػػع إلػ ػػى الغػ ػػرب مػ ػػف مدينػ ػػة راـ اهلل ،حػ ػػكم القريػ ػػة مكقػ ػػع أثػ ػػرم فيػ ػػه أساسػ ػػات كنيسػ ػػه حػ ػػكم أرجػ ػػية فسيفسػ ػػائية،
كمعصػ ػرة زي ػػكف ،ص ػػادر الج ػػدار مس ػػاحة كبيػ ػرة م ػػف أ ارج ػػيها ش ػػممت اآلث ػػار .وقريـــة الرماضــــين ق ػػع ف ػػي الجه ػػة الجنكبي ػػة م ػػف

الخميػ ػػؿ ،ك بمػ ػ ػغ المس ػ ػػاحة الم ج ػ ػػررة م ػ ػػف أ ارج ػ ػػي الرماج ػ ػػيف بحػ ػ ػكالي ا 750دكنمػ ػ ػان ،ك ػ ػػـ ه ػ ػػدـ كه ػ ػػكؼ قديم ػ ػػة كبي ػ ػػكت أثري ػ ػػة
كعق ػػكد بس ػػبب بن ػػان الج ػػدار حي ػػث عزل ػػت خمف ػػه .قريـــة قفـــين :ق ػػع ب ػػالقرب م ػػف مدين ػػة ط ػػكلكرـ عم ػػى ح ػػدكد لخ ػػط األخط ػػر ،ػػـ
ادخػ ػػاؿ المكق ػ ػػع األث ػ ػػرم ال ػ ػػابع لمقري ػ ػػة داخ ػ ػػؿ ح ػ ػػدكد الجػ ػػدار ،كيح ػ ػػكم المكق ػ ػػع عمػ ػ ػى م اركػ ػػز اسػ ػ ػ يطاف بشػ ػ ػرية ككه ػ ػػكؼ .خربـــــة

حنانيــــا :قػ ػػع شػ ػػماؿ مدينػ ػػة بيػ ػػت لحػ ػػـ مقابػ ػػؿ مس ػ ػ كطنة جبػ ػػؿ أبػ ػػك غنػ ػػيـ كال ػ ػػي يحيطهػ ػػا سػ ػػياج أمنػ ػػي إس ػ ػرائيمي كيحػ ػػدها طريػ ػػؽ
عس ػ ػػكرم ،كأدل إقام ػ ػػة المسػ ػ ػ كطنة ب ػ ػػالقرب م ػ ػػف المكق ػ ػػع إل ػ ػػى ػ ػػدمير آث ػ ػػار ع ػ ػػكد إل ػ ػػى م ػ ػػؾ الخرب ػ ػػة كال ػ ػػي ح ػ ػػكم عم ػ ػػى بقاي ػ ػػا

ركمانيػ ػ ػػة كبيزنطيػ ػ ػػة كاسػ ػ ػػبلمية مبك ػ ػ ػرة ،كفيهػ ػ ػػا نظػ ػ ػػاـ مػ ػ ػػائي ي مثػ ػ ػػؿ بػ ػ ػػثبلث صػ ػ ػػهاريج جػ ػ ػػخمة بنيػ ػ ػػت بشػ ػ ػػكؿ دائػ ػ ػػرم محفػ ػ ػػكرة
بالصػ ػػخر كآبػ ػػار ركمانيػ ػػة ،كيصػ ػػعب عمػ ػػى الفمسػ ػػطينييف الكصػ ػػكؿ إليهػ ػػا .خربــــة المــــزار :قػ ػػع أيج ػ ػان بػ ػػالقرب مػ ػػف مس ػ ػ كطنة أبػ ػػك
غن ػ ػػيـ كيع ػ ػػكد ش ػ ػػح المعمكم ػ ػػات ع ػ ػػف المكق ػ ػػع بس ػ ػػبب الحفري ػ ػػات غي ػ ػػر الش ػ ػػرعية كس ػ ػػيطرة المسػ ػ ػ كطنة عم ػ ػػى مكق ػ ػػع الخرب ػ ػػة ال ػ ػػي

حػ ػػكم عمػ ػػى مػ ػػة ممي ػ ػزة مطمػ ػػة عمػ ػػى كادم الجمػ ػػؿ ك حػ ػػكم معاصػ ػػر زي ػ ػػكف كصػ ػػهريج ميػ ػػا محفػ ػػكر بالصػ ػػخر كبقايػ ػػا مسػ ػػجد.

خربــــة الحميديــــة :ق ػػع مقاب ػػؿ مف ػػرؽ مسػ ػ كطنة نفيه ػػدانياؿ ح ػػكم آث ػػار قري ػػة فمس ػػطينية مهجػ ػرة كآث ػػار بيزنطي ػػة .لممزيــــد راجــــع:

أشـــار ليــــا عـــادل يحيــــى فـــي مجمــــة الدراســــات الفمســـطينية ،مجمــــد  ،19عـــدد ( ،2008 ،76ممــــف القــــدس) ،ص .12-7

كـــذلك راجـــع :بنـــا فيـــدر ،جـــدعون ســـميماني ،يونتـــان مزراحـــي ،ترجمة:مؤيـــد غنـــايم ،المواقـــع األثريـــة فـــي الصـــراع السياســـي

عمـــــى منطقـــــة بيـــــت لحـــــم (جـــــوش عتصـــــيون) واإلمكانيـــــات االقتصـــــادية والثقافيـــــة ،عمـــــق شبيو،شـــــباط  .2015ص-18

.20

) (2قريـــة شــــويكة :ق ػػع إل ػػى الش ػػماؿ الش ػػرقي م ػػف مدين ػػة ط ػػكلكرـ عم ػػى بع ػػد ا 2.5ك ػػـ منه ػػا ،ح ػػكم عم ػػى ع ػػدد م ػػف المكاق ػػع
األثريػ ػػة :مثػ ػػؿ مقػ ػػاـ الشػ ػػي جمػ ػػاؿ الػ ػػديف كخربػ ػػة المهػ ػػداكم كخربػ ػػة ديػ ػػر عشػ ػػاير ،كمػ ػػا ك جػ ػػـ ػ ػػؿ ال ػ ػرأس الػ ػػذم يح ػ ػػكم عمػ ػػى
أنقػ ػػاض كأساسػ ػػات جػ ػػدراف كنحػ ػػت عمػ ػػى مغػ ػػاكر ،حيػ ػػث يعػ ػػكد نشػ ػػكن ال حجػ ػػارة فيػ ػػه إلػ ػػى العصػ ػػر البركنػ ػػزم الم ػ ػػأخر .ػ ػػـ جػ ػػـ
المكقػ ػػع داخػ ػػؿ الجػ ػػدار ،قػ ػػدـ أهػ ػػالي القريػ ػػة بقجػ ػػية إلػ ػػى محكمػ ػػة العػ ػػدؿ العميػ ػػا اإلس ػ ػرائيمية ،مطػ ػػالبيف بػ ػػأف ي ارجػ ػػع مسػ ػػار جػ ػػدار
الفص ػ ػػؿ نح ػ ػػك ح ػ ػػدكد س ػ ػػنة  ،1967كأف يش ػ ػػيد عم ػ ػػى ام ػ ػػداد الخ ػ ػػط األخج ػ ػػر ك ػ ػػي ال يع ػ ػػزؿ كثيػ ػ ػ انر م ػ ػػف بي ػ ػػكت القري ػ ػػة غرب ػ ػػي=
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المطمب الثاني :وجوب التصدي لبلنتياكات الداخمية
في هذا المطمب نسمط الجكن عمى جار اآلثار مف الفمسطينييف كالذيف يع دكف عمى اآلثار إما لجهمهـ
بقيم ه الثقافية كال اريخية إجافة إلى جني الماؿ الذم بات يعد مصدر رزؽ لهـ كيدر عميهـ أمكاؿ
طائمة نظ انر 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.
فاآلثار الفمسطينية كالمكاقع األثرية الفمسطينية با ت اليكـ عرض لمسرقة كاالن هاؾ كال عدم عميها إما
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
النعكاسات عممهـ عمى هذ المكاقع األثرية ،إجافة إلى ذلؾ فهناؾ أعماؿ قكـ بها المؤسسات
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 صكر االع دانات الحاصمة عمى المكاقع األثرية الفمسطينية كال ي يقكـ بها فئة جالة كطامعة مف
الفمسطينييف بهدؼ بيعها أك هريبها.
ففي هذا المطمب ن ناكؿ بدايةن الحفريات غير المشركعة ال ي يقكـ بها البعض مف الباحثيف أك
المرخص لهـ كمدل أثير ذلؾ عمى القيمة ال راثية لممكقع األثرم( ،الفرع األ ول) .ثـ ن ناكؿ اال جار
غير المشركع كال هريب إلى السكؽ السكدان العالمية( ،الفرع الثاني).

=الجػ ػػدار ،ولكــــن تــــم رفــــض الطمــــب وشــــيد الجــــدار غربــــي القريــــة مباشــــرة  ،كعمػ ػػى مسػ ػػافة ال زيػ ػػد عمػ ػػى س ػ ػ ة أم ػ ػػار مػ ػػف
بيك هػ ػػا ،األمػ ػػر الػ ػػذم أدل إلػ ػػى فصػ ػػؿ السػ ػػكاف عػ ػػف أ ارجػ ػػيهـ الزراعيػ ػػة الكاقعػ ػػة خمػ ػػؼ الجػ ػػدار ،كعػ ػػف المكقػ ػػع األثػ ػػرم الفرعػ ػػكني
الػ ػػذم لػ ػػـ رغػ ػػب إس ػ ػرائيؿ فػ ػػي ػ ػػدمير كمػ ػػا ػ ػ ٌػدعي .أشػ ػػار لهػ ػػا عػ ػػادؿ يحيػ ػػى فػ ػػي مجمػ ػػة الد ارسػ ػػات الفمسػ ػػطينية ،مجمػ ػػد  ،19عػ ػػدد
 ،2008 ،76اممؼ القدس  .ص .8
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الفرع األول :الحفريات غير المشروعة
إف العبث بالمكاقع األثرية كاإل جار بها يشكبلف جريمة أخبلقية ككطنية ؤثر سمبان عمى هذا المكركث
الحجارم كالذم يثبت عراقة ،ك اري كهكية فمسطيف ،فالحفريات ال ي قكـ بها عصابات اآلثار مف
أجؿ جني الماؿ كجعؼ الكعي زداد يكمان بعد يكـ مس خدميف كافة األدكات الخاصة بالحفر،
مس غميف عدـ الرقابة سيما في المناطؽ غير خاجعة لمسيطرة الفمسطينية المصنفة اج  ،فهذ المناطؽ
يمنع عمى ككادر ك ازرة اآلثار كشرطة السياحة كاآلثار دخكلها كبسط السيادة عميها ،كهذ المناطؽ
شكؿ مبلذان آمنان لمصكص كعمميات الحفر كال نقيب عف اآلثار بشكؿ غير مشركع .أك النهـ أمنكا
العقكبة غير الرادعة كال ي مف السهؿ ال ممص منها أك دفع غرامات ال جاهي ما يجنك مف أمكار
جران بيع اآلثار المنهكبة.
فمف خبلؿ الحفريات غير المشركعة عمى يد من هكي اآلثار ،حؿ أكبر الككارث بحؽ ال راث اإلنساني
كاألثرم في فمسطيف ،كيرل المخ صكف أف الحفر العشكائي كال نقيب ك جارة اآلثار كال حؼ نامت دكف
أم رادع قانكني أك أمني أك ديني ،كدكف كعية ثقافية ألهمية هذ اآلثار سكان عمى صعيد اإلعبلـ
الرسمي أك األهمي إجافة إلى جعؼ كمحدكدية دكر السمطات الرسمية (، )1كقد ركزت عممية النهب
كا ل نقيب في مناطؽ جنيف كطكلكرـ كالخميؿ كراـ اهلل كقد عادت ظاهرة سرقة ك دمير اآلثار كالمكاقع
أعيد اح بللها عاـ 1967كعدـ مكيف السمطة

األثرية ن يجة لفراغ السمطة في المناطؽ ال ي

الفمسطينية مف ممارسة صبلحيا ها في هذ المناطؽ(.)2
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
السياسي في فمسطيف ،ك سميط الحكـ األجنبي عمى مقدرات كثركات البمد ال اريخية كالثقافية.
فحسب الممسكحات األثرية ال ي قامت بها سمطات االن داب البريطاني في ثبلثينيات القرف الماجي،
كال ي جمت فمسطيف ال اريخية كهي اليكـ اإسرائيؿ ،الجفة الغربية ،قطاع غزة فإف المسح شمؿ ما

مجمكعه ا 35ألؼ مكقع كمعمـ أثرم كبير كصغير ،كما أف الجفة الغربية لكحدها جمت أكثر مف

(1)Salah Al-Houdalieh, Archaeological Heritage and Spiritual Protection: Looting and the Jinn in
Palestine.

) )2حمداف طه ،إدارة ال راث الثقافي في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،ص .3
89

ثمث هذ المكاقع ا 12216مكقعان ،إال أف جزن كبير مف هذ المكاقع في الجفة كغزة دمر ٌإباف

االح بلؿ اإلسرائيمي(.)1

فهذ ال نقيبات كالحفريات غير المشركعة هي قديمة كاح دت ليكمنا هذا ،إذ نجد أف لصكص اآلثار في
فمسطيف اليكـ ال ي رددكف عف حفر ك خريب أم شين يقع في طريقهـ ح ى القبكر اإلسبلمية لـ سمـ

مف حفريا هـ غير المشركعة كأعمالهـ ،كمقاـ حسف الراعي قرب النبي مكسى ،عمى الرغـ أف هذا

المكاف ال يح كم عمى أم قطع أثرية ممكف بيعها أك داكلها كقبض ثمنها ،عممان بأف قانكف اآلثار

لقديمة األردني رقـ ا 51لسنة  1966كالسارم في الجفة الغربية ح ى يكمنا هذا يعاقب عمى مثؿ
هذ األعماؿ ال ي ـ دكف إذف أك رخيص.

إذ نص عمى" :كؿ شخص ال يحمؿ رخصة نقيب صادرة بمق جى أحكاـ المادة ا 20مف هذا

القانكف كنقب عف آثار أك خرب أية جدراف أك إنشانات أك أية أشيان ع بر أثرية بالمعنى المقصكد مف

هذا القانكف سكان أجريت أعماؿ ال نقيب فكؽ األرض أك ح ها سكان أكانت ممكان له أـ لغير كيعاقب
بالحبس مدة ال قؿ عف عشر دنانير عند كجكد أسباب مخففة قديرية ك صادر كسائط الحفر كاآلثار

المس خرجة"(.)2

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

كأسبابه كهذ ال عديبلت غير سارية في فمسطيف كبقي الحاؿ في العقاب عمى حاله مما شكؿ ثغرة

حقيقية الس مرار ال خريب كالحفر في المكاقع األثرية كنهبها كسرق ها كبيعها ،كأحيانان االع دان عميها
كاقامة مباني ك جريفات لؤلرض كالمكاقع األثرية ،كهذا إما ي طمب كقفه حقيقيه لمسمطات الرسمية مف

أجؿ إيجاد شريع رادع يكاكب حجـ االع دانات كاس مرارها ك طكر ك نكع صكرها(.)3

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

) )2نص المادة ا/47ب مف قانكف اآلثار القديمة األردني رقـ ا 51لسنة .1966

) )3ب ػ ػػاالطبلع عم ػ ػػى كش ػ ػػكفات قج ػ ػػايا ال نقي ػ ػػب ع ػ ػػف اآلث ػ ػػار ل ػ ػػدل المح ػ ػػاكـ الفمس ػ ػػطينية  -المحافظ ػ ػػات الش ػ ػػمالية  -نج ػ ػػد أف

ع ػ ػػددها ج ػ ػػاكز ا 1500قج ػ ػػية خ ػ ػػبلؿ الس ػ ػػنكات الخمس ػ ػػة األخي ػ ػػر ،فف ػ ػػي طكب ػ ػػاس كح ػ ػػدها بم ػ ػػغ ع ػ ػػدد القج ػ ػػايا خ ػ ػػبلؿ ع ػ ػػامي

 2016 – 2015ح ػ ػ ػكالي ا 60قجػ ػ ػػية ،كفػ ػ ػػي محافظػ ػ ػػة جنػ ػ ػػيف كفػ ػ ػػي الف ػ ػ ػرة مػ ػ ػػف عػ ػ ػػاـ  2016 – 2013بمػ ػ ػػغ عػ ػ ػػدد القجػ ػ ػػايا
ا 200قجػ ػػية ،كف ػ ػػي بم ػ ػػدة حمح ػ ػػكؿ حػ ػ ػكالي ا 100قج ػ ػػية خػ ػػبلؿ ع ػ ػػامي  ،2016 – 2015كف ػ ػػي مدين ػ ػػة دك ار كخ ػ ػػبلؿ ع ػ ػػامي

 2016 – 2015بمغػػت ع ػػدد قج ػػايا ال نقي ػػب ح ػكالي ا 125قج ػػية .لممزيـــد أنظـــر :الممحـــق رقـــم ( )1مـــن ىـــذه الرســـالة.
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كما أنهـ يس خدمكف معدات م طكرة مثؿ آالت إجافة إلى المجارؼ كالفؤكس كالسكاكيف كالغرابيؿ
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
ي فكقكف عمى األجانب في البحث كال نقيب ،كي بعكف اساليب أكثر قدرة عمى االك شاؼ كال حرم(.)1
بقي أف نشير هنا أف أسباب الحفر غير المشركعة عدد إما لمبحث عف المقى لبيعها كجني األثماف،
كاما الحفر بدعكل البنان دكف إدراؾ مف قبمهـ بأهمية هذ المكاقع كقيم ها األثرية كالثقافية كالحجارية
إجافة إلى قصير كاجح مف قبؿ الكحدات المحمية في مؾ المناطؽ سيما في مناطؽ اج ال ي عدد
فيها القرل كالبمدات ،ك غيب عنها السمطة الرسمية سكان في الرقابة أك الردع(.)2
كأخي انر نشير أف نقص الكعي الجماهيرم بأهمية ال راث الحجارم أحد أبرز اآلثار السمبية لف رة
االح بلؿ ،كهك ن اج لم كظيؼ القكم لبلدعانات السياسية كاأليديكلكجية مف قبؿ االح بلؿ اإلسرائيمي
كسياس ه االس يطانية ،ككاف مف ن ائجه أيجان أف نظر الناس إلى اآلثار كجزن مف نظاـ االح بلؿ،
الذم اس خدـ اآلثار كأداة لمصادرة أراجي المكاطنيف ،كأدت السياسة اإلسرائيمية إلى خمؽ حالة مف
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
بعض مظاهر قصكر الكعي ،ك مثؿ في ظاهرة سرقة اآلثار كاال جار غير المشركع بال راث الثقافي،
) )1المنقب ػ ػػكف الفمس ػ ػػطينيكف غي ػ ػػر الق ػ ػػانكنييف ف ػ ػػي الع ػ ػػادة ،رج ػ ػػاؿ ريفي ػ ػػكف فقػ ػ ػران ،ع ػ ػػاطمكف ع ػ ػػف العم ػ ػػؿ ،كه ػ ػػـ يمج ػ ػػؤكف إلػ ػ ػػى
ال نقيػ ػػب عػ ػػف اآلثػ ػػار ككسػ ػػيمة لمكاجهػ ػػة الفقػ ػػر كالبطالػ ػػة ،إف لػ ػػـ نقػ ػػؿ الجػ ػػكع إنهػ ػػـ يبيعػ ػػكف المقػ ػػى ال ػ ػػي يك شػ ػػفكنها فػ ػػي منػ ػػاطقهـ

لكسػ ػ ػػطان يقكمػ ػ ػػكف ب ػ ػ ػ دكرهـ ببيعهػ ػ ػػا ل جػ ػ ػػار اآلثػ ػ ػػار اإلس ػ ػ ػرائيمييف ذكم الػ ػ ػػرخص فػ ػ ػػي المػ ػ ػػدف الكبػ ػ ػػرل كالقػ ػ ػػدس .لممزيـــــــد مـــــــن
التفاصــيل راجــع:

Morag Kersel, Lucy College, License to Sell: The Legal Trade of

Antiquities in Israel, PhD Thesis, University of Cambridge, England. 2006.P. 187

) )2كم ػ ػػا يؤك ػ ػػد ذل ػ ػػؾ أف كثي ػ ػػر م ػ ػػف المق ني ػ ػػات المكج ػ ػػكدة بم ح ػ ػػؼ اآلث ػ ػػار اإلسػ ػ ػرائيمية بالق ػ ػػدس مص ػ ػػدرها م ػ ػػف ال نقيب ػ ػػات غي ػ ػػر
الشػ ػػرعية لممكاقػ ػػع األثريػ ػػة ،كشػ ػػجعت سػ ػػمطات االح ػ ػ بلؿ اإلس ػ ػرائيمي جػ ػػار اآلثػ ػػار كمنح ػ ػ هـ ػ ػراخيص لئل جػ ػػار بهػ ػػا كبمػ ػػغ عػ ػػدد

ال ػ ػ ػػرخص ا 70رخص ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػاـ  ، 2006كأك ػ ػ ػػدت المص ػ ػ ػػادر األمني ػ ػ ػػة كالش ػ ػ ػػرطة الس ػ ػ ػػياحية أف الهجم ػ ػ ػػة ازدادت ش ارس ػ ػ ػػة بس ػ ػ ػػبب
الفم ػ ػػاف األمنػ ػػي ،فػ ػػي ظػ ػػؿ جػ ػػعؼ أجه ػ ػزة األمػ ػػف الفمسػ ػػطينية فػ ػػي المبلحقػ ػػة ،كعػ ػػدـ إعطػ ػػان مكجػ ػػكع اآلثػ ػػار االه مػ ػػاـ الكػ ػػافي

مػ ػػف ج ػ ػػانبهـ ،حي ػ ػػث أف إج ػ ػرانات الج ػ ػػبط معق ػ ػػدة جػ ػػدان كص ػ ػػعكبة اإلثب ػ ػػات عمػ ػػيهـ كبيػ ػ ػرة ج ػ ػػدان ال سػ ػػيما القػ ػ ػرائف كال ػ ػػدالئؿ ال ػ ػػي
ػ ػ ػػديف المصػ ػ ػػكص صػ ػ ػػعب ا لحصػ ػ ػػكؿ عميهػ ػ ػػا ككسػ ػ ػػائؿ الحمايػ ػ ػػة جػ ػ ػػعيفة لمشػ ػ ػػرطة السػ ػ ػػياحية ،حيػ ػ ػػث أنهػ ػ ػػـ غيػ ػ ػػر مسػ ػ ػػمحيف كال

ير ػ ػػدكف لباسػ ػػهـ الرسػ ػػمي ،كمػ ػػا كيػ ػػزداد األمػ ػػر عقيػ ػػدان فػ ػػي ظػ ػػؿ عػ ػػدـ كجػ ػػكد ج ػ ػكالت ف ػ ػػيش من ظمػ ػػة بعػ ػػد الػ ػػدكاـ الرسػ ػػمي لهػ ػػـ.
لممزيـــد مـــن التفاصـــيل راجـــع:
2000,

from

Israel,

in

Loot

Ago,

Millennial

http://www.Library.cornell.edu/Colldev/mideast/judmill.htm.
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Stealing

Sontag,

Deborah

Millenniums

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
الثقافي ،باع بار جزنان مف الهكية الثقافية كأحد مصادر ال نمية المس قبمية الدائمة .فيصبح لدل هذ
الفئة مف المخربيف المن هكيف لآلثار نكع مف غييب لمذاكرة كفقداف الهكية كاالن مان فيفقدكف جميرهـ
ب خيب إرث ببلدهـ(.)1

شكؿ ا 3 : 2امثمة عمى الحفريات غير الشرعية االنبش في جبؿ القفزة – البيرة ازيارة قاـ به الباحث

شكؿ ا 4 : 2امثمة عمى الحفريات غير الشرعية االنبش في خربة جذكر – بيت امر ازيارة قاـ به الباحث

) )1عبــــد الحكــــيم محمــــد ،نــــبش اآلثــــار وتيريبيــــا وأثرىمــــا عمــــى الممتمكــــات األثريــــة الوطنيــــة ،مجمــــة اآلداب ،عــــدد،32
صنعاء .2014 .ص235
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الفرع الثاني :اإلتجار غير المشروع والتيريب غير المشروع لآلثار
ع بر عمميات اإل جار غير المشركعة لآلثار في فمسطيف مف أخطر الظكاهر ال ي عرض لها

الحجارة ال اريخية كالدينية في فمسطيف ،فهي بدأت اريخيان كأحد األعراض الجانبية لمبحث األثرم
العممي المنظمة في نهاية القرف ال اسع عشر ،كما حفزت السياسة الككلكينالية عممية البحث عف المكاد
األثرية ،كن يجة لذلؾ أصبحت العبلقة كثيقة الصمة ما بيف نهب المكاقع األثرية كاإل جار غير القانكني

بالمكاد األثرية(.)1

ككما سبؽ ك حدثنا بأف العقكد الثبلثة الماجية مف االح بلؿ اإلسرائيمي لؤلراجي الفمسطينية شهد
صاعدان كبي انر في حجـ عمميات اإل جار كال هريب غير المشركع لآلثار الفمسطينية ،حيث أصبحت

األراجي الفمسطينية المح مة أكثر بقاع األرض عرجان لمنهب ،كن يجة لذلؾ انخرط عدد كبير مف

الفمسطينييف يقدر عددهـ باآلالؼ في مؾ األعماؿ غير المشركعة ،كال ي مثؿ بال نقيب كسرقة اآلثار
كبيعها في األسكاؽ السكدان ،ككذلؾ االح بلؿ اإلسرائيمي ،كأصبحت مثؿ هذ النشاطات ندد بالخطر

عمى اآلثار الفمسطينية كما يحيط بها مف هكيد كنهب كسرقة ،في ظؿ الجغكط االق صادية مف قبؿ
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

عمميات هريبها كاإل جار غير المشركع بها ،حيث يع بر اجر اآلثار اإلسرائيمي مكشي دياف ،كالذم

شغؿ مناصب رسمية عديدة نمكذجان بار انز 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

مف األراجي الفمسطينية المح مة .كن فؽ مع مف ذهبكا بأف سياسة االح بلؿ اإلسرائيمي الم هاكنة هي
مف خمؽ طبقة مف الكسطان كالمهربيف ك جار اآلثار ،إذ ـ سجيؿ ما يزيد عف مانة اجر آثار في

فمسطيف ،كجميع هؤالن ال يحممكف رخيص ممارسة هذ المهنة ،فهؤالن كالكاجح أنهـ مر بطكف بم اركز
اإل جار اإلسرائيمية ،فهؤالن ال جار يق صر دكرهـ عمى اع بارهـ كسطان ثانكييف في بنية هذ ال جارة

غير المشركعة(.)2

) )1المجمس الفمسطيني لم ربية كالثقافة ،أكراؽ ندكة القاهرة لمدك كر حمداف طه ،مرجع سابؽ ،ص .190

