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     دكتورال

  كلية احلقوق - القانون الدويل املشاركأستاذ 
  - القدسجامعة  -

  
  

  :ملخص 
الجنائیة االحكام العامة للحمایة  تهدف هذه الدراسة الى معرفة اآلثار الفلسطینیة في مدینة القدس و

وتهدف كذلك الى الوقوف على االبعاد الجنائیة لحمایة اآلثار في , لآلثار وفق االتفاقیات الدولیة ذات الصلة 
  .مدینة القدس

أوضحت الدراسة المركز القانوني لمدینة القدس والقانون الدولي اإلنساني كذلك عالجت الدراسة 
وبینت الدراسة المسؤولیة الدولیة , ثقافیة في مدینة القدسنطاق تطبیق أحكام الحمایة المقررة للممتلكات ال

  .الجنائیة على إسرائیل عن الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافیة والدینیة واألثریة في القدس
الدراسة أسس ومعاییر الحمایة الجنائیة لآلثار في القدس ومدى التزام إسرائیل كدولة  أوضحت

  .آلثارمحتلة بالحمایة الجنائیة ل
  

summary: 
This study aims to find out the Palestinian Antiques in the city of Jerusalem and 

general provisions of criminal protection for the effects according to the relevant 
International Conventions, also it aims to identify the criminal dimensions to protect 
Antiques in the city of Jerusalem. 

The Study clarifies  the legal status of Jerusalem and International Humanitarian 
Law, it also addresses the scope of application of the provisions of the Scheduled 
protection of cultural property in Jerusalem, the study shows the International 
Criminal Responsibility on Israel for the crimes committed against the cultural, 
religious and archaeological property in Jerusalem. 

The study revealed the foundations and standards of criminal protection of 
Antiques in Jerusalem and the extent of Israel as an occupying criminal protection of 
the effects of commitment . 
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  :مقدمة

للم نائية ا ماية ا قضية عانتمحظيت عدما خاصة ، كب دو تمام با الثقافية ات تل

املمتل ضد جسيمة ات ا وان اعتداءات من ي عا زالت وال ة شر يةال والدي الثقافية   .ات

حمايتھ ضمان فإن خية، تار مية أ من والطبي الثقا العال اث ال يمثلھ ملا ووفقا

الدولية نائية ا ماية ا كفالة من بد ال وانما فحسب الوطنية عات شر ال عاتق ع تقع ال نائية ا

ألنھ وذلك الدولية واملواثيق عات شر لل ناداً اس اث ال ذا جمعاءل ة شر لل   .ملك

للم نائية ا ماية ل والعقاب م التجر فلسفة ان لتحقيقموحيث انطلقت الثقافية ات تل

والثقافية دبية و املادية القيم حماية ا توجھ جديدة فلسفة عن ا عب جتما للدفاع عاد ا