) )2كال شػ ػػؾ فػ ػػي أف االجػ ػػطراب السياسػ ػػي الػ ػػذم يعصػ ػػؼ بالمنطقػ ػػة منػ ػػذ انػ ػػدالع ان فاجػ ػػة األقصػ ػػى فػ ػػي سػ ػػنة  ،2000فػ ػػاقـ

هػ ػػذ المشػ ػػكمة أكثػ ػػر ،فقػ ػػد ان هػ ػػى فعمي ػ ػان ال عػ ػػاكف الػ ػػذم كػ ػػاف قائم ػ ػان بػ ػػيف شػ ػػرطة اآلثػ ػػار الفمسػ ػػطينية كنظير هػ ػػا اإلس ػ ػرائيمية ،كأدل
انهي ػ ػػار الس ػ ػػمطات األمني ػ ػػة ف ػ ػػي المن ػ ػػاطؽ الفمس ػ ػػطينية الحق ػ ػػا ،مص ػ ػػحكبان ب ف ػ ػػاقـ كبي ػ ػػر لمش ػ ػػكبلت الفق ػ ػػر كالبطال ػ ػػة ،إل ػ ػػى زي ػ ػػادة
ع ػػدد لص ػػكص اآلث ػػار ال ػػذيف ص ػػاركا يعمم ػػكف عم ػػى م ػػدار الس ػػاعة ،كف ػػي مخ م ػػؼ من ػػاطؽ الج ػػفة الغربي ػػة ،كن يج ػػة ذل ػػؾ ،حق ػػؽ

ال جػ ػػار اإلس ػ ػرائيميكف أرباح ػ ػان هائمػ ػػة ،كازدهػ ػػرت سػ ػػكؽ اآلثػ ػػار فػ ػػي إس ػ ػرائيؿ بصػ ػػكرة ممحكظػ ػػة .،لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع:
بثــــار فمســــطين بــــين النيــــب واإلنقــــاذ ،ممــــف القــــدس ،ص  ،13عمــــى الموقــــع اإللكترونــــي لمؤسســــة الدراســــات الفمســــطينية

ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل (http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf- :)PDF
. articles/10152.pdf
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فاالح بلؿ هك المحفز لهؤالن ال جار كالكسطان لكي يحصؿ عمى هذ القطع األثرية كيقـ ب زييفها
ل كائـ مع الركاية الصهيكنية إف صح لي ال عبير كباحث ،حيث ع بر الكثير مف المق نيات المكجكدة
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
المراقبة األمنية كجعؼ قدرات األجهزة المنية الفمسطينية في المبلحقة كعدـ إعطان مكجكع اآلثار
االه ماـ الكافي مف جانبهـ(.)1
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
كمنجبطة في هذ المناطؽ الحساسة القريبة مف إسرائيؿ(. )2
كبات كاجحان أف أسباب المجكن لهذ ال جارة غير المشركعة هك األكجاع االق صادية الصعبة ال ي
يعيشها المكاطف الفمسطيني ،إجافة أنه يعد سبب عف البعض لئلثران السريع ألف ما دفعه السكؽ
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.
كهذا كما يرل البعض يؤدم إلى نظيـ هذا النكع مف ال جارة المنظمة غير المشركعة كهك ما يؤدم
إلى دمير الثركة الثقافية كالحجارية إجافة إلى الن ائج السمبية الم مثمة بال دمير الذم يمحؽ بهذ
المكاقع(.)3
فاإلرث الثقافي كاألثرم في فمسطيف يمثؿ بذا ه شكاهد قيمة ذات قيمة عالية م جاكزة حدكد الدكلة
نفسها ،فاآلثار كقيم ها الحجارية ال يق صر اإلجرار بها عمى فمسطيف فحسب كانما ي جاكز المحيط
) )1يػ ػ ػػذكر أنػ ػ ػػه قبػ ػ ػػؿ نقػ ػ ػػؿ صػ ػ ػػبلحيات اآلثػ ػ ػػار سػ ػ ػػنة  ، 1994كػ ػ ػػاف هنػ ػ ػػاؾ مػ ػ ػػا يزيػ ػ ػػد عػ ػ ػػف مائػ ػ ػػة م جػ ػ ػػر لآلثػ ػ ػػار فػ ػ ػػي إس ػ ػ ػرائيؿ
كاأل ارج ػ ػػي الفمس ػ ػػطينية المح م ػ ػػة ،كيش ػ ػػمؿ ا 15م جػ ػ ػ انر ف ػ ػػي األ ارج ػ ػػي الفمس ػ ػػطينية المح م ػ ػػة ،معظمه ػ ػػا ف ػ ػػي مدين ػ ػػة بي ػ ػػت لح ػ ػػـ،

ك ع بػ ػػر القػ ػػدس المركػ ػػز الرئيسػ ػػي ،كفيهػ ػػا ا 55م ج ػ ػ انر ،ميهػ ػػا مدينػ ػػة ػ ػػؿ أبيػ ػػب كفيهػ ػػا ا 15م ج ػ ػ انر ،ك شػ ػػير االحصػ ػػائيات بػ ػػأف

حجػ ػػـ ال ػ ػػداكؿ يصػ ػػؿ إلػ ػػى مائػ ػػة ألػ ػػؼ قطعػ ػػة سػ ػػنكيان ،معظمهػ ػػا ي سػ ػػرب إلػ ػػى الخػ ػػارج ،كلؤلسػ ػػؼ الشػ ػػديد فقػ ػػد ان عشػ ػػت عمميػ ػػات
ال هريػ ػػب كاال جػ ػػار غيػ ػػر الق ػ ػانكني بالمم مكػ ػػات الثقافيػ ػػة فػ ػػي السػ ػػنكات العشػ ػػر األخي ػ ػرة.

Lucy

Kersel,

Morag

College, License to Sell: The Legal Trade of Antiquities in Israel, PhD Thesis,

University of Cambridge, England. 2006.Pp. 123- 129

) (2رائد مكقدم ،اآلثار الفمسطينية بيف ال هكيد كالسرقة ،آفاؽ البيئة كال نمية ،مركز العمؿ ال نمكماعدد.2011 40
) )3بش ػ ػػير الس ػ ػػباعي ،فمس ػ ػػفة قػ ػ ػكانيف اآلث ػ ػػار ك طكيره ػ ػػا ،حماي ػ ػػة اآلث ػ ػػار كاألعم ػ ػػاؿ الفني ػ ػػة ،المرك ػ ػػز العرب ػ ػػي لمد ارس ػ ػػات األمني ػ ػػة
كال دريب ،الرياض ،1992 ،ص .154
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اإلقميمي إلى العالـ اجمع .كادراكان مف المج مع الدكلي لخطكرة هذ ال جارة غير المشركعة في حجارة
العالـ كمم مكا ه الثقافية ،فإنه عمى الصعيد الدكلي ـ بذؿ جهد كبير مخض عنه كجكد ا فاقيات
ك كصيات كق اررات دكلية

جمف في جكهرها مكافحة اإل جار غير المشركع بالمم مكات األثرية

كالثقافية ،كلعؿ أبرز هذا الجهد الدكلي هك ا فاقية عاـ  1970الخاصة بحظر كمنع اس راد ك صدير
كنقؿ المم مكات الثقافية بطرؽ غير مشركعة.
كفي نهاية ما ذكر سابقان بالشأف الفمسطيني ،فإنه ي جح لي أف هناؾ عقيد كاجح في فرض رقابة
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
ال شريع األردني لعاـ  ،1966كالذم لـ يعد صالح كقادر عمى مكافحة هذ الجريمة في فمسطيف ،لذا
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.
فاألمر ي طمب كقفة جادة مف الجهات الرسمية كفي مقدم ها ك ازرة السياحة كاآلثار لمحد مف ال هكيد
كزيادة الكعي كنشرة حكؿ أهمية هذا اإلرث الحجارم بيف أفراد الشعب الفمسطيني كردع كؿ مف سكؿ
قدرات كثركات فمسطيف ال اريخية.
له نفسه الم اجرة في يم ٌ
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المبحث الثاني :وجوب مبلحقة ومحاسبة المنتيكين لآلثار الفمسطينية
يع بر ال اري في فمسطيف أحد مياديف الصراع األيديكلكجي الرئيسة كالمعركة المح دمة اآلف في القدس
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
ل جريد الشعب الفمسطيني مف أرجه ك اريخه معان.
عرض ال راث الثقافي الفمسطيني لعممية دمير شبه منظمة عمى مدار سنكات االح بلؿ ،ك مثمت بمحك
ٌ

آثار ما يزيد عف ألؼ مدينة كقرية فمسطينية في الف رة ما بيف  1948ك ،1952ك كاصمت هذ العممية
بعد اح بلؿ الجفة الغربية كغزة سنة  ،1967ك ركزت في مدينة القدس في محاكلة ل غيير الطابع

عرجت المدف
ال اريخي لهذ المدينة ،كفي االج ياحات اإلسرائيمية الم كررة لؤلراجي الفمسطينية ٌ
ال اريخية الس هداؼ مقصكد ،كيع بر حصار كنيسة المهد ك دمير البمدة القديمة في نابمس كاس هداؼ

كنيسة عابكد كهناؾ أمثمة كثيرة عمى عمميات ال دمير الم عمد سنة  ،2002كفي الحرب األخيرة عمى
غزة جرل اس هداؼ مقصكد لمكاقع ال راث الثقافي كالمباني العامة كالدينية كالمؤسسات ال عميمية كالبنية
ال ح ية.
كفي السنكات األخيرة مف االن فاجة الفمسطينية ط أر صاعد ممحكظ عمى عمميات سرقة اآلثار ك دمير
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
الفمسطينية مف ممارسة صبلحيا ها ،كرغـ أف بعض القائميف عمى هذ األعماؿ هـ مف ذكم النفكس
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.
كعمى جكن هذ الجرائـ كاالن هاكات ال ي ر كبها اسرائيؿ سن عرض لممبلحقة عمى المس كل الداخمي،
(المطمب األول) .ككجكب مبلحقة اسرائيؿ عمى المس كل الدكلي( ،المطمب الثاني).
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المطمب األول  :المبلحقة عمى المستوى الداخمي
أف ما م مكه فمسطيف مف مم مكات أثرية م د عبر اريخها الحجارم ،جعمها عرجة لمسرقة كالنهب
كال صدير غير المشركع عبر جار العاديات كشبكات ال هريب الدكلية بؿ كأحيانان عبر الحقائب
الدبمكماسية ،فميس االح بلؿ كحد مف يع دم عمى هذ المم مكات األثرية ،فهناؾ أيادم فمسطينية
عبث بهذا المكركث الثقافي كاألثرم ،إما الطمع كالجشع ما يدفعها لذلؾ ،أك أف جهات اسرائيمية
دعمها في سبيؿ سمب هذا اإلرث الحجارم ،أك مف خبلؿ ذلؾ الفكر السائد ف رات االح بلؿ.
كلذلؾ كفي اطار كاممي نم مس جهكد كسيقات كطنية ل أميف كصيانة ال راث الثقافي كحماي ه مف
ال عدم كالسرقة كال هريب ،كذلؾ مف خبلؿ قرير المسؤكلية الجزائية بحؽ كؿ مف سكؿ له نفسه
ال عدم عمى هذ المم مكات األثرية( ،الفرع األول) .أك مف خبلؿ قرير المسؤكلية المدنية ،ل ككف
مكممة لمجزان الجنائي ،كبما يجمف جبر الجرر( ،الفرع الثاني).
الفرع األول :المسؤولية الج از ية
المسؤكلية الجزائية ركف أساسي في النظاـ القانكني الجنائي إذ أف ال ئاـ األركاف المؤلفة لمجريمة ال
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
لم صدم لمجريمة بإدانة الفعؿ الجرمي كبعقاب مف أقدـ عميه ردعان كزج انر كاصبلحان.
كمف هنا كاف البد مف الحديث عف المسؤكلية الجزائية في جرائـ اآلثار( ،أوالً) .كالمحكمة المخ صة
في جرائـ اآلثار( ،ثانياً).
أوالً .المسؤولية الج از ية في ج ار م اآلثار :المسؤكلية بمفهكمها الجزائي فهي ال زاـ شخص ب حمؿ
ن ائج أفعاله
المجرمة ،ككي يع بر الشخص مسؤكالن جنائيان عف أفعاله الجرمية يق جي أف يككف أهبلن
ٌ

ل حمؿ ن ائج هذ األفعاؿ أم م م عان بقكة الكعي كاإلدراؾ كبسبلمة اإلدارة كال فكير ،فإقامة المسؤكلية
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الجزائية عمى فاعؿ الجرـ ؤدم إلى العقاب كاالح راز ككبلهما ال يؤدياف غاي هما إذ لـ يجدا لدل مف
جران ما فعؿ(.)1
ي كجهاف إليه المقدرة عمى ادراؾ ما فعؿ كعمى فهـ ما يمحؽ به مف ٌ

كلكف المسؤكلية الجزائية ال قكـ أصبلن ٌإال إذا أقدـ الشخص عمى ار كاب خطأ جنائي أم عمى خرؽ
قاعدة جنائية جمف جريمان لفعؿ كجزان عمى خرقها ،مف هنا كاف ركنا المسؤكلية الجزائية :الخطأ
الجزائي كاألهمية ،كمف ثـ ال يكفي أف يككف الشخص ار كب خطأن جزائيان ح ى يمكف أف ينسب إليه
جرـ معيف بؿ يجب أف قكـ صمة سببية مادية بيف هذا الخطأ كبيف الن يجة الجرمية الحاصمة ،فالصمة
السببية أم ما يسمى باإلسناد المادم ،بيف الخطأ كالن يجة شرط أساسي لقياـ المسؤكلية عف هذا
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،
فالمسؤكلية الجزائية ر ب عقابان جزائيان عمى مف قكـ عميه كليس مقبكالن ال إنسانيان كال اج ماعيان إنزاؿ
العقاب بشخص غير مخطئ أك غير مدرؾ ألفعاله عاجز عف فهـ ما يقكـ به أك ما يفرض عميه مف
مكجبات(.)2
كبال الي فإنه عند طرح مسألة المسؤكلية الجزائية أماـ المحاكـ ال بد مف حصكؿ ال درج في البحث
المدعي عميه ساهـ في إحداثه بفعؿ م صؿ
عمى الكجه ال الي :ال أكد مف حصكؿ الجرـ كمف أف ٌ
بصمة مادية به بحيث ي حمؿ مسؤكلي ه فيما إذا كاف أهبلن لها أم في حاؿ كاف م م عان بقكة الكعي
ثـ يجب البحث فيما إذا كاف مف
كاإلدراؾ كحرية اإلرادة عند ار كابه الفعؿ الجرمي المسند إليه ،كمف ٌ

مانع قانكني يحكؿ دكف قياـ هذ المسؤكلية ح ى إذا ثبت عدـ كفر اخ يرت العقكبة المناسبة بالنظر

المدعي عميه الشخصي كالظركؼ ال ي ار كب فيها جرمه كما يخ ار ال دبير االح رازم
إلى كجع ٌ

المناسب في حاؿ كجكب ا خاذ (.)3

) )1أنظػ ػػر فػ ػػي ذلػ ػػؾ :مصػ ػػطفى العػ ػػكجي ،القػ ػػانكف الجنػ ػػائي ،الجػ ػػزن الثػ ػػاني ،المسػ ػػؤكلية الجنائيػ ػػة ،منشػ ػػكرات الحمبػ ػػي الحقكقيػ ػػة،

 ،2016ص .38 – 37

) )2لممزيد مف ال فاصيؿ راجع :مصطفى العكجي ،القانكف الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص .47
) )3لممزيػ ػػد ارجػ ػػع :عػ ػػاطؼ النقيػ ػػب ،النظريػ ػػة العامػ ػػة لممسػ ػػؤكلية الناشػ ػػئة عػ ػػف الفعػ ػػؿ الشخصػ ػػي ،منشػ ػػكرات عكيػ ػػدات ،بيػ ػػركت،

 ،1983ص .29 – 28
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كالشخص المعنكم كما هك الشخص الطبيعي يككف محبلن لممسؤكلية الجزائية ،حيث أقرت معظـ
ال شريعات مسؤكلية الشخص المعنكم جنائيان عف جرائـ اآلثار م ى كقعت باسمه ،كعاقب ه عمى ذلؾ
دكف اإلخبلؿ بالعقكبة ال ي طبؽ عمى الشخص الطبيعي(.)1
كبما أف الحؽ المع دل عميه في جرائـ اآلثار هك األثر ،كاألثر يع بر مف الماؿ العاـ  ،1966لذلؾ
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
عميها أجرار بالغة باالق صاد القكمي ،إذان فاألصؿ أف جرائـ اآلثار مف جرائـ االع دان عمى المصمحة
العامة ،كمع ذلؾ فهي عد أيجان مف جرائـ االع دان عمى االق صاد القكمي ،إذ إف سرقة اآلثار أك
هريبها أك إ بلفها ؤثر ببل شؾ عمى االق صاد القكمي لمدكلة(.)2
ك نقسـ الجرائـ عمكمان في القانكف األردني بعان لجسام ها إلى :جنايات ،كجنح ،كمخالفات ،كقد حدد
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
ال نقيب عف اآلثار كالحيازة غير المشركعة كاإل بلؼ غير العمدم.
كاثبات المسؤكلية الجزائية يقع عمى عا ؽ النيابة العامة ،فالقاعدة العامة كالمبدأ الرئيسي االبينة عمى
مف أدعى  ،كهذا المبدأ عاـ يسرم عمى مخ مؼ فركع القانكف كهذا منطؽ سميـ يقرر أف األصؿ في
) )1ي ػ ػػرل جان ػ ػػب م ػ ػػف الفق ػ ػػه ج ػ ػػركرة حص ػ ػػر المس ػ ػػؤكلية الجنائي ػ ػػة المر كب ػ ػػة باس ػ ػػـ الدكل ػ ػػة ب ػ ػػاألفراد ال ػ ػػذيف س ػ ػػببكا ف ػ ػػي ار ك ػ ػػاب

األفع ػػاؿ غي ػػر المش ػػركعة ،كيج ػػد ه ػػذا الػ ػرأم مب ػػر انر فػ ػػي فكػ ػرة اإلس ػػناد المعن ػػكم ،حي ػػث أف األحك ػػاـ الجزائي ػػة ال نطب ػػؽ إال عمػ ػػى
الش ػ ػػخص الطبيع ػ ػػي ،ذل ػ ػػؾ ال ػ ػػذم لدي ػ ػػه ممك ػ ػػه ال ميي ػ ػػز ب ػ ػػيف الخي ػ ػػر كالش ػ ػػر ،كككن ػ ػػه حػ ػ ػ انر ف ػ ػػي االخ ي ػ ػػار بينهم ػ ػػا ،أم أف العق ػ ػػاب

ي قرر عمى قدر النصيب اإلدارم االمعنكم الذم ساهـ به الجاني في ار كاب الفعؿ.

أم ػ ػػا الش ػ ػػخص المعن ػ ػػكم ف ػ ػػبل يمم ػ ػػؾ إرادة حقيقي ػ ػػة ،كليس ػ ػػت لدي ػ ػػه أهمي ػ ػػة ل حم ػ ػػؿ العق ػ ػػاب ،كقياسػ ػ ػان عم ػ ػػى ذل ػ ػػؾ يك ػ ػػكف الش ػ ػػخص

المعنػ ػػكم غي ػ ػػر مسػ ػػؤكؿ ع ػ ػػف الج ػ ػرائـ ال ػ ػػي ير كبهػ ػػا األفػ ػ ػراد الػ ػػذيف س ػ ػػببكا بار كابهػ ػػا ،فف ػ ػػي إق ػ ػرار مس ػ ػػؤكلي ه الجزائيػ ػػة س ػ ػػي نافى
به ػ ػػذا الكص ػ ػػؼ م ػ ػػع اع ب ػ ػػارات العدال ػ ػػة ،كيص ػ ػػطدـ بمب ػ ػػدأ شخص ػ ػػية العقكب ػ ػػات كال فري ػ ػػد العق ػ ػػابي ال ػ ػػذم يس ػ ػػكد القػ ػ ػكانيف الجنائي ػ ػػة

المعاصرة.

الق ػػت ه ػػذ الفكػ ػرة نق ػػدان كبيػ ػ انر م ػػف الفق ػػه الق ػػانكني المعاص ػػر ،لممزيــــد مـــن التفاصــــيل راجـــع :نواردىــــا مطـــر الزبيــــدي ،الحمايــــة

الجنا يـــة لمبي ـــة ضـــد اخطـــار التمـــوث ،رســـالة دكتـــوراه ،مقدمـــة إلـــى مجمـــس كميـــة القـــانون بجامعـــة بغـــداد ،تمـــوز،1997 ،

ص  .94وأيضـــاً راجـــع :حميـــد الســـعدي ،مقدمـــة فـــي دراســـة القـــانون الـــدولي الجنـــا ي ،مطبعـــة المعـــارف ،بغـــداد ،الطبعـــة
األولى ،1971 ،ص .306

) )2لممزي ػ ػػد م ػ ػػف ال فاص ػ ػػيؿ ارج ػ ػػع :حس ػ ػػني الجن ػ ػػدم ،ال ػ ػػكجيز ف ػ ػػي ق ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات ،الج ػ ػػزن األكؿ ،النظري ػ ػػة العام ػ ػػة لمجريم ػ ػػة،
أكاديمية العمكـ الشرطية ،الشارقة ،2009 ،ص .356
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كؿ إنساف البرانة كلكف العبن األساسي كما ق جيه القاعدة العامة أف النيابة العامة هي المكمفة
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
عمى عا ؽ النيابة العامة بكصفها ممثمة االدعان الذم ي حمؿ كحد عبن قديـ الدليؿ بعيدان عف الم هـ
الذم ال يم زـ 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
الصمت ،كال يجكز أكيؿ هذا الصمت جد (.)1
كما ينطكم حمؿ اال هاـ بعبن اإلثبات عمى كميؼ النيابة العامة ،كالمحكمة أيجان سكان بسكان،
ب قديـ كؿ ما يدحض قرينة البرانة ،كما عنيه مف ا فسير الشؾ لمصمحة الم هـ  ،كهك ما ال يككف إال
بإثبات كقكع الجريمة بكافة أركانها كعناصرها كنسب ها إلى الم هـ ،كيم د ذلؾ االل زاـ ليشمؿ أيجان
ال قرير بان فان أم سبب مف أسباب اإلباحة أك مانع مف مكانع المسؤكلية ،أك مانع مف مكانع العقاب
أك سبب مف أسباب انقجان العقكبة كال قادـ(.)2
ثانياً .المحاكم المختصة بج ار م اآلثار :القجان الجنائي هك الذم ي كلى طبيؽ القانكف الجنائي،
كالقانكف الجنائي يشمؿ القكانيف العقابية ال ي ككف مف قانكف العقكبات كالقكانيف العقابية ال كميمية
مثؿ :قانكف اآلثار ،قانكف الجمارؾ ،قانكف حماية البيئة ....ال  ،ككذلؾ القكانيف العقابية الخاصة مثؿ
قانكف العقكبات العسكرية.
كالقجان الجنائي كهك يمارس كاجبا ه في محاكمة الم هميف بار كاب الجرائـ الماسة بأمف اآلثار إنما
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.

) )1نص ػ ػػت الم ػ ػػادة األكل ػ ػػى م ػ ػػف ق ػ ػػانكف اإلجػ ػ ػرانات الجزائي ػ ػػة رق ػ ػػـ ا 3لس ػ ػػنة  2001عم ػ ػػى أن ػ ػػه " :خػ ػ ػ ص النياب ػ ػػة العام ػ ػػة دكف
غيره ػػا بإقام ػػة ال ػػدعكل الجزائي ػػة كمباش ػػر ها كال ق ػػاـ م ػػف غيره ػػا إال ف ػػي األحػ ػكاؿ المبني ػػة ف ػػي الق ػػانكف ،كال يج ػػكز كق ػػؼ ال ػػدعكل

أك ال نازؿ عنها أك ركها أك عطيؿ سيرها أك ال صالح عميها ،إال في الحاالت الكاردة في القانكف".

) )2أنظػ ػػر فػ ػػي ذلػ ػػؾ  :محمػ ػػكد نجيػ ػػب حسػ ػػني ،االخ صػ ػػاص كاالثبػ ػػات فػ ػػي قػ ػػانكف اإلج ػ ػرانات الجنائيػ ػػة ،دار النهجػ ػػة العربيػ ػػة،

القػ ػ ػػاهرة ،1992 ،ص  .66كأنظػ ػ ػػر أيج ػ ػ ػان :فكزيػ ػ ػػة عبػ ػ ػػد الس ػ ػ ػ ار ،المسػ ػ ػػاهمة األصػ ػ ػػمية فػ ػ ػػي الجريمػ ػ ػػة ،رسػ ػ ػػالة دك ػ ػ ػػك ار  ،كميػ ػ ػػة
الحقكؽ ،جامعة القاهرة ،1967 ،ص .508
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نحت فمسطيف حاؿ غالبية ال شريعات العربية بعدـ النص عمى أحكاـ خاصة بإقامة الدعكل الجزائية
بجرائـ المم مكات األثرية كالثقافية ،كأخجعت هذ الجرائـ بال الي لؤلحكاـ العامة الكاردة في قانكف
اإلجرانات الجزائية ال ي عالج الدعكل الجزائية بشكؿ عاـ.
حيث خ ص محاكـ الصمح بالجنح دكف الجنايات كهي الجرائـ ال ي حددت عقكب ها بالحبس مف
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
في اغمبها لذلؾ فإف االخ صاص ينعقد لمحكمة الصمح حسب االخ صاص المكاني لهذ المحاكـ(.)1
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
ا خاذ اإلجرانات الجزائية جد مر كب الجريمة كفرض العقكبة عميه ،ك جمف الشككل ال حريرية كذلؾ
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،
كمف المقرر أيجان أف لمف لحقه جرر مباشر مادم أك معنكم مف أم جريمة أف يدعي بالحؽ المدني
جد الم هـ كالمسؤكؿ مدنيان عف فعمه ،عمى كفؽ األحكاـ الكاردة في قانكف أصكؿ المحاكمات
الجزائية(.)2
كاألصؿ أف فصؿ المحكمة الجزائية بالحؽ المدني بعان لمحؽ الجزائي ،كلكف لها إذا رأت أف الفصؿ
بالدعكل المدنية يق جي إجران حقيؽ يؤخر الفصؿ في الدعكل الجزائية ف رفض المحكمة الدعكل
المدنية عمى أف يككف لمطالب الحؽ في مراجعة المحاكـ المدنية ،كما أف لممدعي بالحؽ المدني

) )1نص ػ ػػت الم ػ ػػادة ا 168م ػ ػػف ق ػ ػػانكف اإلجػ ػ ػرانات الجزائي ػ ػػة رق ػ ػػـ ا 3لس ػ ػػنة  2001عم ػ ػػى أن ػ ػػه -1" :خػ ػ ػ ص مح ػ ػػاكـ البداي ػ ػػة
بنظ ػ ػػر جمي ػ ػػع الجناي ػ ػػات ،كجػ ػ ػرائـ الج ػ ػػنح الم بلزم ػ ػػة معه ػ ػػا كالمحال ػ ػػة إليه ػ ػػا بمكج ػ ػػب قػ ػ ػرار ا ه ػ ػػاـ -2 .إذا ك ػ ػػكف الفع ػ ػػؿ الكاح ػ ػػد

ج ػ ػرائـ م ع ػ ػػددة ،أك إذا كقعػ ػػت ع ػ ػػدة ج ػ ػرائـ لغ ػ ػػرض كاحػ ػػد ،ككان ػ ػػت مر بطػ ػػة ببعج ػ ػػها بحيػ ػػث ال قب ػ ػػؿ ال جزئػ ػػة ،ككان ػ ػػت إح ػ ػػدل

هذ الجرائـ مف اخ صاص محكمة البداية ،اخ صت هذ المحكمة بنظرها جميعان".

) )2نصػ ػ ػػت المػ ػ ػػادة ا 300مػ ػ ػػف قػ ػ ػػانكف اإلج ػ ػ ػرانات الجزائيػ ػ ػػة رقػ ػ ػػـ ا 3لسػ ػ ػػنة  2001عمػ ػ ػػى أنػ ػ ػػه " :خ ػ ػ ػ ص محكمػ ػ ػػة الصػ ػ ػػمح
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
حاز درجة الثبات(.)1
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 مزـ به
المحكمة المدنية مر كب جريمة ماسة باآلثار هك صكرة مف صكر مؾ الحماية المدنية ،كقد نظرت
المحاكـ الفمسطينية في العديد مف القجايا الم عمقة بالجرائـ الكاقعة عمى اآلثار .كسنكجح ذلؾ مف
خبلؿ ممحؽ رقـ ا 1المرفؽ بنهاية الرسالة.

الفرع الثاني  :المسؤولية المدنية
كهي ال زاـ شخص ب عكيض عف جرر الحقه بالغير ،سكان كاف هذا االل زاـ محددا في نصكص أك
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
أك العمد كقد أخذ فقهان الشريعة اإلسبلمية بهذا النهج بعدـ ال فرقة بيف الخطأ كالعمد في كجكب
الجماف عمى الم سبب(.)2

) )1نص ػ ػػت المػ ػ ػػادة ا 194مػ ػ ػػف قػ ػ ػػانكف اإلجػ ػ ػرانات الجزائيػ ػ ػػة رقػ ػ ػػـ ا 3لسػ ػ ػػنة  2001عم ػ ػػى أف -1" :لكػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف جػ ػ ػػرر مػ ػ ػػف
الجريمػ ػػة أف ي قػ ػػدـ بطمػ ػػب إلػ ػػى ككيػ ػػؿ النيابػ ػػة العامػ ػػة أك إلػ ػػى المحكمػ ػػة ال ػ ػػي نظػ ػػر الػ ػػدعكل ي خػ ػػذ فيػ ػػه ص ػ ػراحة صػ ػػفة االدعػ ػػان

ب ػػالحؽ المػ ػػدني لم عػ ػػكيض عػ ػػف الجػ ػػرر الػ ػػذم لح ػػؽ بػ ػػه مػ ػػف الجريمػ ػػة -2 .يجػ ػػب أف يكػ ػػكف الطم ػػب معم ػ ػبلن كافي ػ ػان كلػ ػػه مػ ػػا يبػ ػػرر

م ػػف البيان ػػات كاألدل ػػة" ،كم ػػا كنص ػػت الم ػػادة ا 195م ػػف ذات الق ػػانكف عم ػػى أن ػػه -1" :يج ػػكز إقام ػػة دع ػػكل الح ػػؽ الم ػػدني بع ػ ػان
لمػ ػػدعكل الجزائيػ ػػة أمػ ػػاـ المحكمػ ػػة المخ صػ ػػة ،كمػ ػػا جػ ػػكز إقام هػ ػػا عمػ ػػى حػ ػػدة لػ ػػدل القجػ ػػان المػ ػػدني ،كفػ ػػي هػ ػػذ الحالػ ػػة يكقػ ػػؼ

النظ ػػر فػ ػػي الػ ػػدع كل المدنيػ ػػة إل ػػى أف يفصػ ػػؿ فػ ػػي الػ ػػدعكل الجزائيػ ػػة بحك ػػـ بػ ػػات ،مػ ػػا لػ ػػـ يكػ ػػف الفص ػػؿ فػ ػػي الػ ػػدعكل الجزائيػ ػػة قػ ػػد
أكق ػ ػػؼ لجن ػ ػػكف المػ ػ ػ هـ -2 .إذ أق ػ ػػاـ الم ػ ػػدعي الم ػ ػػدني دعػ ػ ػكا ل ػ ػػدل القج ػ ػػان الم ػ ػػدني ف ػ ػػبل يج ػ ػػكز ل ػ ػػه بع ػ ػػد ذل ػ ػػؾ إقام ه ػ ػػا ل ػ ػػدل

القجان الجزائي ما لـ يكف قد أسقط دعكا أماـ لمحكمة المدنية".

) )2عمػ ػ ػػي فيبللػ ػ ػػي ،االل ازمػ ػ ػػات ،العمػ ػ ػػؿ المس ػ ػ ػ حؽ لم عػ ػ ػػكيض ،الجػ ػ ػػزن الثػ ػ ػػاني ،دكف طبعػ ػ ػػة  ،دار مػ ػ ػػكفـ لمنشػ ػ ػػر ك ال كزيػ ػ ػػع،
الجزائر ،2002 ،صفحة .18 - 2
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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
قد يرد مف أحكاـ خاصة بشأنه في قانكف اآلثار ،ككؿ ذلؾ كفؽ األحكاـ الكاردة في قانكف المرافعات
المدنية كقانكف اإلثبات في المسائؿ المدنية ،كبما يؤمف إصدار أحكاـ عادلة ،سريعة ناجزة ،قميمة
الكمفة ،مس كفية لمجمانات ،محكمة اإلجرانات(.)1

أوالً .ممكية االثار والممتمكات الثقافية :ع بر االثار في فمسطيف مممككة لمدكلة بنص القانكف( ،)2حيث
حددت المادة السابعة مف قانكف االثار القديمة رقـ ا 5لسنة  1966ممكية هذ االثار كحصرت
ممكي ها بالدكلة بغض النظر عف ممكية االرض ،كجعمت مف الممكية القانكنية لمدكلة لهذ االثار بحكـ
القانكف منفصمة عف ممكية المالؾ لؤلرض ال ي حكم هذ االثار كسكان أكانت االثار المحددة في
باطف األرض أك عمى ظاهرها كسكان أكانت هذ االثار معمما أثريان أـ أثا انر منقكلة مف قبيؿ القطع
االثرية فأف ممكي ها الخالصة لمدكلة منع عمى الغير ادعان ممكية هذ االثار الل صاقها اك كجكدها
داخؿ الممكية الخاصة به .هذا مف جهة كمف جهة اخرل فأف القانكف

()3

قد أناط أمر ادارة االثار

كاالشراؼ عميها كالسماح اك اعطان الرخصة بال نقيب عنها لمدير السياحة كاآلثار ،كبال الي فأف كافة
الحقكؽ العينية كالشخصية كاالدبية الم ر بة عف الممكية لآلثار الفمسطينية عكد لمدكلة ،كما اف القانكف
قد سمح لممدير كبمكافقة الكزير في حاؿ كاف هناؾ بنان أك مكقع اثرم كسكان اكاف مسجبل كممؾ في

) )1عب ػ ػػد الكه ػ ػػاب ال ح ػ ػػافي ،الحماي ػ ػػة القانكني ػ ػػة لآلث ػ ػػار العربي ػ ػػة ،منش ػ ػػكر ف ػ ػػي ك ػ ػػاب الحماي ػ ػػة القانكني ػ ػػة لآلث ػ ػػار العربي ػ ػػة ،بي ػ ػػت
الحكمة ،بغداد .2001 ،ص .154

) )2قػ ػػانكف االثػ ػػار القديمػ ػػة رقػ ػػـ ا 5لسػ ػػنة  -1966المػ ػػادة ا 7كال ػ ػػي ػ ػػنص عمػ ػػى انػ ػػه" :اأ ع بػ ػػر اآلثػ ػػار ممك ػ ػان لمدكلػ ػػة كفق ػ ػان
ألحكػ ػ ػػاـ م ػ ػ ػكاد الفصػ ػ ػػميف ال اربػ ػ ػػع كالخػ ػ ػػامس مػ ػ ػػف هػ ػ ػػذا القػ ػ ػػانكف .اب إف ممكيػ ػ ػػة األرض ال كسػ ػ ػػب صػ ػ ػػاحبها حػ ػ ػػؽ ال صػ ػ ػػرؼ

باآلث ػػار المكج ػػكدة عم ػػى س ػػطحها أك ف ػػي باطنه ػػا كال خكل ػػه ح ػػؽ ال نقي ػػب ع ػػف اآلث ػػار إال إذا حص ػػؿ عم ػػى صػ ػريح ب ػػذلؾ .اج ػ ػ

يع بر قرار الكزير فيما إذا كاف الشين أك المكقع أك البنان أثريان أك غير أثرم بالمعنى المقصكد في هذا القانكف نهائيان.

) )3ق ػ ػػانكف االث ػ ػػار القديم ػ ػػة رق ػ ػػـ ا 5لس ػ ػػنة  -1966الم ػ ػػادة ا 8كال ػ ػػي ػ ػػنص عم ػ ػػى ان ػ ػػه" :اأ ن ػ ػػاط إدارة اآلث ػ ػػار كاإلشػ ػ ػراؼ
عميه ػػا بالمػ ػػدير أك م ػػف ينػ ػػكب عنػ ػػه ف ػػي حالػ ػػة غيابػ ػػه .اب يج ػػكز لممػ ػػدير أف يصػ ػػدر نشػ ػرات مطبكعػ ػػة بػ ػػيف ح ػػيف كآخػ ػػر عمػ ػػؽ

بالش ػ ػػؤكف ال اريخيػ ػ ػػة كاألثري ػ ػػة .اج يجػ ػ ػػكز لممػ ػ ػػدير بمكافق ػ ػػة الػ ػ ػػكزير إج ػ ػ ػران الحفري ػ ػػات األثريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي أم مك ػ ػػاف داخػ ػ ػػؿ المممكػ ػ ػػة

األردنية الهاشمية.
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دائرة االراجي اـ غير مسجؿ اف يس ممؾ ذلؾ المكقع بعد دفع عكيض عادؿ لممالكيف كفقا لقانكف
االس مبلؾ في حاؿ لـ ي ـ اال فاؽ عمى بيع هذا المكقع أك أجير لمدكلة(.)1
ثانياً .رد الممتمكات الثقافية :سعيان لمحفاظ عمى المك شفات األثرية مف الجياع أك ال هريب منع
القانكف عمى مك شؼ اك الشخص الذم عثر عمى أية مق نيات اثرية مف االح فاظ بها ،كاكجب عميه
سميمها الى مدير االثار حيث نصت المادة ا 15مف القانكف عمى كجكب اببلغ اية سمطة حككمية
حاؿ اك شاؼ اك العثكر عمى اية قطع اثرية ككجكب سميمها الى مؾ السمطة ،ال ي عميها اببلغ
المدير بذلؾ( ،)2كبذلؾ فأف القانكف قد اب غى كفير الحماية الفكرية لؤلثر المك شؼ أك الذم ـ العثكر
عميه بلفيا ألية صرفات كق ية قد جر به اك جعؿ مف حماي ه مس حيبل لحيف فحصه كمعرفة
أهمي ه كا خاذ القرار المناسب بشأنه ،حيث يجكز لمكزير كفقا ألحكاـ المادة ا 16مف القانكف اس مبلؾ
ذلؾ االثر مقابؿ مكافئة مالية ال قؿ عف قيمة جكهر ذلؾ االثر ( ،)3كالمقصكد بقيمة جكهر األثر
القيمة الحقيقية المادية لمقطعة االثرية دكف النظر الى ما مثمه القيمة ال اريخية اك المعنكية له كال ي قد
زيد كثي ار عف قيمة جكهر .
كفي حاؿ عدـ ايفان مك شؼ أك حائز القطع االثرية أك مف ان قمت اليه حياز ها بأم طريقة مف الطرؽ
الغير قانكنية ،فأنه يحؽ بع هذ القطع االثرية بأم يد كانت كاس ردادها ،ك نفيذ مكجكع االس رداد
نفيذا عينيا جب ار عنه ،كيجكز لممحكمة أف أمر بالرد بعا لمدعكل الجزائية ال ي قيمها النيابة العامة
بكصفها ممثمة الحؽ العاـ ،كما يجكز اقامة الدعكل الحقكقية المس قمة اماـ القجان المدني لممطالبة
) )1الم ػ ػػادة ا 11م ػ ػػف ق ػ ػػانكف االث ػ ػػار لس ػ ػػنة " : 1966ذا كج ػ ػػد بن ػ ػػان أك مكق ػ ػػع أث ػ ػػرم سػ ػ ػكان ك ػ ػػاف مس ػ ػػجبل ف ػ ػػي دائػ ػ ػرة األ ارج ػ ػػي
كمم ػ ػػؾ خ ػ ػػاص أـ ل ػ ػػـ يك ػ ػػف ،يج ػ ػػكز لمم ػ ػػدير بمكافق ػ ػػة ال ػ ػػكزير :اأ أف ي ف ػ ػػؽ م ػ ػػع ص ػ ػػاحب ذل ػ ػػؾ البن ػ ػػان أك المكق ػ ػػع عم ػ ػػى حفظ ػ ػػه

ك فق ػػد كص ػػيان ه كيجػ ػػكز أف يخص ػػص لػ ػػه مبمغػ ػان لمقي ػػاـ بأيػ ػػة عممي ػػا ت ػ ػػرميـ كص ػػيانة ي اره ػػا جػ ػػركرم ،كف ػػي هػ ػػذ الحال ػػة يجػ ػػب

أف ػ ػ ػ ػ ـ اإلنش ػ ػ ػػانات كفاقػ ػ ػ ػان ألي ػ ػ ػػة ش ػ ػ ػػركط يج ػ ػ ػػعها الم ػ ػ ػػدير بمكافق ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػكزير .اب أف يشػ ػ ػ ػ رم المكق ػ ػ ػػع أك يسػ ػ ػ ػ أجر  .اج أف

يس ػ ػ ممؾ المكقػ ػػع كفاق ػ ػان ألحكػ ػػاـ قػ ػػانكف اس ػ ػ مبلؾ األ ارجػ ػػي عنػ ػػد عػ ػػذر البيػ ػػع أك اإليجػ ػػار ،بعػ ػػد دفػ ػػع عػ ػػكيض عػ ػػادؿ .اد أف

يهدـ كينقؿ أم بنان أثرم بكاممه أك جزن منه".

) )2نػ ػػص المػ ػػادة ا" : 15ك ػ ػػؿ مػ ػػف اك ش ػ ػػؼ أث ػ ػ انر قػ ػػديمان م ػ ػػف أم نػ ػػكع ك ػ ػػاف كلػ ػػـ يكػ ػػف ح ػ ػػائ انز عمػ ػػى رخص ػ ػػة لم نقيػ ػػب بمق ج ػ ػػى
أحكػ ػػاـ المػ ػػادة ا 20مػ ػػف هػ ػػذا القػ ػػانكف ككػ ػػؿ مػ ػػف عمػ ػػـ باك شػ ػػاؼ مثػ ػػؿ ذلػ ػػؾ األثػ ػػر ،عميػ ػػه أف يبمػ ػػغ أقػ ػػرب سػ ػػمطة حككميػ ػػة عنػ ػػه

خبلؿ ثبلثة أياـ ،كعمى هذ السمطة أف جع يدها عمى هذ اآلثار ك بمغ المدير حاالن".

) )3المػ ػػادة ا 16مػ ػػف القػ ػػانكف " :اأ باسػ ػ ػ ثنان مػ ػػا كرد فػ ػػي الفق ػ ػرة ا 3م ػ ػػف هػ ػػذا المػ ػػادة يكػ ػػكف ح ػ ػػؽ الػ ػػكزير فػ ػػي اسػ ػ ػ مبلؾ أم
أث ػػر ق ػػديـ مكقكفػ ػان عم ػػى دف ػػع مكافئ ػػة ال ق ػػؿ ع ػػف قيم ػػة ج ػػكهر األث ػػر إل ػػى الش ػػخص ال ػػذم عث ػػر عميػ ػه .اب ح ػػدد ه ػػذ القيم ػػة
باال ف ػ ػػاؽ ب ػ ػػيف ال ػ ػػكزير كالش ػ ػػخص ال ػ ػػذم عث ػ ػػر عم ػ ػػى األث ػ ػػر كعن ػ ػػد االخػ ػ ػ بلؼ ح ػ ػػدد القيم ػ ػػة م ػ ػػف محك ػ ػػـ يعين ػ ػػه مجم ػ ػػس ال ػ ػػكزران

كيككف قرار نهائيان".
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باس رداد المم مكات العقارية عمى حائز هذ المم مكات اك بعا لمدعكل الجزائية كفقا لقكاعد االدعان
بالحؽ المدني .كبال الي كعكدة عمى ما ـ بيانه سالفا فأنه في حاؿ مخالفة حائز القطع االثرية
المك شفة اك ال ي ـ العثكر عميها االل زاـ القانكني الممقى عمى عا قه باإلببلغ عف االثر ك سميمه
لمسمطات المخ صة فأنه ي ر ب بحقه باإلجافة لمعقكبات الجزائية المنصكص عميها في قانكف االثار
كما ي ر ب عمى الدعكل الجزائية مف الزامات مدنية بمكجب احكاـ المادة ا 42مف قانكف العقكبات رقـ
ا 16لسنة  1960كالم مثمة بالرد كالمصادرة كالحكـ بالعطؿ كالجرر كالنفقات ،مسؤكلية مدنية مثؿ
بال عكيض كفقا لقانكف المخالفات المدنية النافذ كالذم يمزـ مف سبب بجرر ن يجة مخالف ه لمقكانيف
كاالنظمة بالمنصفة العادلة كال ي مثؿ ال عكيض عف عادؿ قيمة الجرر الذم سبب به.
ثالثاً .التعويض عن االضرار :يع بر ال عكيض عف الجرر الذم قد يمحؽ بالمم مكات الثقافية كاالثار
اقؿ اهمية مف اس رداد االثار المنهكبة كذلؾ أف أم عكيض مادم ال يمكف اف يعكض أم جرر
يصيب القيمة ال اريخية كالمعنكية لآلثار كالمم مكات ال اريخية ككف اف قيم ها الحقيقية كمف فيما
شكمه مف قيمة معنكية ال بما لجكهرها مف قيمة ،كمع ذلؾ فأنه قد يصعب في بعض األحكاؿ اصبلح
الجرر الذم لحؽ بالمم مكات الثقافية أك األثر كبال الي ال بد مف المجكن لم عكيض عف قيمة الجرر
الذم الحقه الم سبب به ،كيشمؿ ال عكيض كفقا ألحكاـ قانكف المخالفات المدنية النافذ الخسارة الفعمية
دان عميها،
ألم قيمة أثرية أك مادية ككذلؾ المصاريؼ كالنفقات ال ي سبب بها الفعؿ الذم يشكؿ اع ن

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
الخسارة"(.)1
كبال الي فأنه ككفقان لم عريؼ الكارد في قانكف المخالفات المدنية فأف ال سبب بأية خسارة أك مؼ باآلثار
بكصفها مممككة لمدكلة بحكـ القانكف كبغض النظر عف ممكية االرض أك المكاف ال ي كجدت به
االثار اك ال سبب بجرر اك هدـ لممعالـ األثرية يمزـ الم سبب بهذا الجرر بال عكيض عما لحؽ الدكلة
مف الفعؿ الذم سبب هذ الخسارة أك الجرر كيؤسس هذا ال عكيض عمى قكاعد المسؤكلية ال قصيرية
كال ي مخص أحكامها بأنه في حاؿ ثبكت الجرر عمى الم سبب به فأنه ممزـ ب عكيض هذا الجرر
األمر الذم يعني كجكب اثبات الخطأ كالجرر كالعبلقة السببية بينهما لمحكـ بال عكيض ،حيث يمكف
) )1قانكف المخالفات المدنية المعدؿ لسنة  1947الذم جان بأحكاـ معدلة لمقانكف االصمي.
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عريؼ المسؤكلية ال قصيرية بأنها الجزان عمى االخبلؿ بالكاجب القانكني العاـ الذم يفرض عمى كؿ
شخص عدـ االجرار بغير( ،)1كالكاجب العاـ المقصكد في المسؤكلية عمى المساس باآلثار كالمم مكات
الثقافية محدد بأحكاـ قانكف االثار كالذم كجع نصكصا قانكنية آمرة بالحفاظ عميها كعدـ المساس اك
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.
اما فيما يخص قيمة ال عكيض فأنه يخ مؼ باخ بلؼ الجرر المسبب لم عكيض كيع بر مسألة قديرية
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
الكاقع عميها كذلؾ كفقا ألحكاـ المكاد ا 60 ،58 ،3مف قانكف المخالفات المدنية رقـ ا 36لسنة
 1944المعدؿ لسنة  1947الم عمقة بقيمة النصفة العادلة ال ي يجكز الحكـ بها جب ار لمجرر عمى
الم سبب به ،كما أ ف ما يشكمه فعؿ المساس بالمم مكات الثقافية مف ككنه يؤلؼ جرما جزائيا ال يمنع
اقامة الدعكل المدنية مباشرة لممطالبة باس رداد المم مكات الثقافية اك ال عكيض عف ام جرر لحؽ بها
كفقا لصريح نص المادة ا 67مف قانكف المخالفات المدنية عمى الرغـ مف اف اقامة المطالبة كفقا
لبلدعان بالحؽ المدني بعا لمدعكل الجزائية يمكف اف ككف اسهؿ كاسرع مف ناحية االجرانات.
فالجدير بالذكر أف إقامة الدعكل يس مزـ قديـ أدلة ثبة كاقعة السرقة أك ال سريب كهك أمر يقع عمى
عا قنا(. )2
المسؤولية العقدية :يمكف عريؼ المسؤكلية العقدية كما ذهب البعض

()3

الى انها الجزان عف اإلخبلؿ

باالل زامات الناشئة عف العقد أك عدـ نفيذها أك ال أخر فيها ،ك هذ المسؤكلية ال قكـ إال عند اس حالة
) )1سػ ػ ػ ػػمير عبػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػػيد ،المبػ ػ ػ ػػادئ االساسػ ػ ػ ػػية فػ ػ ػ ػػي نظريػ ػ ػ ػػة االل ػ ػ ػ ػزاـ ،مصػ ػ ػ ػػادر االل ػ ػ ػ ػزاـ ،دكف طبعػ ػ ػ ػػة ،منشػ ػ ػ ػػأة المعػ ػ ػ ػػارؼ،
االس ػ ػ ػػكندرية ،دكف س ػ ػ ػػنة نش ػ ػ ػػر ،ص  . 213كم ػ ػ ػػا عرفه ػ ػ ػػا الس ػ ػ ػػنهكرم بأنه ػ ػ ػػا " :ع ػ ػ ػػكيض الج ػ ػ ػػرر الناش ػ ػ ػػئ ع ػ ػ ػػف الفع ػ ػ ػػؿ غي ػ ػ ػػر

المشػ ػ ػػركع" السػ ػ ػػنهكرم ،ج  ،2مصػ ػ ػػادر االل ػ ػ ػزاـ ،المجمػ ػ ػػد  ، 2نقػ ػ ػػيح مصػ ػ ػػطفى الفقػ ػ ػػي كعبػ ػ ػػد الباسػ ػ ػػط جميعػ ػ ػػي ،ط  ،3الق ػ ػ ػاهرة،

دار النهجة العربية ،1987 ،ص.1027

) (2عبػ ػػد الك ػ ػريـ الجبػ ػػكرم ،الحمايػ ػػة القانكنيػ ػػة لآلثػ ػػار كطني ػ ػان كدكلي ػ ػان ،الحمايػ ػػة القانكنيػ ػػة لآلثػ ػػار العربيػ ػػة ،بيػ ػػت الحكمػ ػػة ،بغػ ػػداد،

 .2001ص .80 – 79

) )3العرب ػ ػ ػػي بمح ػ ػ ػػاج ،النظري ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػة لبلل ازم ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػػانكف الم ػ ػ ػػدني الج ازئ ػ ػ ػػرم ،الج ػ ػ ػػزن األكؿ ،ب ػ ػ ػػدكف طبع ػ ػ ػػة ،ديػ ػ ػ ػكاف
المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1999 ،ص .266 – 264
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ال نفيذ العيني ،ك لـ يكف مف الممكف إجبار المديف عمى الكفان بال زاما ه الم كلدة عف العقد عينا جا
الدائف ( ، ) 1ك خ مؼ هذ المسؤكلية في ر يب آثارها فيما يخص المم مكات الثقافية باخ بلؼ العقكد
المبرمة مف طرؼ االدارة مع الجهات المخ مفة ،اذ يمكف اف شكؿ عقكد نقؿ المق نيات االثرية اك عقكد
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
كؿ جانب منه ،إذ أف لمدكلة اف عاقد كفقا لمقانكف الخاص مع أشخاص القانكف الخاص ك خجع
الدكلة في هدؼ اال فاقيات لقكاعد القانكف الخاص بما ي ر ب لها أك عميها مف ال زامات مخ مفة ،فعند
ال عاقد عمى نقؿ المم مكات الثقافية االثرية المنقكلة مع شركات الشحف المخ مفة يخجع هذا العقد
لشركط عقد نقؿ االشيان ،بينما يخجع عقد رميـ المعالـ االثرية لشركط عقكد العمؿ أك الخبرة المهنية
بحسب نكع العقد كطبيع ه كما ير به مف ال زامات ،كينعقد االخ صاص في ابراـ عقكد صيانة المكاقع
االثرية ،كعقكد بيع اك اعارة االثار القديمة لمم احؼ كدكر العرض المخ مفة مف قبؿ مدير دائرة االثار
()2