املجتمع كيان لصيانة   .الالزمة

البحث: اوال مية   :ا

ذا مية ا لألثارتكمن نائية ا ماية ا شأن الدولية تفاقيات موقف ابراز البحث

توضيح الدراسة ذه مية ا ز وت خاص، ل ش حتالل تحت القدس مدينة و عام ل ش

لعام اي ال اتفاقية ميھ1954موقف تكمن وكذلك املعززة اصة، ا العامھ، ماية ا صور حول

الدول  يخالفونالزام الذين اص محاكمة تكفل ال ة الضرور جراءات باتخاذ طراف

ية تأدي او جنائية جزاءات م عل بايقاع وذلك تفاقية ذه ام   .اح

الدراسة: ثانيا   :موضوع

وفقا-1 القدس لألثار نائيھ ا ماية ا ومعاي اسس تحديد تكمن الدراسة ذه موضوع ان

الو  عات شر الصلھلل ذات الدولية تفاقيات و املحتلة ية الفلسطي را السائدة طنية

القدس مدينة لألثار نائية ا ماية   .با

محتلة-2 كدولة اسرائيل ام ال يان و القدس مدينة ثار ع سرائيلية عتداءات توضيح

لألثار نائية ا ماية   .با

الدراسة داف   :ا

ذه-1 مايةدف ل العامة ام ح و القدس مدينة ية الفلسطي ثار معرفھ ا الدراسة

الصلھ ذات الدولية لألتفاقيات وفقا لألثار نائية   .ا

نادا-2 اس القدس مدينة ثار ماية نائية ا عاد ع الوقوف ا الدراسة ذه دف

الدولية   .لألتفاقيات

البحث: ثالثا ية   :من
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نائية ا ماية با الصلة ذات الدولية تفاقيات نصوص تحليل ع الدراسة ذه عتد

يان و تفاقيات، ذه ام ألح ا ا ا ان جراء من اسرائيل مسؤولية يان و حتالل ة ف اثناء لألثار

الصلة ذات الدولية املؤتمرات عن الصادرة   .القرارات

البحث   :خطة

املو  ذا دراسة التاليةتقوم طة ا وفق   :ضوع

ول  ي: الفصل سا الدو والقانون القدس ملدينة ي القانو   املركز

ي الثا القدس: الفصل مدينة الثقافية ات للممتل املقررة ماية ا ام اح تطبيق   .نطاق

الثالث ا: الفصل املمتل ضد املرتكبة رائم ا عن اسرائيل ع نائية ا الدولية الثقافيةاملسؤولية ت

ن فلسط ة ثر و ية   .والدي

ول  ي: الفصل سا الدو والقانون القدس ملدينة ي القانو   :املركز

تخصھ ال للبلد الثقا اث ال من جزء ا باعتبار الثقافية ات املمتل مية أ ع بناءً

ضرورة ع الدو القانون قواعد استقرت فقد جمعاء، سانية لإل السلموكذلك أوقات ا حماي

رب لعام. وا اي ال اتفاقية العالقة، ذات الدولية تفاقيات م أ 1907،1954و1899ومن

لعام ا ق لعام1999وم عة ر جنيف اتفاقيات لعام1949وكذلك ا ق ماية1977وم

الثقافية   .)1(عيان

أن  خالل من يت القدس ملدينة ي القانو ةالوضع محار دولة تمكن و ي ر ا حتالل

فعلية بصفة عضھ أو لھ عليھ والسيطرة العدو إقليم دخول املادة2. من لنص ناداً من42واس

لعام ية ال رب ا وأعراف ن بقوان املتعلقة ي1907الالئحة كما ي ر ا حتالل ف عر تم فانھ ، :

ال" تحت ون ت ن ح محتلة الدولة ارض سوىعت حتالل شمل وال العدو، ش الفعلية سلطة

ا قيام عد السلطة ذه ا ف تمارس أن يمكن ال   ". را

ش ا سلة تحت يوضع حينما محتالً عت قليم بان ية ال رب ل اي ال الئحة وتق

الفعلية الناحية من خ ذا ل ة العسكر القيادة أو ا. املعادي سلطة عوان إليھ انتقلت قد كم

والنظام السالمة وضمان الستعادة املمكنة جراءات افة اتخاذ املحتلة الدولة وع الواقع، ارض

حتالل عشية البلد الساري القانون ام اح ضرورة مع   .)3(العام

حقوق نقل عنھ تج ي ال انھ ا أساس قانونية وقواعد أسس ع ي ر ا حتالل قوم عو السيادة

قليم صاحبة الدولة من املحتلة قليم الدولة توقفت. إ قد انت وان تبقى و الدولة فسيادة

و حتالل مدة املحتلة طوال الدولة ا ع بدالً ا الوضع. تباشر ذا تحول أن املحتلة للدولة يجوز وال

ضم ق طر عن ي قانو وضع إ حتالل عن الناتج ا قليمالفع   .)4(إل
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ران حز حرب ية العر الدول مة ز قوات1967عد قبل من الشرقية القدس واحتالل