بشرط الحصكؿ عمى رأم المجمس االس شارم

المنصكص عمى شكيمه بمق جى المادة الرابعة مف

قانكف االثار لسنة .1966
المطمب الثاني :مبلحقة ومحاسبة االحتبلل اإلس ار يمي عمى المستوى الدولي
هناؾ مجمكعة مف الكثائؽ كالمعاهدات الدكلية ال ي نظـ كجع اآلثار كال راث الثقافي حت االح بلؿ
في حالة النزاع الحربي ،كأهـ الكثائؽ كالمعاهدات الدكلية في هذا الصدد هي ا فاقية الهام لسنة
 1907كا فاقية جنيؼ الرابعة لسنة  1949كممحقا ها ،ثـ ا فاقية الهام لحماية المم مكات الثقافية أثنان
النزاع المسمح لسنة  ،1954ك كصيات المؤ مر الدكلي ال اسع حكؿ ال نقيبات األثرية في دلهي سنة
 ،1956كمقررات الجمعية العامة لؤلمـ الم حدة كمجمس األمف كالمقررات الصادرة عف منظمة
اليكنسكك كالجامعة العربية كمنظمة المؤ مر اإلسبلمي ،كمؤ مرات اآلثار الدكلية.
كألف المج مع الدكلي مق نع بأف اال فاقيات الدكلية كحدها ال كفي ل أميف الحماية القانكنية العممية
لممم مكات الثقافية ما لـ ً
نك 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
) )1العربي بمحاج ،النظرية العامة لبلل زامات في القانكف المدني الجزائرم ،مرجع سابؽ ،ص .266 -264
) )2المادة ا 6مف قانكف االثار لسنة .1966
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حدكد الدكؿ الكطنية كأصبحت ال حؼ كاآلثار كالمخطكطات سرؽ مف بمد ك هرب لبمد آخر ك باع في
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
الفمسطينية ،لذلؾ ي كجب عمى الفمسطينييف مبلحق هـ كمحاسب هـ ،سكان مف خبلؿ فعيؿ دكر
المؤسسات الدكلية كاالقميمية( ،الفرع األول) .أكمف خبلؿ المحاكـ الدكلية صاحبة االخ صاص( ،الفرع
الثاني).
الفرع األول :تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية واالقميمية ذات العبلقة
لـ يكف المج مع الدكلي مهيأ – فيما مجى – لكجع حماية خاصة لممم مكات الثقافية كاألثرية
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
المنظمات الدكلية كاالقميمية العديد مف الق اررات كال كصيات غمب عميها نمط المناداة كالشجب كاإلدانة.
بدأت نظريات المسؤلية الدكلية بال بمكر عمى أرض الكاقع منذ ا فاقية الهام الرابعة لعاـ 1907
الخاصة بقكاعد الحرب البرية ففرجت-ألكؿ مرة أحكاـ يمزـ المع دم بال عكيض .كأقرت المحاكـ
الدكلية هذ المبادئ فأكجبت ال عكيض في حاؿ خرؽ االل زامات الدكلية .فمف هنا بدأ النظاـ القانكني
الدكلي بفرض ال زامات عمى أشخاصه كاجبة النفاذ ،أكانت أحكاـ ا فاقية أك يعرفية أك أحكاـ مثب ة في

معاهدات دكلية كيجب ل كافر المسؤكلية الدكلية :كجكد جرر قد لحؽ بدكلة ما ،أف يككف الجرر قد

ن ج جران فعؿ غير مشركع مف جانب الدكلة المشكك منها ،كقكع خطأ مف جانب الدكلة المشكك
منها( .)1كعميه كبعد مراجعة هذ الشركط نجد أنها كفر بان هاكات اسرائيؿ ا جا فمسطيف كأعماؿ
غير مشركعة ا جا دكلة اخرل.
كألهمية دكر هذ المنظمات الدكلية كاالقميمية في حماية المم مكات الثقافية كاألثرية ،كفي ظؿ
االع دانات اإلسرائيمية المس مرة عمى هذ المم مكات منذ اح بللها لؤلراجي الفمسطينية ،ك كجب عمى
) (1يمكػ ػػف عريػ ػػؼ المسػ ػػؤكلية الدكليػ ػػة :عبلقػ ػػة قانكنيػ ػػة ناشػ ػػئة عػ ػػف اإلخػ ػػبلؿ بػ ػػال زاـ دكلػ ػػي بػ ػػيف أشخاصػ ػػه .انظــــر فــــي ذلــــك:
عبـــد الكـــريم عمـــوان ،الوســـيط فـــي القـــانون الـــدولي العـــام ،الكتـــاب الثـــاني :القـــانون الـــدولي المعاصـــر ،دار الثقافـــة لمنشـــر
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فعؿ ك كثٌؼ جهكدها لدل هذ المنظمات بما
الجهات المسؤكلة في السمطة الكطنية الفمسطينية أف ٌ
يجمف حماية المم مكات األثرية الفمسطينية ،كمبلحقة دكلة االح بلؿ عمى هذ االن هاكات ،سكان لدل

المنظمات الدكلية( ،أوالً) .أك المنظمات االقميمية( ،ثانياً).
أوالً .المنظمات الدولية

() 1

 :هناؾ منظمات دكلية عديدة اه مت بحماية المم مكات الثقافية عمكمان

كاألثرية عمى كجه الخصكص ،كهذ المنظمات هي:
 المنظمة العالمية لم ربية كالعمكـ كالثقافة االيكنسكك . منظمة الشرطة الجنائية الدكلية ااإلن ربكؿ . المجمس الدكلي لآلثار كالمكاقع ا.)2( ICOMOS المجمس الدكلي لمم احؼ ا. ICOM المجمس الدكلي لمكثائؽ(.)3بما أف قيمة اآلثار كأهمي ها ك راث إنساني ككحمقة مف حمقات ال طكر الثقافي كالحجارم لهذا اإلنساف،
كبال الي فإ ف جياع أم أثر أك فقد خسارة كبرل ال عكض ليس لمدكلة صاحبة األثر فحسب بؿ
لئلنسانية جميعان ،ألف راث أم دكلة إنما هك حمقة في سمسمة م صمة مف الحمقات مف قصة اإلنساف
منذ ظهكر عمى سطح األرض ح ى اليكـ ،لذلؾ زايد االه ماـ الدكلي بالمم مكات األثرية كظهر هذا

) (1كيمكػ ػػف عريػ ػػؼ المنظمػ ػػات الدكليػ ػػة بأنهػ ػػا هيئػ ػػات ش ػ ػ رؾ فيهػ ػػا مجمكع ػ ػ ة مػ ػػف الػ ػػدكؿ بشػ ػػكؿ دائػ ػػـ قػ ػػكـ بػ ػػاالطبلع بشػ ػػأف
م ػػف الش ػػؤؤف العام ػػة المشػ ػ ركة بمنحه ػػا اخ ص ػػاص ذا ػ ػػي باش ػػر ف ػػي المج م ػػع ال ػػدكلي .انظــــر :عبــــد الكــــريم عمــــوان ،الوســــيط

في القانون الدولي العام ،الكتاب األول :المبادئ العامة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان .2009 ،ص .177

) )2ه ػػي جمعي ػػة مهني ػػة عم ػػؿ م ػػف أج ػػؿ حف ػػظ كحماي ػػة أم ػػاكف ال ػ ػراث الثق ػػافي ف ػػي جمي ػػع أنح ػػان الع ػػالـ ،أسس ػػت س ػػنة 1965
ن يجة لميثاؽ البندقية عاـ  ،1964كيقدـ كصيات لمنظمة اليكنسكك عف مكاقع ال راث العالمي.

كهػ ػػي منظمػ ػػة عالمي ػ ػػة غيػ ػػر حككمي ػ ػػة فريػ ػػدة مػ ػػف نكعه ػ ػػا عمػ ػػؿ ف ػ ػػي مجػ ػػاؿ حمايػ ػػة مكاق ػ ػػع ال ػ ػراث الثق ػ ػػافي كالمحافظػ ػػة عميه ػ ػػا،
ك ك ػ ػػرس طاقا ه ػ ػػا ل عزي ػ ػػز نفي ػ ػػذ النظري ػ ػػة كالمنهجي ػ ػػة كال قني ػ ػػات العممي ػ ػػة الخاص ػ ػػة بالحف ػ ػػاظ عم ػ ػػى ال ػ ػ ػراث المعم ػ ػػارم كاألث ػ ػػرم،

كيس ػ ػ ند عمػ ػػؿ المنظمػ ػػة عمػ ػػى المبػ ػػادئ المنصػ ػػكص عميهػ ػػا فػ ػػي ميثػ ػػاؽ البندقيػ ػػة الػ ػػدكلي المبػ ػػرـ سػ ػػنة  1964بشػ ػػأف حفػ ػػظ ك ػ ػػرميـ
اآلثار كالمكاقع .لممزيد من التفاصيل راجع الموقع اإللكتروني. /http://www.arcwh.org :
) )3منظمػ ػػة غيػ ػػر حككميػ ػػة ه ػ ػ ـ باألرشػ ػػيفات ،كقػ ػػد أسسػ ػػت عػ ػػاـ  1948كيكجػ ػػد مقرهػ ػػا بالعاصػ ػػمة الفرنسػ ػػية بػ ػػاريس ،كيهػ ػػدؼ
المجمس إلى طكير ال صرؼ كاالطبلع عمى الكثائؽ كاألرشيفات.
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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 .
فهذ المنظمات الدكلية ال ي عكفت منذ إنشائها عمى حماية المم مكات ال راثية كالثقافية في الدكؿ
ؾ لئلنسانية
الم قدمة كالنامية عمى حد سكان ،اق ناعان مف المج مع الدكلي بأف هذ المم مكات هي مم ه
جمعان ،فقد عقدت العديد مف المؤ مرات كالندكات دعك فيها الدكؿ األعجان إلى المحافظة كال عاكف
في سبيؿ حماية هذ المم مكات األثرية ،كبرز هنا دكر منظمة اإلن ربكؿ خاصة في مجاؿ مبلحقة
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
إلى االر قان بالم احؼ عمى مس كل العالـ كمكافحة جرائـ اال جار غير المشركع باآلثار كا خاذ ال دابير
الكقائية ال ي حكؿ دكف كقكعها(.)1
كعمى المس كل الفمسطيني فقد ساهمت هذ المنظمات الدكلية في حماية المم مكات األثرية الفمسطينية،
كأكدت عمى جركرة طبيؽ القانكف الدكلي فيما ي عمؽ بالممارسات اإلسرائيمية غير القانكنية عمى
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
فيها عاـ .)2(2011
كبعد انجماـ فمسطيف لعجكية اليكنسكك كمصادق ها عمى الميثاؽ ال أسيسي لممنظمة باإلجافة إلى
اال فاقيات ذات العبلقة ،فقد حققت فمسطيف بعض المكاسب المممكسة ،حيث اجافت كنيسة المهد في
بيت لحـ إلى قائمة ال راث العالمي في يكنيك /حزيراف  ،2012رغـ بعض االح جاجات في الكاليات
الم حدة ،ككانت أكؿ مكقع جيفه كال يزاؿ هناؾ اثنا عشر مكقعان آخر عمى قائمة فمسطيف المؤق ة،
كمع ذلؾ رج

الكفد الفمسطيني في يكنيك/حزيراف  2013لجغكط إسرائيمية كأمريكية في أعقاب

مبادرة كزير الخارجية األمريكي جكف كيرم الس ئناؼ المفاكجات اإلسرائيمية الفمسطينية ،حيث خمى
) )1لممزيد مف ال فاصيؿ راجع :أميف الحذيفي ،الحماية الجنائية لآلثار ،مرجع سابؽ ،ص .423
) )2عمػ ػػى سػ ػػبيؿ المثػ ػػاؿ :أكػ ػػدت اليكنسػ ػػكك فػ ػػي عػ ػػاـ  2010أف محاكلػ ػػة إس ػ ػرائيؿ لجػ ػػـ الحػ ػػرـ اإلبراهيمػ ػػي اكهػ ػػؼ البطاركػ ػػة

فػ ػػي الخميػ ػػؿ كمسػ ػػجد بػ ػػبلؿ بػ ػػف ربػ ػػاح اقبػ ػػر راحيػ ػػؿ فػ ػػي بيػ ػػت لحػ ػػـ لقائمػ ػػة ال ػ ػراث الػ ػػكطني اإلس ػ ػرائيمي مثػ ػػؿ "ان هاك ػ ػان لمقػ ػػانكف

الػ ػ ػػدكلي" ،كا فاقػ ػ ػػات اليكنسػ ػ ػػكك كق ػ ػ ػ اررات األمػ ػ ػػـ الم حػ ػ ػػدة ،كفػ ػ ػػي مطمػ ػ ػػع عػ ػ ػػاـ  ،2012حػ ػ ػػذفت إس ػ ػ ػرائيؿ المػ ػ ػػكقعيف مػ ػ ػػف قائمػ ػ ػػة

المكاقع ال ي س خجع لم رميـ ،كعزت ذلؾ الع بارات مالية.
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الكفد الفمسطيني عف مسعى لجـ نحك ا 400كيمكم ر مف ال جاريس الم درجة في قرية ب ير لقائمة
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
إحباط خطط إسرائيؿ لبنان جزن مف الجدار في محيط القرية(. )1
هكذا عد عجكية فمسطيف في اليكنسكك اخ با انر ل عزيز حماية حقكؽ اإلنساف كاح راـ القانكف الدكلي
عمى الصعيديف الكطني كالدكلي ،فال أكيد عمى مكانة فمسطيف كدكلة مف خبلؿ عجكي ها في اليكنسكك
ينشئ سابقةن يشكؿ مرجعية لمدكؿ المراقبة في األمـ الم حدة لبلنجماـ إلى المؤسسات الدكلية
األخرل(.)2
كفر ا فاقات اليكنسكك كصكككها إطا انر لجبط راث فمسطيف الثقافي كحماي ه ،كفرصةن لبلس فادة مف
المدكف ،فب قييد دكر السمطة القائمة عمى
ال عاكف الدكلي لحماية ال راث الثقافي ،اس نادان إلى القانكف
ٌ
االح بلؿ قييدان صارمان فيما ي عمؽ باس خراج المم مكات الثقافية كاس خدامها في األراجي المح مة ،فإف
ا فاقية الهام لعاـ  ،1954كغيرها مف الصككؾ ،حمي حقكؽ الحككمة الشرعية كشعبها كمم مكا ها
ك راثها الثقافي في أكقات النزاعات المسمحة.
كبذلؾ يمكف القكؿ أنه كبعد انجماـ فمسطيف لعجكية اليكنسكك أصبحت قادرة عمى االنجماـ إلى
و
مكقؼ أفجؿ مف أم كقت مجى لمسعي الس رداد مم مكا ها
معاهدات أخرل ،غدت فمسطيف اليكـ في

) (1ح ػ ػ ػػكم القريػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى خربػ ػ ػػة أثريػ ػ ػػة سػ ػ ػػمى خربػ ػ ػػة اليهػ ػ ػػكد ،كبػ ػ ػػالرغـ مػ ػ ػػف أف القريػ ػ ػػة فمسػ ػ ػػطينية إال أف االسػ ػ ػػمطة اآلثػ ػ ػػار
االس ػ ػرائيمية حفػ ػػرت المكقػ ػػع .انظــــر :بنــــا فيــــدر ،جــــدعون ســــميماني ،يونتــــان مزراحي،ترجمة:أســــماء زحالقــــة،المواقع األثريــــة
فـــي الصـــراع السياســـي عمـــى منطقـــة بيـــت لحـــم (جـــوش عتصـــيون) واإلمكانيـــات االقتصـــادية والثقافيـــة ،عمـــق شبيو،شـــباط

 .2015ص.26

) )2كنش ػ ػػي ر هن ػ ػػا أف انف ػ ػػاذ الق ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي يك ػ ػػكف أكث ػ ػػر فاعمي ػ ػػة عن ػ ػػدما ك ػ ػػكف ال ػ ػػدكؿ الثالث ػ ػػة مرغم ػ ػػة عم ػ ػػى الكف ػ ػػان بال زاما ه ػ ػػا
الخاصػ ػػة كالقانكنيػ ػػة ،بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ الق ػ ػكانيف المحميػ ػػة ال ػ ػػي ػ ػػدرج ال زاما هػ ػػا بمكجػ ػػب القػ ػػانكف الػ ػػدكلي ،يجػ ػػرب مكقػ ػػؼ كنػ ػػدا إزان

مخطكط ػػات البح ػػر المي ػػت مث ػػاالن جي ػػدان ل كج ػػيح اف ال ازم ػػات الدكل ػػة الثالث ػػة كان ػػت ل ص ػػب ف ػػي ص ػػالح فمس ػػطيف ل ػػك أنه ػػا كان ػػت

عجكان في اليكنسكك في كقت أبكر.

ب ػ ػػالرغـ مػ ػ ػػف أف الػ ػ ػػدكؿ األطػ ػ ػراؼ فػ ػ ػػي ا فاقيػ ػ ػػة الهػ ػ ػػام لع ػ ػػاـ  1954ممزمػ ػ ػػة بػ ػ ػػال حفظ عمػ ػ ػػى المم مك ػ ػػات الثقافيػ ػ ػػة ال ػ ػ ػكاردة إلػ ػ ػػى

أ ارج ػ ػػيها مباشػ ػ ػرة أك بص ػ ػػكرة غي ػ ػػر مباشػ ػ ػرة م ػ ػػف األ ارج ػ ػػي المح م ػ ػػة .إف مص ػ ػػاد قة فمس ػ ػػطيف عم ػ ػػى ا فاقي ػ ػػة اله ػ ػػام لع ػ ػػاـ 1954

كبرك كككليه ػ ػػا ،كعم ػ ػػى ا فاقي ػ ػػة اال ج ػ ػػار غي ػ ػػر المش ػ ػػركع لع ػ ػػاـ  1972مكنه ػ ػػا كبم ػ ػػكدب القػ ػ ػكانيف كاألعػ ػ ػراؼ الدكلي ػ ػػة ،أف طم ػ ػػب

عمػ ػػا فػ ػػي حكز هػ ػػا مػ ػػف قطػ ػػع أثريػ ػػة فمسػ ػػطينية ،كأف ػ ػ حفظ عمػ ػػى مػ ػػؾ القطػ ػػع األثريػ ػػة ك منػ ػػع صػ ػػديرها
مػ ػػف اس ػ ػرائيؿ اإلفصػ ػػاح ٌ
أك عرجها إلى أف يعاد إلى مكطنها الجغرافي.
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الثقافية المس خرجة أك الم داكلة بطرؽ غير مشركعة ،كلفرض سيطر ها عى راثها المغمكر بالميا في
منطق ها االق صادية الخالصة كمياهها اإلقميمية قبالة غزة ،كادراج مكاقع كطنية عمى قائمة اليكنسكك
لم راث العالمي ،كشطبها مف أجندة المفاكجات السياسية مف خبلؿ أميف سياد ها الكطنية عميها ،كقد
غدت فمسطيف أيجان في مكقؼ أفجؿ ل حرم إمكانيات ال قاجي كا خاذ إجرانات قانكنية أخرل في
الكاليات القجائية المحمية كاألجنبية ل يسير عممية اس رداد القطع األثرية كجمب المسؤكليف اإلسرائيمييف
الم كرطيف في ال نقيبات غير القانكنية إلى العدالة(.)1
يمكف لفمسطيف أف طالب بحقكقها مف خبلؿ العمؿ مع مؤسسات اليكنسكك كالمنظمات الدكلية
األخرل ،كالسعي إلرغاـ الدكلة الثالثة كاألطراؼ الدكلية الفاعمة لمجغط عمى إسرائيؿ لبلم ثاؿ
الل زاما ها أماـ اليكنسكك ،كبالنظر إلى سجؿ إسرائيؿ الحافؿ باألفعاؿ غير المشركعة في هذا المجاؿ
كغير  ،ينبغي لعبلقات الدكؿ الثالثة بإسرائيؿ أف نظـ بطريقة جمف ام ثاؿ إسرائيؿ بنية حسنة لمقانكف
الدكلي لجماف قدرة الدكؿ الثالثة أك الجهات الدكلية الفاعمة  -كاال حاد األكركبي  -عمى اح راـ
ال زاما ها القانكنية الدكلية كالمحمية.
كفي المقابؿ ينبغي أف ظهر فمسطيف ال زامها حسف النية بإطار حماية اليكنسكك كالمنظمات الدكلية
األخرل مف خبلؿ اع ماد ال دابير القانكنية كاإلدارية البلزمة في قانكنها الكطني كالسعي إلنفاذها قدر
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
الدكلية ،ناهيؾ عف سرق ها ال راث الفمسطيني ،كاإلجرار به ك دمير.
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،

) )1كألهمي ػ ػػة االنج ػ ػػماـ له ػ ػػذ المنظم ػ ػػة الدكلي ػ ػػة كف ػ ػػي الي ػ ػػكـ ال ػ ػػالي لف ػ ػػكز فمس ػ ػػطيف بعج ػ ػػكية منظم ػ ػػة األم ػ ػػـ الم ح ػ ػػدة لم ربي ػ ػػة

كالعمػ ػ ػػكـ كالثقافػ ػ ػػة االيكنس ػ ػ ػػكك ب ػ ػ ػػاري  30أك كبر /شػ ػ ػ ػريف األكؿ  ،2011سػ ػ ػ ٌػرع رئ ػ ػ ػػيس الػ ػ ػػكزران اإلسػ ػ ػ ػرائيمي بنيػ ػ ػػاميف ن ني ػ ػ ػػاهك
ك يػ ػ ػرة بن ػ ػػان ا 2000كح ػ ػػدة س ػ ػػكنية اسػ ػ ػ يطانية ،كعمٌ ػ ػػؽ مس ػ ػػاهمة إسػ ػ ػرائيؿ ف ػ ػػي ميزاني ػ ػػة اليكنس ػ ػػكك ،كم ػ ػػا أف الكالي ػ ػػات الم ح ػ ػػدة

أيجػ ػ ػان قطع ػ ػػت مكيمه ػ ػػا ع ػ ػػف اليكنس ػ ػػكك عق ػ ػػب عجػ ػ ػػكية فمس ػ ػػطيف فيه ػ ػػا ،مدعي ػ ػػة أف شػ ػ ػريعات ص ػ ػػدرت فػ ػ ػػي  1990ك1994
جبرهػ ػػا عمػ ػػى ذلػ ػػؾ ،كسػ ػػاقت الكاليػ ػػات الم حػ ػػدة أيج ػ ػان حج ػ ػةن م ناقجػ ػػة مفادهػ ػػا أف العجػ ػػكية – المس ػ ػ ندة إلػ ػػى صػ ػػفة فمسػ ػػطيف

كدكل ػػة ،كالمرس ػػخة له ػػذ الص ػػفة – ق ػػد قكج ػػت اله ػػدؼ م ػػف ال ف ػػاكض عم ػػى ا ف ػػاؽ كج ػػع نه ػػائي م ػػف ش ػػأنه أف يعم ػػف قي ػػاـ دكل ػػة
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كحالما ي ـ ال كافؽ عمى مشاريع القكانيف الفمسطينية ك كجع الممسات النهائية عميها بال شاكر مع
مر عبر
أصحاب المصمحة كافة ،بما في ذلؾ القطاع الخاص كالمج مع المدني ،فإنه ينبغي أف ٌ
العممية ال شريعية القائمة في السمطة الفمسطينية ،كبمكازاة ذلؾ ينبغي إجران جرد فمسطيني مكثٌؽ لمقطع
األثرية المنقكلة كمكاقع ال نقيب(.)1
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
المح مة كالمسجد األقصى المبارؾ ،عندما أكد المجمس ال نفيذم في القرار المدرج حت اسـ "فمسطيف
المح مة" ،عمى بطبلف جميع إجرانات االح بلؿ ال ي غيرت الكجع القائـ بعد  5حزيراف  ،1967كجان
هذا القرار اس كماالن لمجمكعة الق اررات الصادرة عف هذ المنظمة الدكلية ال ي ؤكد جميعها ان هاؾ
إسرائيؿ ألحكاـ القانكف الدكلي(.)2
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
السيادية عمى أرجها لغرض إدارة مكاقعها ال راثية كاإلشراؼ عميها ،كمف شأف هذ ال دابير أيجان أف
قيد قدرة إسرائيؿ عمى قديـ المكاقع الفمسطينية لميكنسكك جمف قائم ها ال راث الكطنيف كبال عبئة
المحسف في النظاـ الدكلي ،يمكف لفمسطيف أف حشد الدعـ
االس ار يجية لمكقفها السياسي كالقانكني
ٌ
) )1كعمػ ػػى سػ ػػبيؿ المثػ ػػاؿ :فػ ػػي إطػ ػػار حكػ ػػـ صػ ػػدر مػ ػػؤخ انر مػ ػػف المحكمػ ػػة اإلس ػ ػرائيمية العميػ ػػا ،ادعػ ػػى أحػ ػػد الم همػ ػػيف فػ ػػي قجػ ػػية
نط ػػكم عمػ ػى اسػ ػ خراج غي ػػر ق ػػانكني لمم مك ػػات ثقافي ػػة م ػػف األ ارج ػػي الفمس ػػطينية المح م ػػة ب ػػأف الق ػػانكف المعم ػػكؿ ب ػػه حاليػ ػان ف ػػي

األ ارج ػ ػػي الفمس ػ ػػطينية المح م ػ ػػة ال ي ػ ػػنص عم ػ ػػى أف جمي ػ ػػع المم مك ػ ػػات الثقافي ػ ػػة غي ػ ػػر المك ش ػ ػػفة ه ػ ػػي مم ػ ػػؾ لمدكل ػ ػػة اكم ػ ػػا ه ػ ػػي

الحػ ػ ػػاؿ بمكجػ ػ ػػب الق ػ ػ ػػانكف اإلس ػ ػ ػرائيمي ف كلػ ػ ػػذلؾ ف ػ ػ ػػإف المسػ ػ ػػؤكلية قػ ػ ػػع عم ػ ػ ػػى عػ ػ ػػا ؽ المػ ػ ػػدعي الع ػ ػ ػػاـ لمدكلػ ػ ػػة لكػ ػ ػػي يثب ػ ػ ػػت أف
المم مك ػ ػػات الثقافي ػ ػػة مس ػ ػػركقة ،بي ػ ػػد أف المحكم ػ ػػة رفج ػ ػػت ه ػ ػػذ الحج ػ ػػة ،كف ػ ػػي الكق ػ ػػت نفس ػ ػػه جاهم ػ ػػت الق ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي ال ػ ػػذم

يحظػ ػػر إخػ ػ ػراج المم مكػ ػػات الثقافي ػ ػػة مػ ػػف األرض الفمس ػ ػػطينية المح م ػ ػػة ،ك بػ ػػرهف ه ػ ػػذ القجػ ػػية عم ػ ػػى الجػ ػػركرة الممح ػ ػػة إلص ػ ػػدار

فعاؿ ككاجح ينص بأف ممكية جميع المم مكات الثقافية ال ي يعثر عميها في فمسطيف عكد لمدكلة.
قانكف فمسطيني ٌ
) )2ص ػ ػػدر ه ػ ػػذا القػ ػ ػرار ف ػ ػػي  2016/10/13حي ػ ػػث ػ ػػـ ال ص ػ ػػكيت عم ػ ػػى قػ ػ ػرار ع ػ ػػدـ ص ػ ػػمة اليه ػ ػػكد بالق ػ ػػدس اريخيػ ػ ػان م ػ ػػف قب ػ ػػؿ
ا 24دكل ػ ػػة ،كرفج ػ ػػت ا 6دكؿ القػ ػ ػرار كص ػ ػػك ت لص ػ ػػالح إسػ ػ ػرائيؿ كبأحقي ه ػ ػػا ف ػ ػػي الػ ػ ػ حكـ كامػ ػ ػ بلؾ م ػ ػػؾ المن ػ ػػاطؽ ال اريخي ػ ػػة
كمنػ ػػع الفمسػ ػػطينييف مػ ػػف الصػ ػػبلة فػ ػػي المسػ ػػجد األقصػ ػػى ،كانػ ػػت مػ ػػف جػ ػػمنها المممكػ ػػة الم حػ ػػدة ،كالكاليػ ػػات الم حػ ػػدة األمريكيػ ػػة،

كألمانيػ ػػا ،كاس ػ ػ كنيا ،كهكالنػ ػػدا ،كلي كانيػ ػػا ،أمػ ػػا عػ ػػف بقيػ ػػة الػ ػػدكؿ أعجػ ػػان اال حػ ػػاد األكركبػ ػػي فقػ ػػد ام نعػ ػػت عػ ػػف ال صػ ػػكيت مثػ ػػؿ:

فرنسػ ػػا ،كألبانيػ ػػا ،كاليكن ػ ػػاف ،كمػ ػػا ام نعػ ػػت األرجن ػ ػػيف ،كاليابػ ػػاف كالعديػ ػػد م ػ ػػف البمػ ػػداف اإلفريقيػ ػػة ع ػ ػػف ال صػ ػػكيت ،باإلجػ ػػافة إل ػ ػػى
غي ػ ػػب صػ ػ ػربيا ك ركمانسػ ػ ػ اف ع ػ ػػف الحج ػ ػػكر ،ف ػ ػػي ح ػ ػػيف كان ػ ػػت العدي ػ ػػد م ػ ػػف ال ػ ػػببلد العربي ػ ػػة ف ػ ػػي ص ػ ػػالح قػ ػ ػرار ال ص ػ ػػكيت م ػ ػػف
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لمطالبة إسرائيؿ بالجبر الكامؿ لؤلجرار ،بما في ذلؾ رد الحقكؽ كال عكيض ،كال سيما في حاالت
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
عد االس فادة السميمة مف إطار اليكنسكك عمى الصعيديف
بإعادة ربط الشعب الفمسطيني بهذا ال راث ،ك ٌ
الكطني كالدكلي ،خطكة حاسمة نحك مكيف فمسطيف مف السيطرة عمى راثها الثقافي مف خبلؿ إراد ه
ك نظيمه بمكجب قانكنها السيادم كفقان لممعايير الدكلية.
ثانياً .المنظمات اإلقميمية :عمؿ الكثير مف المنظمات كالمؤسسات كالهيئات عمى المس كل اإلقميمي
العربي كاإلسبلمي كالفمسطيني عمى صيانة ال راث كحماي ه كالحفاظ عميه ،كجان أسيس هذ المنظمات
اإلقميمية في ظؿ ال حديات الم نامية ال ي كاجهها األمة العربية عبر اريخها الطكيؿ كال ي جمى في
يكمنا هذا في صاعد االع دانات عمى ال راث الحجارم كالثقافي في العديد مف البمداف العربية كمنها
فمسطيف ،دمي انر 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
كالثقافية ،ك فاعؿ فيها ك بلقح إبداعا ها ماجيان كحاج انر كمس قببلن ،كمف هنا جان الحرص العربي
عمى النهكض بهذا القطاع كايبلئه األهمية القصكل مف خبلؿ إنشان منظمات إقميمية عمى غرار مؾ
المؤسسات الدكلية ،كمف أهـ هذ المؤسسات :المنظمة العربية لم ربية كالثقافة كالعمكـ "ألكسك"،
كالمنظمة اإلسبلمية "األيسيسكك"(.)1
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
كمحاسبة االح بلؿ اإلسرائيمي عف ان هاكا ه المس مر بحؽ المم مكات الثقافية كاألثرية الفمسطينية؟

) )1عمم ػػت ه ػػذ الهيئ ػػات م ػػف خ ػػبلؿ م ػػؤ مرات اآلث ػػار العربي ػػة عم ػػى حماي ػػة اآلث ػػار الفمس ػػطينية ،كك ػػاف م ػػف ثمػػػار م ػػؾ الجهػ ػػكد
كص ػ ػػية الم ػ ػػؤ مر الس ػ ػػابع لآلث ػ ػػار ب ػ ػػالببلد العربي ػ ػػة بعق ػ ػػد الن ػ ػػدكة العالمي ػ ػػة األكل ػ ػػى لآلث ػ ػػار الفمس ػ ػػطينية ،كبن ػ ػػان عم ػ ػػى ذل ػ ػػؾ ج ػ ػػان

المػ ػػؤ مر الثػ ػػامف لآلثػ ػػار بػ ػػالببلد العربيػ ػػة ،فأكصػ ػػى بػ ػػدعكة بعػ ػػض مػ ػػف األسػ ػػا ذة المخ صػ ػػيف فػ ػػي الد ارسػ ػػات األثريػ ػػة الفمسػ ػػطينية
لممشػ ػػاركة بالنػ ػػدكة كال ػ ػػي عقػ ػػدت سػ ػػنة  .1981لممزيـــــد مــــن التفاصـــــيل راجــــع :أمـــــين الحــــذيفي ،الحمايـــــة الجنا يــــة لآلثـــــار،
مرجع سابق ،ص .421
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(أ) المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم "ألكسو" :هي منظمة م خصصة ،كمقرها كنس عمؿ في
نطاؽ جامعة الدكؿ العربية ك عنى أساسان بالنهكض بالثقافة العربية ب طكير مجاالت ال ربية كالثقافة
كالعمكـ عمى مس كييف اإلقميمي كالقكمي كال نسيؽ فيما بينهما المش رؾ فيما بيف الدكؿ العربية
األعجان ،كقد أنشئت المنظمة بمكجب المادة الثالثة مف ميثاؽ الكحدة الثقافية العربية ك ـ اإلعبلف
رسميان عف قيامها بالقاهرة في  25يكليك  ،1970ك جـ في عجكي ها  22دكلة(.)1
كبما أف الغاية مف إنشان هذ المنظمة العربية كما كرد في المادة األكلى مف دس كرها ،هي ال مكيف
لمكحدة الفكرية بيف أجزان الكطف العربي عف طريؽ ال ربية كالثقافة كالعمكـ ،كرفع المس كل الثقافي ح ى
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
كاال صالي فيها ،ك نمية المغة العربية كالثقافة العربية اإلسبلمية داخؿ الكطف العربي كخارجه ،كمد
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
اإلقميمي العربي نكعت مجاال ها الثقافية كالمغكية ،كحظي مكجكع اآلثار بنصيب م كاجع مف بيف
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
قامت هذ المنظمة بعقد مذكرات فاهـ مع عدد مف المنظمات كالهيئات الدكلية كالعربية كاإلقميمية مف
بينها منظمة اليكنسكك ،كالمنظمة اإلسبلمية لم ربية كالعمكـ كالثقافة أيسيسكك .كباس عراض مجمؿ
األنشطة ال ي قامت بها هذ المنظمة اإلقميمية العربية نمحظ أف جهكدها كأنشط ها ا جا المم مكات
الثقافية كاألثرية الفمسطينية م كاجعة إلى حد ما بالمقارنة مع حجـ ال حديات كال عديات ال ي ي عرض
لها المكركث الثقافي كاألثرم الفمسطيني مف قبؿ االح بلؿ اإلسرائيمي ،كهذا ما عبر عنه المجمس
ال نفيذم لممنظمة عندما دعا في اج ماعه عاـ  2012بجركرة عزيز دكر المنظمة نحك فمسطيف
خاصة بعد انجماـ فمسطيف لممنظمة الدكلية اليكنسكك ،كما كدعا هذا االج ماع إلى دعـ الهكية
) )1ال ػ ػػدكؿ األعج ػ ػػان ف ػ ػػي المنظم ػ ػػة العربي ػ ػػة لم ربي ػ ػػة كالثقاف ػ ػػة كالعم ػ ػػكـ الكس ػ ػػك" :األردف ،الج ازئ ػ ػػر ،الس ػ ػػكداف ،س ػ ػػكريا ،العػ ػ ػراؽ،
الككيػ ػػت ،ليبيػ ػػا ،مصػ ػػر ،الػ ػػيمف ،البح ػ ػريف ،فمسػ ػػطيف ،قطػ ػػر ،اإلمػ ػػارات العربيػ ػػة الم حػ ػػدة ،السػ ػػعكدية ،عمػ ػػاف ،ػ ػػكنس ،مكري انيػ ػػا،
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
ال ي ـ االس يبلن عميها ،عبلكة عمى ككيف لجنة مف الخبران العرب ،لئلشراؼ عمى كجع ال ر يبات
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
خطة نسيقية بيف الهيئات المسؤكلة عف اآلثار كال راث كالجهات األمنية ،إليجاد آليات عممية إلدارة
األزمات ال ي هدد المكاقع ال راثية ،ككذلؾ العمؿ عمى درن المخاطر المح ممة قبؿ حدكثها ،بهدؼ
حماية ال راث كصيان ه مف العبث كالجياع(.)1
(ب) المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموم والثقافة "األيسيسكو" :هي منظمة م خصصة عمؿ في إطار
منظمة ال عاكف اإلسبلمي ،عنى بمياديف ال ربية كالعمكـ كالثقافة كاال صاؿ في البمداف اإلسبلمية ،مقرها
الرباط (.)2
كاه مامان مف هذ المنظمة اإلسبلمية بكجع ال راث الحجارم كاإلسبلمي في فمسطيف كحفاظان عمى
هكي ها الحجارية العربية اإلسبلمية كبالذات مدينة القدس أنشأت كحدة القدس ال ابعة لمديرية العبلقات
الخارجية كال عاكف ،ك قكـ هذ الكحدة بالمهاـ ال الية :اال صاؿ بجميع المنظمات كالمؤسسات ال ي يعنى
بقجية القدس لم عرؼ عمى ما نفذ مف برامج ،كال شاكر معها حكؿ نسيؽ الجهكد كال عاكف المش رؾ،
كاق راح الكسائؿ كالسبؿ الكفيمة ب كفير المكارد المالية البلزمة لمبرامج الم عمقة بالقدس ،ك نسيؽ كم ابعة
نفيذ البرامج الخاصة بالمم مكات الثقافية في القدس ،كاعداد قارير المدير العاـ ال ي يقدمها لممجمس

) )1لممزي ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػػف ال فاص ػ ػ ػ ػ ػػيؿ ارج ػ ػ ػ ػ ػػع المكق ػ ػ ػ ػ ػػع اإللك ركن ػ ػ ػ ػ ػػي لممنظم ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة لم ريب ػ ػ ػ ػ ػػة كالثقاف ػ ػ ػ ػ ػػة كالعم ػ ػ ػ ػ ػػكـ "األلكس ػ ػ ػ ػ ػػك":
. /http://www.alecso.org/site

) )2يػ ػػنص ميثػ ػػاؽ المنظمػ ػػة اإلسػ ػػبلمية لم ربيػ ػػة كالعمػ ػػكـ كالثقافػ ػػة عمػ ػػى أف" :كػ ػػؿ دكلػ ػػة عجػ ػػك فػ ػػي منظمػ ػػة ال عػ ػػاكف اإلسػ ػػبلمي،
ص ػ ػػبح عجػ ػ ػكان ف ػ ػػي األيسيس ػ ػػكك بع ػ ػػد كقيعه ػ ػػا رس ػ ػػميان عم ػ ػػى الميث ػ ػػاؽ ،كبع ػ ػػد اسػ ػ ػ كماؿ اإلجػ ػ ػرانات القانكني ػ ػػة كال شػ ػ ػريعية لقػ ػ ػرار

االنج ػ ػػماـ كاش ػ ػػعار اإلدارة العام ػ ػػة لؤليسيس ػ ػػكك ب ػ ػػذلؾ خطيػ ػ ػان ،كال يح ػ ػػؽ ألم دكل ػ ػػة غي ػ ػػر عج ػ ػػك أك غي ػ ػػر م ارق ػ ػػب ف ػ ػػي منظم ػ ػػة
الم ػ ػػؤ مر اإلس ػ ػػبلمي ،أف ك ػ ػػكف عجػ ػ ػكان األيسيس ػ ػػكك" ،كق ػ ػػد بم ػ ػػغ ع ػ ػػدد ال ػ ػػدكؿ األعج ػ ػػان ف ػ ػػي المنظم ػ ػػة اإلس ػ ػػبلمية ح ػ ػػى اآلف
اثنػ ػػاف كخمسػ ػػكف دكلػ ػػة ،مػ ػػف مجمػ ػػكع ال ػ ػػدكؿ األعجػ ػػان فػ ػػي منظمػ ػػة ال عػ ػػاكف اإلس ػ ػػبلمي البػ ػػالغ عػ ػػددها سػ ػػبعان كخمسػ ػػيف دكل ػ ػػة،
كهػ ػػي مر بػ ػػة هنػ ػػا حسػ ػػب ال ر يػ ػػب الهجػ ػػائي العربػ ػػي مػ ػػع سػ ػػنة االنجػ ػػماـ إلػ ػػى المنظمػ ػػة ،حيػ ػػث انجػ ػػمت فمسػ ػػطيف إليهػ ػػا عػ ػػاـ
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ال نفيذم كلممؤ مر العاـ حكؿ ما قكـ به مف نشاطات ،كالقياـ بأية مهمة أخرل قد يسندها إليها المدير
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
كال قني الس رجاع المم مكات الثقافية المنهكبة كمكافحة اال جار الغير مشركع في المم مكات األثرية،
فقد ساهمت في العديد مف النشاطات لحماية المم مكات األثرية الفمسطينية ،حيث نفذت المنظمة
اإلسبلمية لم ربية كالعمكـ كالثقافة مئات األنشطة لفائدة المؤسسات ال ربكية كالعممية كالثقافية كاإلعبلمية
كاالج ماعي في القدس الشريؼ منذ إنشان كحدة القدس الشريؼ بالمنظمة ،كشاركت المنظمة اإلسبلمية
لم ربية كالعمكـ كالثقافة في اح فالية القدس عاصمة لمثقافة العربية لعاـ  ،2009مف خبلؿ دعمها لعدد
مف المؤسسات ال ربكية كالعممية كالثقافية كاالج ماعية في المدينة المقدسة(.)1
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
كالمسيحية خاصة في القدس كبيت لحـ ،إذ مف الممكف أف معب هذ المنظمة دك انر أكثر حيكية لصالح
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
أف يعززكا دكر هذ المنظمة ل صبح ذات فاعمية خاصة أف القدس حمؿ الهكية اإلسبلمية كأف حماية
المقدسات فيها يجب أف ع بر مف مسؤكليات األمة اإلسبلمية كالعربية دكف رؾ الفمسطينييف كحدهـ
في ساحة النجاؿ لمدفاع عف هذ المقدسات.

) )1يش ػػار إل ػػى أن ػػه ك مبي ػػة ل ػػدعكة رس ػػمية م ػػف الػ ػرئيس الفمس ػػطيني ال ارح ػػؿ ياس ػػر عرف ػػات ،ق ػػاـ الم ػػدير العػ ػاـ لؤليسيس ػػكك بزي ػػارة
لؤل ارج ػ ػػي الفمس ػ ػػطينية ،خ ػ ػػبلؿ الف ػ ػ ػرة م ػ ػػف  18 – 15م ػ ػػارس ع ػ ػػاـ  ، 1999فػ ػ ػزار مدين ػ ػػة الق ػ ػػدس كال ق ػ ػػى فيه ػ ػػا بالس ػ ػػيد فيص ػ ػػؿ
الحسػ ػػيني م ػ ػػدير بي ػ ػػت الش ػ ػػرؽ ،ك فق ػ ػػد معػ ػػه بع ػ ػػض المؤسس ػ ػػات الثقافي ػ ػػة كالمع ػ ػػالـ األثريػ ػػة اإلس ػ ػػبلمية ،كم ػ ػػا زار جامع ػ ػػة الق ػ ػػدس

المف كحػ ػػة ،كجامعػ ػػة بيرزيػ ػػت ،كال قػ ػػى ب المسػ ػػؤكليف فيهمػ ػػا ،ك فقػ ػػد المؤسسػ ػػات ال عميميػ ػػة كالعمميػ ػػة كالثقافيػ ػػة فػ ػػي كػ ػػؿ مػ ػػف نػ ػػابمس

كراـ اهلل.
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الفرع الثاني  :محاكمة إس ار يل دولياً عمى ج ار ميا بحق اآلثار الفمسطينية
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
المس كل الدكلي كعرجهـ أماـ المحاكـ الجنائية الدكلية لمحاكم هـ كفقان لقكاعد القانكف الدكلي ،كفي
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،
(أوالً) .أك مف خبلؿ المجكن إلى القجان الجنائي الدكلي( ،ثانياً).
أوالً .مبلحقة ومحاكمة االحتبلل اإلس ار يمي أمام المحكمة الجنا ية الدولية :اف مكقؼ المحكمة
الجنائية الدكلية مف ان هاؾ هذ الحماية لممم مكات الثقافية كاجح كصريح ،فقد أكد النظاـ األساسي
لممحكمة الجنائية الدكلية الذم دخؿ حيز النفاذ بمكجب ميثاؽ ركما في األكؿ مف يكليك عاـ 2002
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
بالنظر فيها ،دكف المساس باخ صاص المحاكـ الكطنية كفقان ألحكاـ القانكف الداخمي كالقانكف
الدكلي(.)1
ك ع بر الجرائـ المر كبة في حؽ المم مكات الثقافية جرائـ دكلية أشد خطكرة طبقا لمنظاـ األساسي
لممحكمة الجنائية الدكلية لعاـ  ،1998حيث كيفت مؾ الجرائـ كجرائـ حرب طبقا لنص المادة ا 8مف
النظاـ األساسي لهذ المحكمة ،كب أمؿ الحماية الجنائية الكاردة في نص جريـ المادة ا 8أنها جرـ
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
بكصفها ممؾ لمبشرية كمها ،كليس لمدكلة ال ي كجد بها فقط ،كعميه يجب مبلحقة ك م ابعة األشخاص

) ..." )1عم ػ ػػد كجي ػ ػػه هجم ػ ػػات ج ػ ػػد المب ػ ػػاني المخصص ػ ػػة لؤلغػ ػ ػراض الديني ػ ػػة أك ال عميمي ػ ػػة أك الفني ػ ػػة أك العممي ػ ػػة أك الخيري ػ ػػة
كاآلث ػػار ال اريخي ػػة ا ...شػ ػريطة أال ك ػػكف أه ػػدافان عس ػػكرية" ،لممزيــــد مــــن التفاصـــيل راجــــع :نظــــام المحكمـــة الجنا يــــة الدوليــــة

المعتمــــد فــــي رومــــا يــــوم  17يوليــــو  /تمــــوز  ،1998المــــادة (/2 ،8ب) يشــــمل الحظــــر األعمــــال المرتكبــــة فــــي النزاعــــات
المســــمحة الدوليــــة وغيــــر الدوليــــة ،راجــــع أيضــــاً :المجمــــة الدوليــــة لمصــــميب األحمــــر ،العــــدد ( ،)832ديســــمبر/كانون أول
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الذيف ين هككف النصكص اال فاقية الخاصة بحماية المم مكات الثقافية ،قصد القجان عمى اري بعض
األمـ ذات الحجارات العريقة ك كقيع العقاب البلزـ(.)1
بعد ال كقيع عمى ا فاؽ ركما عاـ  2014كالذم ينظـ قكاعد المحكمة الجنائية الدكلية ،لذلؾ كفي جكن
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
لئليكان كالمدارس كاألحيان كالمباني السكنية ال ي عرجت لم دمير ،باإلجافة إلى دمير لمبنية ال ح ية
كالمكارد ال ي ال غنى عنها لبقان الناس ،كمنع عمميات إخبلن المصابيف ك قديـ العكف لممصابيف،
كاالس خداـ المفرط لمقكة كاس خداـ أسمحة حدث آالمان ال جركرة لها ،باإلجافة إلى االس يطاف الذم ال
ي كقؼ عمى مدار الساعة كيع بر جريمة حرب ،ك دمير المم مكات األثرية كالثقافية في فمسطيف كال ي
اع بر ها المحكمة الجنائية الدكلية مف جرائـ الحرب(.)2
لهذا فإف المجكن إلى محكمة الجنايات الدكلية يع بر مف أهـ الخيارات المطركحة أماـ الفمسطينييف
لمبلحقة إسرائيؿ عف ان هاكا ها المس مرة لممم مكات الثقافية كاآلثار الفمسطينية ،خاصة في ظؿ عجز
القجان الكطني الفمسطيني عف القياـ بهذ المهمة ،إذ ش رط المحكمة الجنائية الدكلية عجكية
األطراؼ الم نازعة في ميثاقها لمفصؿ بينهـ ،باع بارها مكممة لمقجان الكطني كال حؿ محمه ،إذ ي ـ
المجكن إليها عند عجز القجان الكطني عف محاسبة مق رفي الجرائـ المنصكص عميها في ميثاقها (.)3
كانسجامان مع هذا ال طكر جان نص المادة ا 2/6مف ميثاؽ محكمة انكرمبكرغ عمى" :اع بار دمير
كهدـ اآلثار دكف مبرر أك جركرة حربية جريمة حرب" ،كلذلؾ اع برت محكمة انكرمبكرغ أف عرض
) )1أنظر في ذلؾ :عبد الف اح بيكمي حجازم ،المحكمة الجنائية الدكلية ،دار الك ب القانكنية ،2007 ،ص .795
) )2كمػ ػػف األمثمػ ػػة عمػ ػػى ذلػ ػػؾ :الحكػ ػػـ الػ ػػذم أصػ ػػدر ه المحكمػ ػػة الجنائيػ ػػة الدكليػ ػػة فػ ػػي  27سػ ػػب مبر  /أيمػ ػػكؿ عػ ػػاـ  2016ب همػ ػػة

ػ ػػدمير ال ػ ػراث العػ ػػالمي الثقػ ػػافي ،كذلػ ػػؾ بحػ ػػؽ قيػ ػػادم سػ ػػابؽ فػ ػػي جماعػ ػػة م طرفػ ػػة مر بطػ ػػة ب نظػ ػػيـ "القاعػ ػػدة" دمػ ػػرت آثػ ػػا انر فػ ػػي

م ػ ػػالي ،حي ػ ػػث أص ػ ػػدرت المحكم ػ ػػة حكمػ ػ ػان بالس ػ ػػجف ا 9س ػ ػػنكات عم ػ ػػى المػ ػ ػ هـ كه ػ ػػك قي ػ ػػادم ف ػ ػػي جماع ػ ػػة "أنص ػ ػػار ال ػ ػػديف" ،ف ػ ػػي
جمهكري ػػة مػ ػػالي الم ػػدعك أحمػ ػػد الفق ػػي المهػ ػػدم ،ال ػػذم كجهػ ػػت ل ػػه همػ ػػة ػػدمير أجػ ػػرحة عريق ػػة فػ ػػي ب ػػبلد أدرجػ ػػت عمػ ػى قائمػ ػػة
ال ػ ػ ػراث الع ػ ػػالمي الثق ػ ػػافي ،كق ػ ػػاؿ القاج ػ ػػي راؤكؿ بانغاالنغ ػ ػػاف :أف المحكم ػ ػػة أق ػ ػػرت أق ػ ػػرت ب ػ ػػذنب المػ ػ ػ هـ ف ػ ػػي اق ػ ػ ػراؼ جػ ػ ػرائـ

ح ػػرب ،لقياد ػ ػػه مجمكعػ ػػة مػ ػػف الم ط ػػرفيف ،ك نظػ ػػيـ هجمػ ػػات عمػ ػػى ا 9أج ػػرحة كبػ ػػاب مسػ ػػجد سػ ػػيدم يحي ػػى فػ ػػي مدينػ ػػة مبك ػ ػػك
شػ ػ ػػماؿ مػ ػ ػػالي ،لممزيــــــد مـــــــن التفاصــــــيل راجــــــع الخبــــــر المنشـــــــور عمــــــى وكــــــاالت عمـــــــى الموقــــــع اإللكترونــــــي التـــــــالي:
.https://arabic.rt.com/news

) )3هايػ ػ ػػؾ سػ ػ ػػبيكر ،حمايػ ػ ػػة األعيػ ػ ػػاف الثقافيػ ػ ػػة كفق ػ ػ ػان لقػ ػ ػػانكف المعاهػ ػ ػػدات الدكليػ ػ ػػة ،د ارسػ ػ ػػات فػ ػ ػػي القػ ػ ػػانكف الػ ػ ػػدكلي اإلنسػ ػ ػػاني،
المس قبؿ العربي ،القاهرة ،2000 ،ص .224 – 223
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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
ككنائس كنهبها كان هاؾ حرم ها ،كفي ذات النطاؽ أدانت المحكمة قادة الجيش األلماني في "ركسيا"
لقيامهـ ب دمير دكر عبادة في "ركسيا" أثنان اح بللها(.)1
إال أف هذا الخيار محفكؼ ببعض المخاطر منها ما ي عمؽ بمسألة االخ صاص ،إذ أف اخ صاص
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
لمغاية كهك حدكد الدكلة الفمسطينية ،كمف الم كقع أف المدعي العاـ ال ريد المجازفة في هذ الميا
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
إسرائيؿ عف الجرائـ ال ي ر كب بحؽ الشعب الفمسطيني كمنها جرائـ االع دان عمى المم مكات األثرية
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
جنيؼ الرابعة لعاـ  1949بشأف حماية المدنييف كقت الحرب ،فهي المسؤكؿ األكؿ عف األمف في
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
المنكطة بها ،كالسمطة الفمسطينية ال م ع بسمطات سيادية كليس لديها اليد العميا فيما يجرم(.)2
لذا ي كجب عمى دكلة فمسطيف مكائمة القانكف الفمسطيني مع القانكف الدكلي كالنظاـ األساسي لممحكمة،
مف خبلؿ مثبلن عديؿ قانكف العقكبات ليش مؿ عمى الجرائـ ال ي دخؿ في اخ صاص المحكمة
كالمعاقبة عميها أك جميف القانكف األساسي نصكصان بهذا الشأف ،كال عاكف مع المحكمة فيما جريه
) )1مصطفى أحمد فؤاد ،األماكف الدينية المقدسة في منظكر القانكف الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص .118
) )2رزؽ ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقير ،المق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ المنش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفحة االلك ركني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لككال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف لؤلنب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان:

. 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
الدكلة العجك في ميثاؽ ركما ،السؤاؿ المطركح :هؿ ينطبؽ هذا ال عاكف عمى دكلة غير عجك لكنها
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
لمنظاـ األساسي الذم خاطب المادة ا 86منه الدكلة الطرؼ(.)1
ثانياً .الخيارات القضا ية الدولية األخرى :هناؾ خيارات أخرل مطركحة أماـ الفمسطينييف لمبلحقة
إسرائيؿ عف ان هاؾ المم مكات الثقافية كاآلثار الفمسطينية دكف المجكن إلى المحكمة الجنائية الدكلية.
الخيارات المطروحة أمام الفمسطينيين لمبلحقة إس ار يل دون المجوء إلى محكمة الجنايات الدولية:
اأ

قديـ طمب إلى األمـ الم حدة كعمى كجه ال حديد مجمس األمف انشان محكمة خاصة مؤق ة

لمحاكمة مر كبي هذ الجرائـ مف قادة كأفراد االح بلؿ اإلسرائيمي ،في مشػابهة لمحػاكـ )يكغسبلفيا
كركندا ( ،) 2أك ح ى محكمة الحريرم ،كذلؾ كفقا لصبلحيات ككاجبات مجمس األمف ،خاصة كأف
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 ساف ار عمى القانكف الدكلي ،لكف س كاجه فمسطيف عقبة رئيسية قد
حكؿ دكف هذا النكع مف المحاكمػة كهك قرار النقض الفي ك مف قبؿ "الكاليات الم حدة األمريكية" ال ي
عػكدت شػعكب العػالـ المج مع الدكلي عمى اس خداـ الفي ك لصالح االح بلؿ اإلسرائيمي دكما(.)3
اب إحالة القجية لمجمعية العامة لؤلمـ الم حدة الس صدار قرار بإنشان محكمة خاصة مػف ًقبمى ًها ،

كلكف ق ار ار مثػؿ هذا يح اج إلى دعـ دكلي كبير كجماف صكيت الجمعية العامة لصالح القػرار،

) )1عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف محم ػ ػػد عم ػ ػػي ،االسػ ػ ػ يطاف اإلسػ ػ ػرائيمي ف ػ ػػي األ ارج ػ ػػي الفمس ػ ػػطينية المح م ػ ػػة كفقػ ػ ػان لمعاه ػ ػػدة ركم ػ ػػا المؤسس ػ ػػة
لممحكم ػ ػػة الجنائي ػ ػػة الدكلي ػ ػػة ف ػ ػػي اله ػ ػػام ،إسػ ػ ػرائيؿ كالق ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي ،الطبع ػ ػػة األكل ػ ػػى ،مرك ػ ػػز الزي كن ػ ػػة ،بي ػ ػػركت ،2011 ،ص

.352

) )2ظم ػ ػػت أح ػ ػػداث يكغكس ػ ػػبلفيا السػ ػ ػ ابقة ش ػ ػػغؿ المج م ػ ػػع ال ػ ػػدكلي مم ػ ػػا دف ػ ػػع قػ ػ ػرار مجم ػ ػػس األم ػ ػػف ف ػ ػػي  1993/3/22بإنش ػ ػػان
محكمػ ػ ػػة مؤق ػ ػ ػػة لمحاكمػ ػ ػػة مجرمػ ػ ػػي الحػ ػ ػػرب فػ ػ ػػي يكغكسػ ػ ػػبلفيا السػ ػ ػػابقة منػ ػ ػػذ عػ ػ ػػاـ  ،1991ككػ ػ ػػاف سػ ػ ػػمكبكداف ميمكسػ ػ ػػيفي ش أكؿ

رئػ ػػيس دكلػ ػػة يمثػ ػػؿ أمػ ػػاـ القجػ ػػان الػ ػػدكلي .كق ػ ػرار ب ػ ػػاري  1994/11/8بإنشػ ػػان محكمػ ػػة مؤق ػ ػػة لمحاكمػ ػػة مر كبػ ػػي الج ػ ػرائـ فػ ػػي

ركندا.