ا سيطر سط و إسرائيل، لدولة أبدية عاصمة ا واعتبار القدس توحيد دف و ، سرائي حتالل

احتال عد ا م تبقى ما ع بالقوة، الغ أرا ع يالء س ع عامالقائمة ا ملنع1948ل وذلك ،

ية الفلسطي للدولة عاصمة املقدسة املدينة سرائي)5(.اتخاذ ملان ال م سا ست(فقد ) الكن

إ الشرقية القدس ضم س تكر بل سياسة فقط، ا أصدر عات شر خالل من س ل يتھ وتث إسرائيل

أيضا مناسبة من أك ا اتخذ قرارات خالل   .)6(من

املادةووفقاً  وقت) 47(لنص ن املدني اص حماية شأن عة الرا جنيف اتفاقية من

لعام رب ي1949ا ما ع املادة ذه وتنص الضم حاالت سياق مة امل التعليمات احد ل : ش

أي" يوجدون الذين املحميون اص يحرم نتفاع ال من كيفية بأية وال حال بأي محتل إقليم

أو ور املذ قليم مؤسسات ع را الحتالل يجة ن يطرأ غي أي ب س سواء تفاقية، ذه

قيام ب س كذلك حتالل،أو ودولة املحتل قليم سلطات ن ب عقد اتفاق أي ب س ومتھ،أو ح

املحتلة را من جزء أو ل بضم الدولة   ".ذه

ا ا حدد ال ات التغي ذه الضم"و) 47(ملادةأحد ال أش من ل ش را... أي ل ل

ا م زء أم حتالل" املحتلة قوة قبل   .من

املادة الضم عن ديث ا أن إ نا شارة م امل ضمنياً) 47(من افاً اع اعتباره يمكن ال

ي قانو أمر و الضم خالل من السيادة ساب اك   .7)(بأن

امل الدو القانون تطبيقيؤكد بوجوب ي ر ا حتالل و ة املس اعات ال أثناء عاصر

القانون ام أح ان سر لزوم ع مما والتعاقدي، العر ا شق ي سا الدو القانون ام أح

عام املحتلة ية الفلسطي رض ع ي سا الشرقية1967الدو القدس ا ف   .)8(بما

شاري  س الرأي أكده ما ذا عامو الدولية العدل محكمة عن بخصوص2004الصادر

جواز عدم ع أكد والذي املحتلة ية الفلسطي را جدار بناء عن الناشئة القانونية ثار

ول  ول وتو ال وكذلك عة الرا جنيف اتفاقية انطباق جديد من ؤكد و بالقوة را ساب  اك

رض ع جنيف التفاقيات الشرقيةضا القدس ا ف بما املحتلة، ية   .)9(الفلسطي

أن شاري س الرأي لتغي وأكد باالحتالل، القائمة إسرائيل،السلطة ا تقوم ال عمال

اطلة و الغيھ و القانونية بالصالحية تتمتع ال انية، الس ا وتركيب املحتلة فة الشر القدس   .)10(وضع

ال العدل محكمة أكدت عامكذلك منذ انھ ع إسرائيل1967دولية اتخذت أالن، ح

القدس مدينة وضع غي دف س را ذه التداب من من. عدداً مجلس أشار أن عد و

إ املناسبات من ساب(عدد اك جواز عدم ة مبدأ املس بالقوة موجب)رض و ، التداب تلك أدان ،

أن دأك1971لعام298القرار ممكنة عبارة ال:"بأو ة دار و عية شر ال جراءات جميع
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ان، الس ونقل ات، واملمتل را مصادرة ذلك ا ف بما القدس مدينة وضع لتغي إسرائيل ا اتخذ