) )3أس ػ ػػكة ب ػ ػػالقرار رق ػ ػػـ ا 377ع ػ ػػاـ  1950ح ػ ػػكؿ ككري ػ ػػا ،كالػ ػ ػػذم ػ ػػـ بمكجبػ ػ ػػه االل فػ ػ ػػاؼ عمػ ػ ػػى ص ػ ػػبلحيات مجم ػ ػػس األمػ ػ ػػف
كارس ػػاؿ قػ ػكات إل ػػى "ككري ػػا" ف ػػي س ػػبيؿ الس ػػبلـ ال ػػدكلي .لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع :عبــــد الحســــين شــــعبان ،ال حــــة اتيــــام

حمم العدالة الدولية في مقاضاة إس ار يل ،مرجع سابق ،ص .66
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كالكجع في فمسطيف أكثر عقيدا بالنظر لمدعـ األمريكي الم عنت إلسرائيؿ ،مما يعني أف أية محاكلة

لمعمؿ مف خبلؿ مجمس األمف أمامها فرصة جئيمة جدا لمنجاح(.)1

اج المجكن لمقجان عبر مبدأ االخ صاص العالمي( ،)2حيث يكجد بعػض مػف الػدكؿ الغربية عمى كجه
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.
االخ صاص الجنائي العالمي هك اخ صاص أصيؿ كميمي كاح ياطي ،فيككف أصيؿ لمقجان الجنائي
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
البلزمة إلنشان كالي ها القجائية عمى مؾ الجرائـ ،كلذلؾ فإف ما يميز االخ صاص العالمي باع بار
إحدل القكاعد ال ي يحددها القانكف الجنائي الدكلي أنه قاعدة مف قكاعد القانكف الداخمي خرج –
بمكجب بعض العناصر – مف المحيط الداخمي ل طبؽ عمى جرائـ ار كبت بالكامؿ في الحيز الخارجي
لئلقميـ ( ،) 3كيع بر اخ صاصان كميميان حاؿ عدـ انعقاد كالية القجان الكطني كفقان لممبادئ العامة

) )1لممزيػ ػػد مػ ػػف ال فاصػ ػػيؿ ارجػ ػػع :أكػ ػػرـ سػ ػػهمب ،مقػ ػػاؿ منشػ ػػكر ،جريػ ػػدة حػ ػػؽ العػ ػػكدة ،العػ ػػدد ا ، 42عمػ ػػى المكقػ ػػع اإللك ركنػ ػػي
لمركز البديؿ الفمسطيني. http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1557-art-11.html :

) )2يعػ ػ ػػرؼ االخ صػ ػ ػػاص الجنػ ػ ػػائي العػ ػ ػػالمي الػ ػ ػػذم نعقػ ػ ػػد بػ ػ ػػه الكاليػ ػ ػػة القجػ ػ ػػائية لمقجػ ػ ػػان الػ ػ ػػكطني بأنػ ػ ػػه" :صػ ػ ػػبلحية قػ ػ ػػررت
لمقج ػ ػػان ال ػ ػػكطني ف ػ ػػي مبلحق ػ ػػة كمحاكم ػ ػػة كعق ػ ػػاب مر ك ػ ػػب أنػ ػ ػكاع معين ػ ػػة م ػ ػػف الجػ ػ ػرائـ ال ػ ػػي يح ػ ػػددها ال شػ ػ ػريع ال ػ ػػكطني دكف

النظ ػ ػػر لمك ػ ػػاف ار كابه ػ ػػا كدكف اشػ ػ ػ راط ػ ػ ػكافر ار ب ػ ػػاط مع ػ ػػيف يجم ػ ػػع ب ػ ػػيف الدكل ػ ػػة كب ػ ػػيف مر كبه ػ ػػا أك ج ػ ػػحاياها ك ٌأيػ ػ ػان م ػ ػػا كان ػ ػػت
جنس ػ ػػية مر كبيه ػ ػػا أك ج ػ ػػحاياها ،فيص ػ ػػبح حدي ػ ػػد نط ػ ػػاؽ إقم ػ ػػيـ الدكل ػ ػػة أك حدي ػ ػػد مك ػ ػػاف كق ػ ػػكع الجريم ػ ػػة أك النظ ػ ػػر إل ػ ػػى جنس ػ ػػية
مر كبيهػ ػػا أك جنسػ ػػية جػ ػػحاياها غيػ ػػر ذم جػ ػػدكل ،كهػ ػػك مػ ػػا أنشػ ػػأ مػ ػػا سػ ػػمي ب ػ ػػمبدأ العالميػ ػػة أك مبػ ػػدأ عالميػ ػػة القاعػ ػػدة الجنائيػ ػػة،
أك م ػػا أس ػػما الػ ػػبعض بنظ ػػاـ العالميػ ػػة أك نظ ػػاـ العقػ ػػاب الع ػػالمي أك مػ ػػا يطم ػػؽ عميػ ػػه عالمي ػػة الحػ ػػؽ ف ػػي العقػ ػػاب ،كال ػػذم ير كػ ػػز

عمي ػػه مب ػػدأ االخ ص ػػاص الع ػػالمي ،نظػ ػ انر لككن ػػه كالي ػػة ممنكح ػػة لممح ػػاكـ الجنائي ػػة لجمي ػػع ال ػػدكؿ لمحك ػػـ ف ػػي جريم ػػة ار كب ػػت م ػػف
أم شػ ػػخص أينمػ ػػا كانػ ػػت الدكلػ ػػة بصػ ػػرؼ النظػ ػػر عػ ػػف مكػ ػػاف كقكعهػ ػػا كأي ػ ػان كانػ ػػت جنسػ ػػية مر كبهػ ػػا أك جنسػ ػػية المجنػ ػػي عميػ ػػه"،
لممزيد من التفاصيل راجع :طارق سرور ،االختصاص الجنا ي العالمي ،مرجع سابق ،ص .26 - 25

) )3يمكػ ػػف القػ ػػكؿ بػ ػػأف القػ ػػانكف الجنػ ػػائي الػ ػػكطني الػ ػػذم يقػ ػػرر االخ صػ ػػاص العػ ػػالمي بأنػ ػػه قػ ػػانكف جنػ ػػائي م عػ ػػدم الحػ ػػدكد ،كفػ ػػي
هػ ػػذا الصػ ػػدد قجػ ػػت محكمػ ػػة العػ ػػدؿ الدكليػ ػػة فػ ػػي قجػ ػػية لػ ػػك س عػ ػػاـ  1927بحػ ػػؽ كػ ػػؿ دكلػ ػػة فػ ػػي إق ػ ػرار المبػ ػػادئ ال ػ ػػي ارهػ ػػا

أفج ػػؿ له ػػا كأكث ػػر مبلنم ػػة ك حدي ػػد النط ػػاؽ اإلقميم ػػي ل طبي ػػؽ قكانينه ػػا الداخمي ػػة ،كه ػػك م ػػا يع ػػد اع ارفػ ػان بحري ػػة الدكل ػػة ف ػػي إقػ ػرار
مب ػػادئ االخ ص ػػاص ال ػ ػػي ف ػػؽ مػ ػع مصػ ػػالحها .لممزيــــد مــــن التفاصــــيل راجــــع :ســــميمان عبــــد المــــنعم ،دروس فــــي القــــانون
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لبلخ صاص( ،)1كهك اخ صاص اح ياطي في حاؿ عدـ ا خاذ الدكلة ال ي كقعت الجريمة في إقميمها
أية مبادرة لمبلحقة مر كبي الجرائـ الدكلية ل فادم عدـ العقاب.
كمهما كاف نكع هذا االخ صاص فهك اخ صاص له أسبقية عمى اخ صاص المحكمة الدكلية الجنائية
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
الجنائية بأنه قجان كميمي( ،)2كهػك ما يع بر فقهان القانكف الدكلي طك انر كبي انر يحد مف حرية مر كبي
الجرائـ الدكلية كيجعمهـ في قمؽ دائـ مف إمكانية مبلحق هـ كالقبض عميهـ كمحاكم هـ(.)3

) )1كهػ ػػك مػ ػػا يعنػ ػػي أف القجػ ػػان الػ ػػكطني ينعقػ ػػد اخ صاصػ ػػه كفق ػ ػان لمبػ ػػدأ االخ صػ ػػاص العػ ػػالمي إذا لػ ػػـ يكػ ػػف بكسػ ػػعه أف يمػ ػػارس
اخ صاصه كفقان لمبدأ اإلقميمية أك مبدأ الشخصية اإليجابية أك الشخصية السمبية أك مبدأ العينية.

) )2كه ػ ػػذا م ػ ػػا أكد ػ ػ ػػه ديباج ػ ػػة النظػ ػ ػػاـ األساس ػ ػػي إلنشػ ػ ػػان المحكم ػ ػػة الدكلي ػ ػػة الجنائيػ ػ ػػة بقكله ػ ػػا أف" :المحكمػ ػ ػػة الجنائي ػ ػػة الدكليػ ػ ػػة
المنشأة ،بمكجب هذا النظاـ األساسي س ككف مكممة لمكاليات القجائية الجنائية الكطنية".

) )3لج ػ ػػأت ال ػ ػػدكؿ م ػ ػػف أج ػ ػػؿ محاكم ػ ػػة الم هم ػ ػػيف بار ك ػ ػػاب جػ ػ ػرائـ دكلي ػ ػػة إل ػ ػػى إح ػ ػػدل س ػ ػػبيميف :األول ه ػ ػػك محاكم ػ ػػة الم هم ػ ػػيف
بكاس ػ ػػطة المح ػ ػػاكـ ال ػ ػػي ي ك ػ ػػكف منه ػ ػػا القج ػ ػػان الجن ػ ػػائي الع ػ ػػادم كفقػ ػ ػان لمنظ ػ ػػاـ القج ػ ػػائي لمدكل ػ ػػة ،الثـــــاني ه ػ ػػك إنش ػ ػػان محكم ػ ػػة
خاصة خ ص بمحاكمة الم هميف بار كاب الجرائـ الدكلية ن هي بان هان المحاكمة.
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الخاتمة
إف حديد نقاط الجعؼ كحصر مكاجع الخمؿ في نظاـ أك إدارة معينة لهك خطكة نحك ال طكر
بحد ذا ه ،ففي بحثنا هذا لـ أعمد ل شريح مكاطف القصكر كنكع مف ال شهير أك رفض الكاقع بؿ هك
محاكلة لمسعي كران ال حسيف كابراز االيجابية ال ي مف خبللها ن طكر كننمي مج معنا كمؤسسا نا ،يجب
أف نحاكؿ كنبحث دائما كنكاجه االخطان ل صكيبها ،كأ منى أف نحقؽ مآربنا بالمحاكلة كالمجابهة ،ح ى
كاف لـ ثمر هذ المحاكالت ك كمؿ بنجاح عمى أرض الكاقع كلكنها قد شكؿ القاعدة األساسية لمثكرة
الفكرية الحجارية لشعبنا الفمسطيني الصبكر.
كال يمكننا إال أف نثمف الجهكد الفمسطينية ال ي حققت لمشعب الفمسطيني شيئان ح ى كاف لـ يكف هذا
الذم نس حقه كشعب أصيؿ جحى كيجحي بشكؿ يكمي ليثبت كجكد كاصرار عمى البقان كأننا لف
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
في اليكنسكك أك قرار محكمة العدؿ الدكلية بعدـ مشركعية الجدار ،لهي انجازات مهمة كخاصة أننا
بدأنا محاربيف مف نقطة الصفر دكف داعـ فعمي كفي ك ي ربص بحقكقنا بالمرصاد ،كقد كجت المساعي
الفمسطينية باع ماد فمسطيف عجك دائـ في اليكنسكك في  2011-11-23كاع ماد كنيسة المهد
كمكقع راث عالمي في  ،2012كالجهكد المجنية ال ي كممت بجـ ب ير اأرض العنب كالزي كف -
مشهد حجارم جنكب القدس ككجعها جمف مكاقع ال راث العالمي المهدد بالخطر كخاصة أف
االح بلؿ يع زـ بنان مقطع مف جدار الفصؿ العنصرم عمى أراجيها.
في اآلكنة األخيرة أحدث صدكر قرار مف منظمة األمـ الم حدة لم ربية كالعمكـ كالثقافة ججة كبيرة
عمى النطاؽ المحمي كالدكلي؛ الذم هك بكاقع الحاؿ مشركع قرار بثبلثة فصكؿ معنكنة :القدس ،كاعادة
إعمار غزة ،كمكقع الحرـ االبراهيمي /كهؼ البطاركة في الخميؿ كمسجد ببلؿ بف رباح /قبة راحيؿ في
بيت لحـ- .كما كرد في نص الق اررالذم صدر مف المجمس ال نفيذم لميكنيسكك -المككف مف ا58
عجك بكاقع ا 24صكت لصالح القرار ،مقابؿ ا 6دكؿ عارج ه كا 26دكلة ام نعت عف ال صكيت
ك غيب دكل يف .بند ا 25المعنكف بفمسطيف المح مة ب اري  12مف أك كبر  2016كالمقدـ مف الجزائر
كعماف كقطر كالسكداف .إف عنكنة القرار الصادر بأنه يخص فمسطيف المح مة
كمصر كلبناف كالمغرب ي
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
فمسطيف في العديد مف الق اررات الدكلية أهمها عجكية األمـ الم حدة كالعجكية الكاممة في اليكنسكك.
يخرل عمؿ القرار عمى إحداث بمبمة –قد ككف مف عمة -لزج الصراع في حيز أنه صراع
كمف جهة أ ي
ديني .فقد ان شرت في مخ مؼ كسائؿ اإلعبلـ كال كاصؿ اإلج ماعي أف القرار اع بار القدس راث

إسبلمي خالص كينفي أم عبلقة أك رابط اريخي أك ديني لميهكد في المسجد األقصى .كازدادت حدة
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
ً
الحدة بما ي عمؽ بالشؽ الديني؛ حيث كجحت المادةا 3مف القرار ال أكيد عمى أهمية مدينة القدس
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 ق اررات مجمس األمنكالق اررات األخرل الصادرة عف األمـ الم حدة بشأف الكجع القانكني
في فمسطيف كالقدس .كلكف بما يخص الشؽ السياسي كالعدالة اإلنسانية جان منصفان لفمسطيف ،فخاطب
القرار اسرائيؿ كقكة اح بلؿ كطالبها بإ احة العكدة الى الكجع ال اريخي الذم كاف قائمان حت دائرة
األكقاؼ األردنية ككنها السمطة الرسمية بإدارة الحرـ الشريؼ كمرافقه .فمف كجهة نظرم كباحث أرل
أف اس خداـ قرار اليكنسكك لؤلسمان العربية لممسجد األقصى كالحرـ الشريؼ ليس أكيدان عمى الهكية
االسبلمية لممكقع بؿ اس خداـ المسميات ال ي شغؿ المكقع عمى أرض الكاقع .ففي المادة ا 19ـ
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
يقر باألهمية ال اريخية لجميع األدياف في القدس القديمة .كأيلحؽ قرار اليكنسكك األخير بقرار صدر
في  26أك كبر  2016في الدكرة االس ثنائية رقـ ا 40كال ي جانت بػ ا 12بند لصالح القدس العربية
كلكنها اكدت القدسية لؤلدياف الثبلث.
كبعد ازدياد الصخب اإلعبلمي بشأف بعيات القرار ،صرحت إيرينا بكككفا مديرة اليكنسكك بعد يكميف
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
ككجع فيه ابكت العهد .كلدل المسيحية كرد في االنجيؿ أف القدس هي المكاف الذم شهد آالـ
125

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
الركحي ف مارس الشعكب المخ مفة شعائرها الدينية في الماكف ذا ها كلكف حت مسميات مخ مفة كال بد
مف االع راؼ بهذ المسميات كاح رامها كاف المسجد األقصى /الحرـ الشريؼ مكاف مقدس لممسمميف
مامان كما أف جبؿ الهيكؿ كمنه الحائط الغربي هك المكاف االكثر قدسية في الديانة اليهكدية ،كالذم يقع
عمى بعد بجع خطكات مف كنيسة القيامة كجبؿ الزي كف.
كمف الجدير لئلن با أف القرار أعطى ذريعة لزيادة ال باكي اليهكدم ككنكع مف السياسة اإلعبلمية
الممنهجة يعممكف عمى عزيز أف الق اررات كالمكاقؼ الدكلية كالعربية نكر صمة اليهكد بالقدس كالحرـ
الشريؼ ،كهذا ما اس غمه ن نياهك فصرح أنه يرفض هذ ال صريحات السخيفة كاصفان إياها بالهمكسة
كالهذياف كأنه بذا ه سكؼ يشارؾ بعمميات الحفر حت األقصى .كعمى أثر هذ المجريات قاـ
برلمانيكف مف ا 19دكلة بإعبلف جد قرار اليكنسكك مف بينهـ ممثؿ البرلماف األكركبي .كأعرب
المجمس الدكلي لممعالـ كالمكاقع  ICOMOSعف كجكب اثبات حؽ اليهكد بجبؿ الهيكؿ .برأيي
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
اقرار حؽ الشعب الفمسطيني في ارجه كأرل أف أهـ ما ن كصؿ إليه أف ي ـ ال عريؼ عف اسرائيؿ كقكة
مح مة.

وفي النياية ،توصمت الدراسة إلى عدة نتا ج وتوصيات ،سوف أقوم بطرحيا كما يمي:
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النتا ج
 -1هناؾ مجمكعة مف اال فاقيات الدكلية اإلقميمية ذات العبلقة بحماية المم مكات األثرية ،دكف أف
يككف هناؾ ا فاقية مكحدة كشاممة كفي بذا ها ل عزيز هذ الحماية في جميع الظركؼ كاألصعدة.
 -2ار باط حماية المم مكات األثرية بالظركؼ كاألكجاع السياسية السائدة مف مدة إلى أخرل مع لعب
مراكز القكل السياسية كاالق صادية دك انر في كجع ال شريعات البلزمة لحماية المم مكات األثرية.
 -3لـ س طع جميع اال فاقيات الدكلية ذات العبلقة بحماية المم مكات األثرية ،ك كفير الحماية البلزمة
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.
 -4عدد المنظمات الدكلية كاإلقميمية ال ي ساهـ في حماية المم مكات األثرية كالثقافية ،كبركز دكر
كمساهمة المنظمة العالمية لم ربية كالثقافة كالعمكـ اليكنسكك ،كقصكر أك جعؼ دكر المنظمات الدكلية
كاإلقميمية األخرل خاصة العربية منها.
 -5إف مكقؼ المحكمة الجنائية الدكلية مف ان هاؾ هذ الحماية لممم مكات الثقافية كاجح كصريح ،فقد
أكد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 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 بالنظر فيها .كلكف أيف ال طبيؽ!
 -6يع بر ال حدم الرئيسي الذم يشكؿ العقبة االساسية في طريؽ حماية ال راث الثقافي في األرض
محدث كمش رؾ خاص بال راث الثقافي .يعزز سبؿ
الفمسطينية المح مة هك عدـ كجكد إطار شريعي ٌ

الحماية مف خبلؿ نصكص جريمية محددة كعقكبات فعالة رادعة ،كهذا ما ـ عرجه كاثبا ه في هذا

البحث مف خبلؿ عرض ق اررات المحاكـ الفمسطينية ابممحؽ خاص بما يخص الجرائـ الكاقعة عمى
اآلثار كما ال يناسبه مف عقكبات كعدـ ال ماس القجان لخطكرة هذ الجرائـ.
 -7كاف مف إحدل سمبيات إ فاؽ أكسمك عدـ كفير لمحماية البلزمة لممم مكات الثقافية الفمسطينية،
بحيث ابقت هذ اال فاقية المكاقع األثرية عارية دكف غطان ا فاقي مع االح بلؿ اإلسرائيمي ،كالذم ما
زاؿ يس غؿ هذ الثغرات كالنكاقص.
 -8المؤسسات الفمسطينية الرسمية المخ صة في مكافحة االع دان عمى المم مكات األثرية بكافة
صكرها ،كما زالت عاني مف معيقات حد مف قدر ها عمى مكاجهة هذا النكع مف الجرائـ.
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التوصيات
 -1ال كعية كال ثقيؼ بأهمية المم مكات األثرية كالثقافية الفمسطينية كمنع االع دان عميها ،كما زالت
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
الكجع السياسي الفمسطيني ،كأهداؼ مر بطة بالخارج أكثر مف المصالح الفمسطينية الداخمية.
 -2فعيؿ دكر فمسطيف في المنظمات الدكلية كخاصة بعد المصادقة عمى اال فاقيات الدكلية الخاصة
بحماية المم مكات الثقافيةا ـ ادراجها في ممحؽ رقـ . 2كبدن العمؿ عمى إعداد سجبلت رصد جميع
صكر االن هاكات بحؽ المكاقع ال اريخية ،كسجبلت كثؽ جميع القطع األثرية المسربة كالمنهكبة مف
ً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.
 -3أهيؿ الككادر العاممة في مجاؿ حفظ ال راث كاآلثار مف طاقـ شرطة السياحة كآلثار
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
لآلثار كالمكاقع ال اريخية ،ك عزيز العمؿ مع الدكائر األخرل ك كثيؼ العمؿ المش رؾ مع عممان كأسا ذة
اآلثار في الجامعات الفمسطينية.
 -4كاألمنية العاممة في مجاؿ حماية اآلثار ،كجركرة كجكد نسيؽ مع األجهزة المخ صة األخرل
لمكافحة هريب اآلثار كالقجان عمى اإل جار في المكاد األثرية.
 -5إقرار صيغة نهائية لمشركع قانكف آثار فمسطيني فعاؿ ي ماشى مع المس جدات العصرية كيككف
جاهز اإلقرار عند عكدة المجمس ال شريعي.
 -6م ابعة ممفات المكاقع الفمسطينية المطركحة لقائمة ال راث العالمي ،كباألخص مؾ المكاقع المهددة
بالجـ مف كسع جدار الفصؿ العنصرم كمكقع كريمزاف.
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قا مة المصادر والمراجع
أوالً .المراجع العربية
 -1القوانين :
 قانكف اآلثار القديمة الفمسطيني رقـ ا 5لسنة .1929 قانكف اآلثار القديمة األردني المؤقت رقـ ا 51لسنة . 1966 قانكف اآلثار األردني رقـ ا 21لسنة .1988 قانكف اآلثار األردني المعدؿ رقـ ا 23لسنة .2004 قانكف حماية اآلثار المصرم رقـ ا 117لسنة .1983 قانكف اآلثار كال راث العراقي رقـ ا 55لسنة .2002 قانكف العقكبات األردني رقـ ا 16لسنة .1960 مسكدة قانكف ال راث الفمسطيني لسنة .2006 نظاـ األبنية كال نظيـ كالهيئات المحمية الفمسطيني رقـ ا 5لسنة .2011 نظاـ أحكاـ الحفاظ عمى ال راث المعمارم في مدينة بيت لحـ ك صنيؼ المناطؽ ال راثية كالمبانيال راثية المنفردة /ك ازرة الحكـ المحمي لسنة 2014.

 -2الكتب:
 -ابراهيـ أبك ارميس ،ارطاس في العصر اإلسبلمي ،جامعة القدس.1996 ،

الدغمة ،أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضيا خارج حدود الوالية
 إبراهيـ ٌالوطنية ،دار النهجة العربية ،القاهرة.1987 ،
 إبراهيـ فم س ،مارؾ إينارك ،جكزيبيه بكنافكلكن ا ،من حصار الكنيسة الى حصار المدينة -2002 ،2012مطبعة اآلبان الفرنسيسكاف ،القدس.2012 ،
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 أحمد أميف ،حماية اآلثار والتخطيط العمراني ،حماية اآلثار كاألعماؿ الفنية ،المركز العربيلمدراسات األمنية كال دريب ،الرياض.1992 ،
 أحمد بدر ،اإلعبلم الدولي دراسات في االتصال والدعاية ،دار غريب لمطباعة ،القاهرة.1977 ، أحمد عثماف ،الج ار م الدولية في ضوء القانون الدولي الجنا ي والشريعة اإلسبلمية ،دار الك بالكطنية ،القاهرة.2009 ،
 أحمد العممي ،الحفريات اإلس ار يمية حول الحرم القدسي ،الطبعة الثانية.1999 ، أحمد قريع ،التاريخ التفاوضي بشحن القدس ،ك اب القدس اري المس قبؿ ،دراسات في حاجركماجي مدينة القدس ،حرير اعصاـ نصار  ،الصادر عف مؤسسة الد ارسات الفمسطينية ،راـ اهلل،

.2010
 -آدـ النداكم ،كهاشـ الحافظ ،تاريخ القانون ،دار العايؾ لمنشر ،القاهرة ،الطبعة الثانية. 2007 ،

 -أسامة عبيد ،الحماية الجنا ية لمتراث الثقافي

األثري ،دار النهجة العربية ،القاهرة.2008 ،

 العربي بمحاج ،النظرية العامة لبللتزامات في القانون المدني الج از ري ،الجزن األكؿ ،ديكافالمطبكعات الجامعية ،الجزائر.1999 ،
 -أميف الحذيفي ،الحماية الجنا ية لآلثار ،دار النهجة العربية ،القاهرة.2007 ،

 آنا فيدر ،جدعكف سميماني ،يكن اف مزراحي ،رجمة:مؤيد غنايـ ،المواقع األثرية في الصراعالسياسي عمى منطقة بيت لحم (جوش عتصيون) واإلمكانيات االقتصادية والثقافية ،عمؽ
شبيه،شباط .2015
-

ايناس البهجي ,يكسؼ المصرم ,االتفاقيات والمعاىدات الدولية :بين القانون الدولي والشريعة

-

بار يكسؼ ،كعمحام م ازر ،رجمة :حمداف طه ،عمم اآلثار في اس ار يل :وجية نظر اس ار يمية،

اإلسبلمية ،المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ،القاهرة.2013 ،

المركز العربي لمدراسات المعاصرة ،القدس.1994 ،
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 بشير السباعي ،فمسفة قوانين اآلثار وتطويرىا ،حماية اآلثار كاألعماؿ الفنية ،المركز العربيلمدراسات األمنية كال دريب ،الرياض.1992 ،

 بياف الحكت ،فمسطين القضية الشعب الحضارة :التاريخ السياسي من حياة الكنعانيين حتى القرنالعشرين ،دار االس قبلؿ ،بيركت.1991 ،

 جدعكف سميماني ،يكن اف مزراحي ،رجمة :أسمان اغبارية ،حقوق الفرد والمجتمع في األراضيالمعمنة كمناطق أثرية في الضفة الغربية،عمؽ شبيه ،نكفيمبر .2015

 -جماؿ جمعة ،جدار الفصل العنصري واالستيطان السياحي في المخططات المستقبمية الصييونية

لتيويد القدس ،ك اب القدس اري

المس قبؿ ،دراسات في حاجر كماجي مدينة القدس ،حرير

اعصاـ نصار  ،الصادر عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،راـ اهلل.2010 ،

 جكرج جك ،رجمة بهيج شعباف ،تاريخ عمم االثار ،منشكرات عكيدات ،بيركت-باريس ،الطبعةالثالثة.1982 ،
 حامد سمطاف ،كعائشة ار ب ،كصبلح الديف عامر ،القانون الدولي العام ،دار النهجة العربية،القاهرة.1978 ،
 حسف الجبمي ،قضية فمسطين في ضوء القانون الدولي ،معهد البحث كالدراسات العربية ،قسـالبحكث كالدراسات القانكنية كالشرعية ،القاهرة.1969 ،
 حسني الجندم ،الوجيز في قانون العقوبات ،الجزن األكؿ ،النظرية العامة لمجريمة ،أكاديمية العمكـالشرطية ،الشارقة.2009 ،

 حسيف حماد  ،بثار فمسطين بين حرب اليياكل العظيمة التوراتية الييودية ووثا ق االستكشافاتاألثرية العممية واإلدانة الدولية ،دار ق يبة لمنشر ،دمشؽ.1983 ،

 -حميد السعدم ،مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنا ي ،مطبعة المعارؼ ،بغداد.1971 ،
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 -خميؿ ال فكجي ،الديمغرافيا والصراع الجيوسياسي في مدينة القدس ،ك اب القدس اري المس قبؿ،

دراسات في حاجر كماجي مدينة القدس ،حرير اعصاـ نصار  ،الصادر عف مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ،راـ اهلل.2010 ،

 خيرية قاسمية كآخركف ،المستوطنات اإلس ار يمية في األراضي العربية المحتمة منذ عام ،1967معيد البحوث والدراسات العربية ،الدراسات الخاصة  ،15الهيئة المصرية العامة لمك اب ،القاهرة،
.1978
 رأفت حبلكة ،الحماية الجنا ية لآلثار في ضوء قانون حماية اآلثار رقم ( )117لسنة 1983؛دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية ،دار النهجة العربية ،القاهرة.2003 ،

 -سعيد جكيمي ،المدخل لدراسة القانون الدولي

اإلنساني ،دار النهجة العربية ،القاهرة- 2002 ،

. 2001
 سميماف عبد المنعـ ،دروس في القانون الجنا ي الدولي ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية،.2000
 -سميـ مارم ،الرؤية العثمانية لفمسطين :الترسيم العثماني اإلثنوغرافي لفمسطين وسورية ،ك اب

القدس اري المس قبؿ ،دراسات حاجر كماجي مدينة القدس ،حريراعصاـ نصار  ،الصادر عف

مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،راـ اهلل.2010 ،

 -سهيؿ الف بلكم ،غالب حكامدة ،القانون الدولي العام :حقوق الدول وواجباتيا -اإلقميم -المنازعات

الدولية والدبموماسية ،الجزن الثاني ،مكسكعة القانكف الدكلي ،2دار الثقافة لمنشر كال كزيع ،اإلصدار
الثاني ،عماف.2009 ،

 -شكقي شعث ،فمسطين أرض الحضارات ،دار الطرقجي ،بغداد.1994 ،

 صالح بدر الديف ،حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاىدات الدولية؛ الحماية الدولية لآلثارواإلبداع الفني واألماكن المقدسة ،دار النهجة العربية ،القاهرة.1999 ،

 -صكفي أبك طالب ،تاريخ النظم القانونية

واالجتماعية ،دار النهجة العربية ،القاهرة.1976،

 طارؽ سركر ،االختصاص الجنا ي العالمي ،دار النهجة العربية.2006 ،132

 طه باقر ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين ،الجزناألكؿ ،منشكرات دار البياف ،بغداد.1973 ،
 عادؿ ماجد ،المحكمة الجنا ية الدولية والسيادة الوطنية ،مركز الدراسات السياسية كاالس ار يجيةباألهراـ ،القاهرة.2001 ،
 عاطؼ النقيب ،النظرية العامة لممسؤولية الناش ة عن الفعل الشخصي ،منشكرات عكيدات،بيركت.1983 ،
 عباس الصراؼ ،كجكرج حزبكف ،المدخل الى عمم القانون ،دار الثقافة لمنشر كال كزيع ،عماف،.2008

 عبد الحسيف شعباف ،ال حة اتيام حمم العدالة الدولية في مقاضاة إس ار يل ،مركز دراسات الكحدةالعربية ،بيركت.2010 ،

 عبد الرحمف أبك النصر ،إتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 1949وتطبيقيا في األ ارضيالفمسطينية المحتمة ،مركز رشاد الشكا الثقافي،

غزة.2000 ،

 عبد الرزاؽ السنهكرم ،مصادر االلتزام ،ج  ،2المجمد  ،2نقيح مصطفى الفقي كعبد الباسطجميعي ،دار النهجة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثانية.1987 ،

 عبد الصاحب الهر ،الحماية القانونية لآلثار العربية ،بيت الحكمة لمنشر ،الطبعة األكلى ،بغداد،.2001
 عبد الف اح حجازم ،المحكمة الجنا ية الدولية ،دار الك ب القانكنية ،القاهرة.2007 ، عبد الكريـ الجبكرم ،الحماية القانونية لآلثار وطنياً ودولياً ،الحماية القانكنية لآلثار العربية ،بيتالحكمة ،بغداد.2001 ،
 عبد الكريـ عمكاف ،الوسيط في القانون الدولي العام ،الكتاب الثاني :القانون الدولي المعاصر ،دارالثقافة لمنشر كال كزيع ،عماف.2010 ،
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 -عبد الكريـ عمكاف ،الوسيط في القانون الدولي العام ،الك اب األكؿ :المبادئ العامة ،دار الثقافة

لمنشر كال كزيع ،عماف.2009 ،

 عبد الكهاب ال حافي ،الحماية القانونية لآلثار العربية ،منشكر في ك اب الحماية القانكنية لآلثارالعربية ،بيت الحكمة ،بغداد.2001 ،
 عمي الحديثي ،حماية الممتمكات الثقافية في القانون الدولي ،دراسة طبيقية مقارنة ،دار الثقافةلمنشر ،عماف.1999 ،
 عمي الشكرم ،القضاء الجنا ي الدولي في عالم متغير ،دار الثقافة لمنشر ،عماف ،الطبعة الثانية،.2011
 عمي فيبللي ،االلتزامات العمل المستحق لمتعويض ،الجزن الثاني ،دار مكفـ لمنشر ك ال كزيع،الجزائر.2002 ،
 عمي حسف ،الموجز في عمم اآلثار ،الهيئة المصرية العامة لمك اب ،القاهرة.1993 ، -عمرك إبراهيـ الكقاد ،الحماية الجنا ية لآلثار ،كمية الحقكؽ – جامعة طنطا.2000 ،

دباح ،موسوعة القانون الدولي :أىم ااالتفاقيات والق اررات والبيانات والوثا ق الدولية لمقرن
 -عيسى ٌ

العشرين في مجال القانون الدولي العام ،المجمد الرابع :القانكف االق صادم الدكلي كال جارة الدكلية-
القانكف الدكلي في مجاؿ الحماية البيئية -القانكف الدكلي في مجاؿ الثقافة،دار الشركؽ ،عماف،

.2003
 -فكزم رشيد ،سرجون األكدى اول امبراطور في العالم ،ك ازرة الثقافة كاالعبلـ ،بغداد.1990 ،

 كماؿ عبد الف اح كآخركف ،معالم التراث الثقافي والحضاري الميددة في محافظات الضفة الغربية،المخطط الطارئ لحماية المصادر الطبيعية ،ك ازرة ال خطيط كال عاكف الدكلي ،مديرية ال خطيط
الحجرم كالريفي.1999 ،
 كيث كاي بلـ ،تمفيق اس ار يل التوراتية :طمس التاريخ الفمسطيني ،رجمة:ممدكح عدكاف ،طبعةثانية ،دار قدمس لمنشر كال كزيع ،دمشؽ.2002 ،
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 -مأمكف سبلمة ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة.1990 ،

 -محمد اش ية ،المختصر في تاريخ

فمسطين ،دار الشركؽ لمنشر كال كزيع ،عماف.2005 ،

 -محمد فهاد الشبللدة ،القانون الدولي اإلنساني ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية.2005 ،

 -محمد نجـ ،قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة

لمجريمة ،دار الثقافة ،عماف.2006 ،

 محمد نمكر ،شرح قانون العقوبات :القسم الخاص ،الجزء الثاني ،الج ار م الواقعة عمى األموال،دار الثقافة ،عماف.2008 ،
 محمكد بسيكني ،المحكمة الجنا ية الدولية ،دار النهجة العربية ،القاهرة.2002 ، محمكد حسني ،االختصاص واالثبات في قانون اإلجراءات الجنا ية ،دار النهجة العربية ،القاهرة،.1992
 محمكد مصطفى ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار النهجة العربية.1986 ، محيي الديف صابر" ،دراسات في تاريخ وبثار فمسطين" ،الندكة العالمية األكلى لآلثار الفمسطينية،ألكسك ،كنس.1984 ،

 مصطفى فؤاد ،األماكن الدينية المقدسة في منظومة القانون الدولي ،دراسة تطبيقية لبلنتياكاتاإلس ار يمية باألماكن المقدسة في فمسطين ،دار الك ب القانكنية ،القاهرة.1998 ،
 مصطفى العكجي ،القانون الجنا ي ،الجزء الثاني ،المسؤولية الجنا ية ،منشكرات الحمبي الحقكقية،بيركت.2016 ،
 مصطفى عبد الرحمف ،طرق تسوية المنازعات الدولية ،دار النهجة العربية ،القاهرة.2006 ، معاكية ابراهيـ ،اعداد الكوادر العممية والفنية المتخصصة في حماية اآلثار ،اآلثار كاألعماؿالفنية ،المركز العربي لمدراسات األمنية كال دريب ،الرياض.1992 ،
 مع ز العباسي ،التزامات الدولة المحتمة اتجاه البمد المحتل-دراسة حالة العراق ،-منشكرات الحمبيالحقكقية ،بيركت.2009 ،
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 منيرة محمد ،الصبلت بين العبلقات الدبموماسية والعبلقات القنصمية ،منشركات الحمبي الحقكقية،بيركت.2013 ،

 مكسى دكيؾ ،المستوطنات اإلس ار يمية في األراضي العربية المحتمة وقواعد القانون الدولي العامالمعاصر ،مك بة دار الفكر ،القدس ،الطبعة الثانية.2011 ،
 نعماف الخطيب ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الثقافة لمنشر كال كزيع،عماف.2010 ،
 نزار العنبكي ،القانون الدولي االنساني ،دار كائؿ لمنشر ،عماف .2010 ، نظمي الجعبة ،القدس بين االستيطان والحفريات ،القدس اري المس قبؿ ،دراسات حاجر كماجيمدينة القدس ،حرير اعصاـ نصار  ،الصادر عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،راـ اهلل.2010 ،

 هايؾ سبيكر ،حماية األعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاىدات الدولية ،ورقة عمل مقدمة إلىالمؤتمر اإلقميمي العربي ،المنعقد في القاهرة في الف رة  16-14نكفمبر  ،1999مف ك اب دراسات في
القانكف الدكلي اإلنساني ،دار المس قبؿ العربي. 2000 ،
 كائؿ بندؽ ،موسوعة القانون الدولي لمحرب ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية.2004 ، يكن اف مزراحي كجدعكف سكليماني ،النبي صمو يل – قصة قرية أسيرة في الحديقة الوطنية ،عمؽشبيه ،يكنيك .2016

 -3الرسا ل الجامعية:
 اسماعيؿ كككباف ،الحماية الجنا ية لآلثار في القانون اليمني (دراسة مقارنة بالقانون المصري)،رسالة ماجس ير ،جامعة الدكؿ العربية ،القاهرة.2007 ،

 اكراـ أبك الهيجان ،عوامل تيديد المواقع األثرية في الضفر الغربية (الجدار العازل دراسةتحميمية) ،رسالة ماجس ير ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.2008 ،
 ثائر العكيدم ،الحماية القانونية المدنية لآلثار (دراسة قانونية مقارنة) ،رسالة ماجس ير ،جامعةبابؿ ،العراؽ.2002 ،
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 سعاد غزاؿ ،حماية الممتمكات الثقافية في القدس في ظل القانون الدولي ،رسالة ماجس ير ،جامعةالنجاح الكطنية ،نابمس.2013 ،
 سبلمة الرهايفة ،حماية الممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة ،رسالة ماجس ير ،جامعة مؤ ة،عماف.2005 ،

 فادم ابريكش ،الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية الفمسطينية في القانون الدولي ،رسالةماجس ير ،جامعة القدس ،القدس.2007 ،

 فكاز الشرقاكم ،االستيطان الصييوني في فمسطين" ،دراسة مقارنة لمرحمة ما قبل قيام إس ار يلوما بعدىا" ،المقدمة إلى كمية االق صاد كالعمكـ السياسية ،جامعة القاهرة.1990 ،
 فكزية عبد الس ار ،المساىمة األصمية في الجريمة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة.1967 ، نكاردها الزبيدم ،الحماية الجنا ية لمبي ة ضد اخطار التموث ،أطركحة دك ك ار  ،مقدمة إلى مجمسكمية القانكف بجامعة بغداد ،مكز.1997 ،
 كليد عمياف ،دور األمم المتحدة في قضية فمسطين ،أطركحة دك ك ار  ،المقدمة إلى كمية الحقكؽ،جامعة االسكندرية1989. ،

 .4المقاالت واألبحاث المنشورة (الدراسات):
 إبراهيـ العناني ،إنشاء المحكمة الجنا ية الدولية :دراسة في ضوء نظام روما سنة  ،1998مجمةاألمف كالقانكف ،السنة الثانية ،العدد األكؿ.2000 ،
 جابر الراكم ،حماية الممتمكات الثقافية في حال النزاع المسمح بموجب اتفاقية الىاي،1954جامعة بغداد ،المجمة الثقافية ،عدد  ،27بغداد.1992 ،
 حسف جكني ،تدمير األعيان الثقافية أو احتبلل التاريخ ،مجمة اإلنساني ،الصميب األحمر ،عددا.2010 - 2009 ، 47
 حمداف طه ،التراث الثقافي ،الهكية الفمسطينية إلى أيف ،حرير اشريؼ كناعنة مركز الدراساتكال راث كالمج مع الفمسطيني ،جمعية إنعاش األسرة ،البيرة.2009 ،
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 حمداف طه ،التنقيبات اإلس ار يمية في القدس واأليديولوجيا االستيطانية ،مجمة مشارؼ مقدسية،العدد  ،1راـ اهلل.2015 ،
 حيدر الطائي ،سرقة الممتمكات العراقية في ضوء قواعد القانون الدولي ،مجمة الحقكؽ ،الجامعةالمس نصرية ،مجمد  ،4االصدار  ،16.17بغداد.2014 ،
 عبد الحكيـ محمد ،نبش اآلثار وتيريبيا وأثرىما عمى الممتمكات الثقافية الوطنية ،مجمة اآلداب،العدد .2014 ،32
 عبد الحميد حكاس ،التراث الثقافي غير المادي في الوطن العربي من منظور عربي ،مركزالبحكث العربية كاإلفريقية ،القاهرة.
 عبد الكهاب ال حافي ،الحماية القانونية لآلثار العربية ،الفكر الشرطي ،المجمد  ،12العدد ،47.2003
 -عادؿ يحيى ،بثار فمسطين بين النيب واإلنقاذ ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،امجمد  -19عدد 76

.2008
 مارم عكض ،القدس المدينة القديمة وأسوارىا ،سجيمها عمى قائمة ال راث العالمي ك قريراليكنسكك حكؿ المكقع.2009 ،
 محمد الحاج حمود ،التمييز العنصري والقانون الدولي ،مجمة مركز الدراسات الفمسطينية ،جامعةبغداد ،امجمد  - 1عدد .1971 3
 محمد جرادات ،كرقة بحثية بعنكاف منع التنقيبات المحظورة في األراضي الفمسطينية المحتمة :دورقطاع اآلثار والتراث الثقافي .كأشار لها محمكد خميفة ،في مؤ مر بعنكاف :آمف اآلثار الفمسطينية

كسبلم ها ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية 6 ،آب .2015
 محمد األصيبعي ،مدى كفاية الحماية التشريعية والتدابير األمنية لتحمين وصيانة التراث الثقافي،مجمة الفكر الشرطي ،امجمد  – 13عدد  ، 49ليبيا.2004 ،
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 محمد الزبيدم ،النظام القانوني لحماية األعيان األثرية والثقافية وتطبيقاتو في العراق ،مجمةالحقكؽ ،الجامعة المس نصرية ،مجمد  ،5االصدار  ،12.13بغداد.2014 ،

 محمكد خميفة ،بمن اآلثار الفمسطينية وسبلمتيا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية 6 ،آب.2015
 منذر الفجؿ ،تحريخ القانون ،منشكرات ئاراس ،اربيؿ.2005 ، نظمي الجعبة ،القدس القديمة ومحيطيا ،االنقبلب عمى المشهد الثقافي ،مقاؿ منشكر ،ممؼالقدس ،الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،85القدس.2011 ،
 يحيى سعكد ،الممتمكات الثقافية العراقية ووسا ل حمايتيا واستردادىا دولياً ،مجمة الحقكؽ،الجامعة المس نصرية ،مجمد  ،3االصدار  ،19.18بغداد.2013 ،
 محكمة العدؿ الدكلية ،إجراءات افتاء اآلثار القانونية لبناء جدار في األراضي الفمسطينية ،راـ اهلل،.2004
 المؤسسة الفمسطينية لدراسة المشهد الحجارم ،أثر الجدار العازل عمى التاريخ والمشيد الحضاري،راـ اهلل.2004 ،
 المجمس األعمى لم ربية كالثقافة الفمسطيني ،المشروع الثقافي الفمسطينية واستراتيجيتو المستقبمية،أكراؽ ندكة القاهرة 26 – 24 ،مكز .2003
 قكانيف المحاكـ العسكرية االسرائيمية :أوامر عسكرية ،تشريعات اس ار يمية ،اتفاقيات دولية ،مرجعقانكني ،مؤسسة ال لمحكاجز ،الجزن الثاني2008. ،

 -5البروتوكوالت واالتفاقيات الدولية:
 اال فاقية الدكلية الس رجاع المم مكات الثقافية المسركقة أك المصدرة بطرؽ غير مشركعة ،لعاـ.1995
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 ا فاقية بشأف حماية ال راث الثقافي غير المادم؛ منظمة األمـ الم حدة لم ربية كالعمكـ كالثقافةااليكنسكك  ،باريس.2003 ،
 ا فاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس.1949
 نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية المع مد في ركما يكـ  17يكليك  /مكز .1998 ا فاقية حماية ال راث العالمي الثقافي كالطبيعي لعاـ .1972 اعبلف القاهرة لحماية المم مكات الثقافية لعاـ .2004 ا فاقية الهام الخاص لحماية المم مكات الثقافية في حالة نزاع مسمح لعاـ  ،1954كالبرك كككليفالممحقيف بها األكؿ لعاـ  1954كالثاني لعاـ .1999
 اال فاقيات كال كصيات ال ي أقر ها منظمة األمـ الم حدة لم ربية كالعمكـ كالثقافة االيكنسكك بشأفحماية ال راث الثقافي ،باريس.1983 ،
 الحماية الدكلية لممم مكات الثقافية في النزاعات المسمحة ،سمسة القانكف الدكلي االنساني ،رقـ ،10.2008
 كثيقة النص الحرفي لقرار محكمة العدؿ الدكلية حكؿ عدـ مشركعية جدار الفصؿ العنصرم ،مركزباحث لمدراسات ،لبناف.2004 ،

 .6التقارير والصحف والمجبلت:
 قرير حكؿ جدار الفصؿ العنصرم ،صادر عف األمـ الم حدة لئلغاثة اإلنسانية  OCHAعاـ.2006
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 ال قرير الفني كالقانكني المكثؽ بالخرائط كالصكر بشأف الحفريات ال ي قكـ بها سمطات االح بلؿاإلسرائيمي حكؿ المسجد األقصى في القدس الشريؼ ،إعداد لجنة خبران األيسيسكك اآلثارييف ،مقر
دائرة اآلثار األردنية في الف رة مف  6-15أبريؿ.2007 ،
 صحيفة الحياة الجديدة ،مقاؿ بعنكاف "سارقكا اآلثار يس هدفكف مناطؽ "ج" ،نشر ب اري .2015/9/2 صحيفة القدس ،العدد ا 16 ، 11940أيار .2002 صحيفة القدس ،العدد ا 21 ، 12193آب .2003 صحيفة القدس ،العدد ا 2269ب اري  2/1آب .2013 / نشرة إخبارية ،صادرة عف المنظمة العربية لم ربية كالثقافة كالعمكـ ،العدد األكؿ ،كنس.1983/2/1 ، مقاؿ بعنكاف "االعتذار في تاريخ السياسة الدولية" ،مكقع ككالة معا اإلخبارية ،نشر ب اري :.2013/3/25
 مجمة الدراسات الفمسطينية ،مجمد  ،19عدد  ،2008 ،76اممؼ القدس . المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد ا ، 832ديسمبر/كانكف أكؿ .1998 معهد األبحاث ال طبيقية -القدس اأريج  ،قاعدة بيانات وحدة نظم المعمومات الجغرافية واالستشعارعن بعد ،بيت لحـ.2012،
 رائد مكقدم ،اآلثار الفمسطينية بين التيويد والسرقة ،بفاق البي ة والتنمية ،مركز العمؿال نمكماعدد 2011 40

 -7ق اررات وثا ق ومؤتمرات دولية:
 المنظمة العربية لم ربية كالثقافة كالعمكـ ،ال عاكف العربي كالدكلي ،مؤ مر الكزران المسؤكليف عفالشؤكف الثقافية في الكطف العربي ،الدكرة الرابعة ،الجزائر.1983 ،
 -اليكنسكك ،كثائؽ المؤ مر العاـ ،الدكرة الحادية عشرة ،الق اررات ،باريس.1960 ،
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 اليكنسكك ،كثائؽ المؤ مر العاـ ،الدكرة الثانية عشرة ،الق اررات ،باريس.1962 ، اليكنسكك ،كثائؽ المؤ مر العاـ ،الدكرة السابعة عشرة ،الق اررات ،باريس.1972 ، أنبان اليكنسكك ،ا فاقية ال راث العالمي ،العدد  ،298باريس.1985 ، اليكنسكك ،كثائؽ المؤ مر العاـ ،الدكرة السادسة عشرة ،الق اررات ،باريس.1964 ، اليكنسكك ،كثائؽ المؤ مر العاـ ،الدكرة الخامسة عشرة ،الق اررات ،باريس.1968 ، اليكنسكك ،كثائؽ المؤ مر العاـ ،الدكرة ال اسعة عشرة ،الق اررات ،نيركبي.1976 ، اليكنسكك ،كثائؽ المؤ مر العاـ ،الدكرة العشركف ،ق اررات ،باريس.1978 ، اليكنسكك ،كثائؽ المؤ مر العاـ ،الدكرة الحادية كالعشركف ،ق اررات ،بمغراد.1980 ، الكثيقة .CLT/CH.94/608/2 الكثيقة .CLT-95/CONF-009/5 الكثيقة .CLT-96/CONF-603/INF.4 الكثيقة .CLT-96/CONF.603/INF.3 -الكثيقة .CIT-96/CONF-603/INF.4 of Dec. 1986, PP. 10 – 11

 الكثائؽ الرسمية لمجمعية العامة ،الدكرة الثامنة كالعشركف ،المرفقات ،البند ا 110مف جدكؿاألعماؿ ،الكثيقة. A/9199 ،
 القرار المرقـ  3187اد  28 -المؤرخ في  18كانكف األكؿ .1973 القرار المرقـ  3391اد  30 -المؤرخ في  19شريف الثاني .1975 القرار رقـ  18/32المؤرخ في  11شريف الثاني .1977 -القرار رقـ  64/34المؤرخ في  29شريف الثاني .1979

142

 القرار رقـ  128/35المؤرخ في  11كانكف األكؿ .1980 -الكثيقة. A/36/L.22/Rev.1 of 25 November 1981, p.2 :

 القرار رقـ  ،56/50المؤرخ في  11كانكف أكؿ .1995 األمـ الم حدة ،كثائؽ الجمعية العامة ،الدكرة الخمسكف ،المجمد األكؿ ،الممحؽ رقـ ا، 50/49نيكيكرؾ.1995 ،
 "حقكؽ اإلنساف لمفمسطينييف" ،أعماؿ المجنة الخاصة المعينة بال حقيؽ في الممارسات اإلسرائيميةال ي مس حقكؽ اإلنساف لسكاف األراجي المح مة ،األمـ الم حدة ،نيكيكرؾ.1989 ،
 "األمـ الم حدة كقجية فمسطيف" ،األمـ الم حدة ،إدارة شؤكف اإلعبلـ باألمـ الم حدة ،نيكيكرؾ،.1995
 "مف أجؿ حقكؽ الفمسطينييف" ،أعماؿ المجنة المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقكقه غير القابمةلم صرؼ ،األمـ الم حدة ،إدارة شؤكف اإلعبلـ الم حدة ،نيكيكرؾ.1997 ،
 -كثائؽ منظمة األمـ الم حدة لم ربية كالعمكـ كالثقافة "اليكنسكك" ،المجبس ال نفيذم ،كثيقة رقـ ا32

اد. 7.
 منشأ القجية الفمسطينية ك طكرها ،1989 – 1917 ،األمـ الم حدة .1989 اليكنسكك" ،مجمة ال راث الثقافي لئلنسانية" ،العدد ا ، 18الممحؽ ا 1لبل فاقية الخاصة بحمايةال راث العالمي الثقافي كالطبيعي ،اليكنسكك ،باريس1982. ،

 -8المقاببلت:
 مقابمة مع العقيد رائد طه نائب رئيس هيئة القجان العسكرم الفمسطيني ب اري .2016/10/11زرة السياحة كاآلثار سابقان .ب اري .2016/10/24
 مقابمة مع د .حمداف طه ،ككيؿ ك ا مقابمة مع المقدـ زياد الخطيب مدير شرطة السياحة كاآلثار في بيت لحـ ب اري .2016/10/13 مقابمة أجريت مع الصحفي أسامة العيسة ب اري .2016/9/26143

 -9المواقع االلكترونية:
 -مكقع المنظمة العربية لم ربية كالثقافة كالعمكـ "الكسك":

/http://www.alecso.org

 -مكقع الشرطة الفمسطينية عمى األن رنت:

http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized-departments/tourist-andantiquities-police-department
 -مكقع ركاؽ االلك ركني:

http://www.riwaq.org/ar

 -المنظمة اإلسبلمية الدكلية لم ربية كالعمكـ كالثقافة "أيسيسكك"

http://www.isesco.org.ma/ar
 -مكقع مؤسسة القدس الدكلية:

www.iaqsa.com

 -المكقع االلك ركني لمؤسسات الدراسات الفمسطينية:

http://staging.palestine-studies.org/ar/content/

 -المكقع اإللك ركني لئلن ربكؿ:

https://www.interpol.int/ar/Internet

 المكقع اإللك ركني لك ازرة الداخمية:. /http://www.moi.pna.ps
 فرنسكا بكنيكف ،نشأة الحماية القانكنية لممم مكات الثقافية في حالة النزاع المسمح جمف اطار القانكفالدكلي اإلنساني ال عاقدم كالعرفي ،عمى المكقع اإللك ركني.www.icrc.com :
-

المقاؿ

المنشكر

عمى

مكقع

راديك

. http://www.arn.ps/archives/34588

 المكسكعة الحرة كيكيبيديا عمى المكقع اإللك ركني:144

أجياؿ

اإلخبارم

ب اري

2012/11/29

. https://ar.wikipedia.org/wiki
-

المقاؿ

المنشكر

بهذا

عمى

الخصكص

المكقع

اإللك ركني

لمجزيرة

نت:

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/89620282-72E3-4333-B2B5. AA9B04A53874

 حكؿ قرار محكمة العدؿ العميا راجع الخبر المنشكر عمى ككالة األنبان كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"عمى المكقع اإللك ركني ال الي. http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4110 :
 نص اعبلف القاهرة لحماية المم مكات الثقافية لعاـ  ،2004عمى المكقع اإللك ركني:.www.icrc.org
 سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني العدد ا 10نسخة ا PDFمنشكرة عمى المكقع اإللك ركني:.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
 -لممزيد مف ال فاصيؿ راجع المكقع اإللك ركني اhttp://alt-arch.org/ar/wp- : PDF

. content/uploads/2014/01/Tel-Rumeida-Arabic.pdf

 ككالة معان . https://www.maannews.net/Content.aspx?id=772709 : -األخبار المنشكرة عمى المكقع اإللك ركني لمشرطة الفمسطينية – إدارة شرطة السياحة كاآلثار اري

الدخكؿ : 2016/10/11
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http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized-departments/tourist-and. antiquities-police-department
الم احؼ

-

راجع

الفمسطينية

المكقع

. http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8652

اإللك ركني:

 قرير مؤسسة أماف ،بعنكاف :كاقع النزاهة كمكافحة الفساد ،2014 ،عمى المكقع اإللك ركني:https://www.aman-palestine.org/data/uploads/files/corruptionRpt2014.pdf
-

منظمة

الفمسطينية،

ال حرير

دائرة

شؤكف

المفاكجات،

عمى

المكقع

اإللك ركني:

. https://www.nad.ps/ar

 آثار فمسطيف بيف النهب كاإلنقاذ ،ممؼ القدس ،ص  ،11عمى المكقع اإللك ركني لمؤسسة الدراساتممؼ

الفمسطينية

محمؿ

http://www.palestine-

ا: PDF

. studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10152.pdf
 المكقع اإللك ركني. /http://www.arcwh.org : الخبر المنشكر عمى ككاالت عمى المكقع اإللك ركني ال الي. https://arabic.rt.com/news :-

رزؽ

شقير،

المقاؿ

المنشكر

عمى

الصفحة

االلك ركنية

لككالة

كطف

لؤلنبان:

. http://www.wattan.tv/news/105841.html
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اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري

جنــح

2004

328

محكمة صمح بيت لحم

اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري

جنــح

2007

142

محكمة صمح بيت لحم

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

االتجار باالثار القديمو

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

محكمة صمح بيت لحم

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

157

محكمة صمح بيت لحم

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

محكمة صمح بيت لحم

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

التنقيب عن اال ثار

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

التنقيب عن االثار

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

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

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

محكمة صمح جنين

حيازة قطع اثرية

جنــح

2009

626

158

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

حيازة قطع اثرية

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

159

محكمة صمح جنين

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

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

1996

622

محكمة صمح جنين

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون اال ثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

1996

697

محكمة صمح جنين

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2012

759

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

753

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

878

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

565

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

602

محكمة صمح جنين

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2013

401

محكمة صمح جنين

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

1228

محكمة صمح جنين

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

1878

محكمة صمح جنين

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

972

محكمة صمح جنين

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

1481

محكمة صمح جنين

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

1886

جنــح

2012

2578

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار

161

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

محكمة صمح جنين

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

جنــح

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

التنقيب عن االثار

جنــح

2001

65

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار

جنــح

2001

494

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار

جنــح

2003

5

161

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار

جنــح

2003

239

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار

جنــح

2004

256

محكمة صمح جنين

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

محكمة صمح جنين

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

التنقيب عن االثار

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

التنقيب عن االثار

جنــح

2009

563

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار

جنــح

2009

626

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار

جنــح

2009

635

162

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار

جنــح

2009

732

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار

جنــح

2009

1250

محكمة صمح جنين

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

محكمة صمح جنين

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

جنــح

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

التنقيب عن االثار

جنــح

1999

1719

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار

جنــح

2013

3002

163

محكمة صمح جنين

التنقيب عن االثار خبلفا م  47ق االثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

1332

محكمة صمح جنين

تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2016

589

محكمة صمح جنين

تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2016

1461

محكمة صمح جنين

عدم التبميغ عن العثور عمى اثار قديمو خبلفا لممادة  47فقره أ من قانون االثار رقم  51لسنو 1966

جنــح

2013

2551

محكمة صمح جنين
محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2016

1228

االتجار باالثار القديمو

جنــح

2012

2524

محكمة صمح جنين

اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري

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

محكمة صمح جنين

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

التنقيب واالتجار بمواد اثرية خبلفا الحكام المادة  46و  47من قانون االثار القديمة الؤقت لسنة 66

جنــح

2013

1502

محكمة صمح جنين
محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
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جنــح

2014

2659

جنــح

2014

1735

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين
محكمة صمح جنين

جنــح

2014

586

جنــح

2014

751

جنــح

2014

778

جنــح

2014

977

جنــح

2014

1029

جنــح

2013

3005

جنــح

2013

2292

جنــح

2014

81

جنــح

2014

165

جنــح

2014

408

جنــح

2013

3002

جنــح

2013

3247

جنــح

2014

1123

حيازه اثار قديمو

جنــح

2012

2897

حيازه اثار قديمو

جنــح

2015

102

165

محكمة صمح جنين
محكمة صمح جنين

جنــح

حيازه اثار قديمو
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
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2016

320

جنــح

2014

3741

جنــح

2014

3770

جنــح

2015

102

جنــح

2016

320

جنــح

2013

704

جنــح

2013

808

جنــح

2013

830

جنــح

2013

1113

جنــح

2013

1195

جنــح

2013

1270

جنــح

2013

1543

جنــح

2013

1618

جنــح

2013

1823

جنــح

2013

1896

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

167

جنــح

2016

753

جنــح

2016

465

جنــح

2016

1260

جنــح

2016

1305

جنــح

2015

548

جنــح

2015

998

جنــح

2016

261

جنــح

2015

168

جنــح

2013

795

جنــح

2013

858

جنــح

2013

1015

جنــح

2013

1252

جنــح

2013

1946

جنــح

2013

2231

جنــح

2013

2675

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين
محكمة صمح جنين
محكمة صمح جنين
محكمة صمح جنين
محكمة صمح جنين
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
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جنــح

2013

3337

جنــح

2013

3421

جنــح

2016

465

جنــح

2015

264

جنــح

2015

280

جنــح

2015

3367

جنــح

2012

2732

جنــح

2013

3247

جنــح

2013

680

جنــح

2013

1068

جنــح

2013

2945

جنــح

2014

858

جنــح

2013

307

جنــح

2010

897

جنــح

2015

54

محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2013

381

جنــح

2013

939

جنــح

2014

343

جنــح

2013

1201

جنــح

2014

526

محكمة صمح حمحول

محكمة صمح جنين

جنــح

2014

1205

محكمة صمح حمحول

محكمة صمح جنين

جنــح

2014

104

محكمة صمح حمحول

محكمة صمح جنين

جنــح

2014

105

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

106

جنــح

2014

107

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

667

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

744

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

799

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

940

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

13

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

1201

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

104

محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول

محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
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محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
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حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
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محكمة صمح رام اهلل
محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
حيازه اثار قديمو

جنــح

2010

5394

حيازه اثار قديمو

جنــح

2013

1640

جنــح

2014

2510

جنــح

2013

1834

جنــح

2013

1835

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل
محكمة صمح رام اهلل

التجارة باآلثار خبلفاً لممادة /46د من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التجارة باآلثار خبلفاً لممادة /46د من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

جنــح

2013

3879

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

177

جنــح

2014

1704

جنــح

2014

1010

جنــح

2013

3521

جنــح

2014

3854

جنــح

2013

4880

جنــح

2013

2367

جنــح

2014

3854

جنــح

2015

336

جنــح

2010

4825

جنــح

2010

4770

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2010

4772

جنــح

2010

4800

جنــح

2010

5547

جنــح

2011

6392

جنــح

2013

4739

جنــح

2014

3416

جنــح

2014

3490

2014

2510
107

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل
محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

محكمة صمح رام اهلل

محكمة صمح رام اهلل

جنــح

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2002

جنــح

2005

679

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2005

1204

جنــح

2004

319

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2005

1133

جنــح

2007

420

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2007

1335

جنــح

2008

1353

محكمة صمح رام اهلل

التجارة باآلثار خبلفاً لممادة /46د من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2008

2482

جنــح

2008

3003

جنــح

2009

4049

2011

430
596

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل
محكمة صمح رام اهلل

التجارة باآلثار خبلفاً لممادة /46د من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
اتبلف اثار

محكمة صمح رام اهلل

اتبلف اثار

جنــح

محكمة صمح رام اهلل

اتبلف اثار

جنــح

2008

محكمة صمح رام اهلل

االتجار باالثار القديمو

جنــح

2012

7061

محكمة صمح رام اهلل

االتجار باالثار القديمو

جنــح

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

178

محكمة صمح رام اهلل

االتجار باالثار القديمو

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

محكمة صمح رام اهلل

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

التنقيب عن االثار

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

جنــح

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

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن االثار

جنــح

2010

4825

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن االثار

جنــح

2011

351

179

محكمة صمح رام اهلل

ىدم بناء أثري وفق المادة  46و  47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

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

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

1462

محكمة صمح رام اهلل

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2014

3854

محكمة صمح رام اهلل

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون اال ثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2014

501

محكمة صمح رام اهلل

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

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

جنــح

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

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

285

محكمة صمح سمفيت

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

388

جنــح

2001

10

محكمة صمح سمفيت

ىدم بثار

181

محكمة صمح سمفيت

ىدم بثار

جنــح

2007

308

محكمة صمح سمفيت

ىدم بناء أثري وفق المادة  46و  47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2015

289

محكمة صمح سمفيت

ىدم بناء أثري وفق المادة  46و  47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

30

محكمة صمح سمفيت

ىدم بناء أثري وفق المادة  46و  47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

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

جنــح

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

التنقيب عن االثار

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

التنقيب عن االثار

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

181

محكمة صمح سمفيت

التنقيب عن االثار

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

محكمة صمح سمفيت

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2013

1073

محكمة صمح سمفيت

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2013

1486

محكمة صمح سمفيت

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح سمفيت

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح سمفيت

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح سمفيت

تشويو اآلثار خبلفاً لممادة /46ىـ من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح طوباس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح طوباس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح طوباس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح طوباس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح طوباس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح طوباس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

182

جنــح

2014

458

جنــح

2013

903

جنــح

2015

115

جنــح

2016

405

جنــح

2015

67

جنــح

2015

669

جنــح

2015

670

جنــح

2015

672

جنــح

2015

109

جنــح

2015

83

محكمة صمح طوباس
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التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح طولكرم

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

186

جنــح

2013

833

جنــح

2015

2338

جنــح

2016

150

جنــح

2015

224

جنــح

2014

1999

جنــح

2014

2486

جنــح

2014

2212

جنــح

2014

2213

جنــح

2013

855

محكمة صمح طولكرم

جنــح

2013

2014

محكمة صمح طولكرم

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2015

2441

محكمة صمح طولكرم

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

901

جنــح

2007

793

محكمة صمح قمقيمية
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التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح قمقيمية

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح قمقيمية

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

698

جنــح

2015

75

جنــح

2015

216

جنــح

2005

337

جنــح

2010

324

جنــح

2006

98

جنــح

2006

102

2006

111
112

محكمة صمح قمقيمية

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح قمقيمية

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح قمقيمية
محكمة صمح قمقيمية

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن االثار

محكمة صمح قمقيمية

التنقيب عن االثار

جنــح

محكمة صمح قمقيمية

التنقيب عن االثار

جنــح

2006

محكمة صمح قمقيمية

التنقيب عن االثار

جنــح

2006

802

محكمة صمح قمقيمية

التنقيب عن االثار

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

ىدم بناء أثري وفق المادة  46و  47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

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

187

محكمة صمح نابمس

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2013

3047

محكمة صمح نابمس

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

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

جنــح

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

جنــح

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

188

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن االثار

جنــح

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

التنقيب عن االثار

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

التنقيب عن االثار

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

التنقيب عن االثار

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

االتجار باالثار القديمو

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

محكمة صمح نابمس

االتجار باالثار القديمو

جنــح

2006

627

محكمة صمح نابمس

االتجار باالثار القديمو

جنــح

2008

1567

189

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

اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري

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

محكمة صمح نابمس

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

اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري

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

محكمة صمح نابمس

حيازة اثار قديمة

جنــح

2009

2321

محكمة صمح نابمس

حيازة اثار قديمة

جنــح

2009

3072

191

محكمة صمح نابمس

التنقيب واالتجار بمواد اثرية خبلفا الحكام المادة  46و  47من قانون االثار القديمة الؤقت لسنة 66

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

191

جنــح

2013

2613

جنــح

2014

859

جنــح

2014

1816

جنــح

2014

3409

جنــح

2014

3068

جنــح

2013

4653

جنــح

2013

3993

جنــح

2014

178

جنــح

2014

658

جنــح

2014

226

جنــح

2014

3598

جنــح

2014

4472

جنــح

2014

4091

جنــح

2014

3905

جنــح

2015

3023

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2015

1948

جنــح

2013

1893

جنــح

2014

644

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

693

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2016

1350

جنــح

2010

1788

جنــح

1999

2409

جنــح

2014

1200

جنــح

2013

1239

جنــح

2014

2926

جنــح

2014

4506

جنــح

2015

221

جنــح

2015

557

جنــح

2015

932

جنــح

2015

1341

جنــح

2015

1722

جنــح

2008

1878

جنــح

2008

2048

جنــح

2008

2668

جنــح

2010

2316

جنــح

2010

2358

محكمة صمح نابمس

محكمة صمح نابمس
محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

192

محكمة صمح نابمس

تدمير معالم اثرية

جنــح

2010

2377

محكمة صمح نابمس

تدمير معالم اثرية

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

محكمة صمح نابمس

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

محكمة صمح نابمس

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

193

محكمة صمح نابمس

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

محكمة صمح نابمس

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

التنقيب عن االثار خبلفاً لممادة  47ق االثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

63

محكمة صمح يطا

التنقيب عن االثار خبلفاً لممادة  47ق االثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2014

189

194

محكمة صمح يطا
محكمة صمح يطا

التنقيب عن االثار خبلفاً لممادة  47ق االثار رقم  51لسنة 1961

اتبلف اثار

محكمة صمح يطا

ىدم بثار

جنــح

محكمة صمح يطا

ىدم بثار

جنــح

2015

محكمة صمح يطا

ىدم بناء أثري وفق المادة  46و  47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2015

195

جنــح

2014

322

جنــح

2014

63

2015

78
102
152

تابع ممحق رقم ()2
المدور
محكمة احداث  -اريحا

التنقيب عن االثار

االحداث

27

2016

54

محكمة احداث  -اريحا
محكمة احداث  -اريحا

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

االحداث

27

2016

54

حيازة والمتاجرة باال ثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

االحداث

27

2016

54

محكمة احداث  -بيت لحم

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

االحداث

27

2016

190

االحداث

27

2016

41

محكمة احداث  -جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

االحداث

27

2016

41

االحداث

27

2016

91

محكمة احداث  -رام اهلل

التنقيب عن االثار

االحداث

27

2016

311

محكمة احداث  -طولكرم

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

االحداث

27

2016

164

االحداث

27

2016

384

محكمة صمح أريحا

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2

2015

1055

جنــح

2

2016

95

جنــح

2

2013

501

2

2013

500

2013

502
194

محكمة احداث  -جنين

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة احداث  -جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة احداث  -نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح أريحا
محكمة صمح أريحا

التجارة باآلثار خبلفاً لممادة /46د من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري

محكمة صمح أريحا

تدمير معالم اثرية

جنــح

محكمة صمح أريحا

تدمير معالم اثرية

جنــح

2

محكمة صمح أريحا

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2

2016

محكمة صمح أريحا

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2

2016

194

جنــح

2

2015

183

2

2014

2675

2016

266
1891
2042

محكمة صمح الخميل

حيازة قطع اثرية

محكمة صمح الخميل

ىدم بثار

جنــح

محكمة صمح الخميل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2

جنــح

2

2016

محكمة صمح الخميل

تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة

جنــح

2

2016

محكمة صمح الخميل

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

196

1966
تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة

محكمة صمح الخميل

1966

محكمة صمح الخميل

حيازة اثار قديمة

جنــح

محكمة صمح بيت لحم

حيازة اثار قديمة

جنــح

2

محكمة صمح بيت لحم

حيازة اثار قديمة

جنــح

2

2010

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

طمس اآلثار خبلفاً لممادة /46ىـ من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2

2016

911

محكمة صمح بيت لحم

1966

محكمة صمح بيت لحم

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح بيت لحم

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة

جنــح

2

2016

2045

2

2015

183

2008

1680
1082

جنــح

2

2016

2236

جنــح

2

2016

2668

جنــح

2

2016

2886

جنــح

2

2016

269

جنــح

2

2014

614

2

2016

616

2015

2991
614

محكمة صمح بيت لحم

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح بيت لحم

الحفر في موقع اثري

محكمة صمح بيت لحم

الحفر في موقع اثري

جنــح

محكمة صمح بيت لحم

اتبلف مواد اثرية وحفر وتجريف موقع اثري

جنــح

2

محكمة صمح بيت لحم

االتجار باالثار بدون ترخيص خبلفا لممادة  47من قانون االثار القديمة رقم  51لسنو 1966

جنــح

2

2014

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

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2

2013

4331

محكمة صمح بيت لحم

حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

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

جنــح

2

2015

3143

محكمة صمح بيت لحم

االتجار باالثار القديمو

جنــح

2

2015

4096

197

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول
محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

االتجار باالثار بدون ترخيص خبلفا لممادة  47من قانون االثار القديمة رقم  51لسنو 1966

جنــح

محكمة صمح حمحول

تدمير معالم اثرية

جنــح

2

محكمة صمح حمحول

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2

محكمة صمح حمحول

1966

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح جنين

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح حمحول

تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة
تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة

1966

تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة

جنــح

2

2016

694

جنــح

2

2016

940

جنــح

2

2015

2113

جنــح

2

2016

1243

جنــح

2

2016

556

جنــح

2

2016

1936

جنــح

2

2016

64

2

2014

549

2015

1419

2016

856

جنــح
جنــح

2
2

محكمة صمح حمحول

1966

محكمة صمح حمحول

حيازة قطع اثرية

جنــح

محكمة صمح دورا

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2

جنــح

2

دور
محكمة صمح ا

ىدم بناء أثري وفق المادة  46و  47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة

محكمة صمح دورا

1966

محكمة صمح دورا

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح دورا

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح دورا

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

198

2016
2016

806
636

جنــح

2

2016

1066

2

2015

926

2016

410

2015

1382

جنــح

2

2016

801

جنــح

2

2015

1288

جنــح

2

2015

1580

جنــح

2

2016

220

جنــح

2

2013

5227

جنــح

2

2016

217

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2

2016

328

جنــح

2

2016

894

جنــح

2

2016

2636

جنــح

2

2016

3416

جنــح

2

2015

3322

2

2015

3469

2013

4247
1740

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح رام اهلل
محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
تدمير معالم اثرية

محكمة صمح رام اهلل

تدمير معالم اثرية

جنــح

محكمة صمح رام اهلل

اتبلف اثار

جنــح

2

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب واال تجار بمواد اثرية خبلفا الحكام المادة  46و  47من قانون االثار القديمة الؤقت لسنة 66

جنــح

2

2013

محكمة صمح رام اهلل

ىدم بناء أثري وفق المادة  46و  47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2

2016

711

محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2

2016

2636

جنــح

2

2016

894

جنــح

2

2016

424

2

2011

2719

2016

1779
3355

محكمة صمح رام اهلل
محكمة صمح رام اهلل

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح رام اهلل

حيازة قطع اثرية

جنــح

محكمة صمح رام اهلل
محكمة صمح رام اهلل

حجب اآلثار خبلفاً لممادة /46ىـ من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2

التنقيب عن االثار

جنــح

2

2009

محكمة صمح طوباس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2

2016

515

جنــح

2

2016

104

محكمة صمح طولكرم

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

جنــح

2

2016

203

جنــح

2

2016

233

محكمة صمح طولكرم

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2

2016

678

جنــح

2

2016

571

محكمة صمح قمقيمية

التجارة باآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /46د من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

جنــح

2

2016

775

جنــح

2

2016

775

جنــح

2

2015

4053

جنــح

2

2016

812

جنــح

2

2016

394

محكمة صمح طولكرم

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح طولكرم

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح طولكرم

التنقيب عن االثار خبلفاً لممادة  47ق االثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح قمقيمية
محكمة صمح نابمس

حيازة بثار خبلفاً لممادة  1/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961
حيازة والمتاجرة باالثار  46من قانون االثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار خبلفاً لممادة  2/47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

محكمة صمح نابمس

ىدم بناء أثري وفق المادة  46و  47من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1961

199

محكمة صمح نابمس

التجارة باآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /46د من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

طمس اآلثار خبلفاً لممادة /46ىـ من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

تشويو اآلثار خبلفاً لممادة /46ىـ من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

1966

محكمة صمح نابمس

طمس اآلثار خبلفاً لممادة /46ىـ من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

تشويو اآلثار خبلفاً لممادة /46ىـ من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس

التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة  20بداللة المادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة 1966

محكمة صمح نابمس
محكمة صمح نابمس
محكمة صمح نابمس
محكمة صمح نابمس
محكمة صمح نابمس

تخريب أماكن أثرية أثناء التنقيب عن اآلثار بدون رخصة خبلفاً لممادة /47ب من قانون اآلثار رقم  51لسنة
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االتفاقيات

1.

Convention concerning the Protection of
the World Cultural and Natural Heritage.
Paris, 16 November 1972.

2.

Convention on the Protection of the
Underwater Cultural Heritage. Paris, 2
November 2001.

3.

Convention for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage. Paris, 17
October 2003.

4.

Convention on the Protection and
Promotion of the Diversity of Cultural
Expressions. Paris, 20 October 2005

5.

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.

6.

Protocol to the Convention for the
Protection of Cultural Property in the
Event of Armed Conflict. The Hague, 14
May 1954.

ا فاقية حماية ال راث
 باريس.العالمي كالطبيعي

ا فاقية حماية ال راث

Convention on the Means of Prohibiting
and Preventing the Illicit Import, Export
and Transfer of Ownership of Cultural
Property. Paris, 14 November 1970.

08/12/2011

. الثقافي المغمكر بالميا

ا فاقية حماية ال راث

08/12/2011

.الثقافي غير المادم

08/12/2011

.الثقافي غير المادم

22/03/2012
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22/03/2012

المم مكات الثقافية في

Accession
انجماـ

.حاؿ النزاع المسمح
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ا فاقية حظر كمنع اس يراد
ك صدير كنقؿ المم مكات
الثقافية بطرؽ غير
1970

Accession
انجماـ

1954  الهام.المسمح
البرك كككؿ الممحؽ بحماية

Ratification
مصدؽ

2005 باريس

ا فاقية حماية المم مكات

Ratification
مصدؽ

.2003 باريس

ا فاقية لصكف ال راث

Ratification
مصدؽ

2001 باريس

1954

7.

مصدؽ

1972
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 با.مشركعة

22/03/2012

Ratification
مصدؽ

8.

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.

البرك كككؿ الثاني الممحؽ
بحماية المم مكات الثقافية

Doping in Sport. Paris, 19 October
2005

الهام

ا فاقية مكافحة
.المنشطات الرياجية
2005
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انجماـ

.في حاؿ النزاع المسمح
1999

9. International Convention against

22/03/2012

Accession
05/06/2015

باريس

انجماـ

 صادقت عمييا فمسطين/االتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي والتي وقعت

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

مواقع فمسطينية مرشحة لبل حة التراث العالمي

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)
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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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