ذلك غ أن يمكن وال إجماال يحة غ املحتل، زء ا ضم دف س ال عات شر وال

  .)11("الوضع

أ قانوننالحظ قواعد إحدى ة عسكر لعمليات يجة ن املحتلة را ضم منع قاعدة ن

احتالل و دنة ال اتفاق توقيع عد خر الطرف أرا من جزء احتالل أن يؤكد ذا و رب، ا

خرى الدول يمنع كما املحتلة قاليم ضم من بذلك قامت ال الدولة قيام يمنع أيضا عسكري

اف ع عليھمن الالزمة القانونية ثار ب ترت أو الضم   )12(. ذا

عة الرا جنيف اتفاقية طراف الدول أن الدولية العدل محكمة تالحظ ذلك ع وعالوة

ا اتفاقي تفس ع فيھ. 1999تموز15وافقت قامت بياناً اتفاقية"وأصدرت ان سر بتكرار

الفلس را ع عة الرا الشرقيةجنيف القدس ا ف بما املحتلة، ية   ".طي

را ع سري عة الرا جنيف اتفاقية أن الدولية العدل محكمة ترى تقدم ما ضوء و

أو ن اثن ن ب مس صراع شوب حالة السامية املحتلة املتعاقدة طراف من إسرائيل. أك انت  و

شب و عندما تفاقية تلك ن طرف عامردن تفاقية1967الصراع أن املحكمة ترى ، التا و

الصراع، شوب قبل خضر ط ا من الشرق إ تقع انت ال ية الفلسطي را ع سري

إسرائيل ا احتل الدقيق وال السابق الوضع للبحث داع أي ناك س ل انھ حيث الصراع أثناء

را   )13(.لتلك

ناداً  واس ذا عنو الصادرة والقرارات ي سا الدو والقانون الدو القانون مبادئ إ

العدل ملحكمة شاري س الرأي ع بناءً وكذلك املتحدة لألمم العامة معية وا من مجلس

عام منذ املحتلة ية الفلسطي را فان العنصري الفصل جدار شأن ا1967الدولية ف بما

الشرقية اتفاقيةالقدس خاص ل ش و ي سا الدو القانون ا عل نطبق و محتلة أرا عت

لعام عة الرا   .1949جنيف

الدو والقانون الدو للقانون ومخالفاً باطالً عت القدس مدينة بضم إسرائيل تصرف وان

باطالً  عت الضم ذا عن تب ي وما ي   .سا

جزء ا باعتبار القدس أن عامكما منذ املحتلة ية الفلسطي را من يتجزأ ال1967ال

إ ا عل السيادة تقل دولة ت من السيادة نقل عليھ تب ي ال فاالحتالل ا احتالل بمجرد إسرائيل

حتالل صل دولة   )14( .إ

مباد القدس مدينة الثقافية ات للممتل نائية ا ماية ا ع سري تقدم ما خالل ئمن

املحتلة القدس مدينة الثقافية ات املمتل حماية يرتب ذا و ي سا الدو القانون   .وقواعد
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اجل من إسرائيل ا سن ال الداخلية واللوائح ن والقوان عات شر ال معظم فان التا و

عام القدس شأن ا احتالل اتفا1980تدعيم اك ان إ تنصرف ال عات شر ال من ه غ قيةأو

لعام عة الرا املدنية1949جنيف عيان و ن املدني ماية الصلة ذات الدولية دات املعا افة و

ذه الن ي، سا الدو والقانون الدو القانون القانونية ا ألثار منتجة وغ باطلة عت

ع مصادق وكطرف محتلة كدولة إسرائيل وواجبات امات الل مخالفة عات شر جنيفال اتفاقيات

لعام عة ا1949ر ا بارت املحتلة رض ا بقا ير ت اجل من ذه ا بقواني التذرع ا يمك وال

ملزمة فإسرائيل التا و ن فلسط املدنية عيان و ن املدني ان الس ضد سيمة ا ات ا ن

ا را افة ع عة الرا جنيف اتفاقية وتطبيق ام القدسباح ا ف بما املحتلة ية لفلسطي

الصلة ذات الدولية دات واملعا تفاقيات افة وكذلك   )15(.الشرقية

املتحدة مم عضو غ كدولة الدو القانون ي قانو مركز ع ن فلسط حصول ان

اص ا من ص ك القانونية ا ان م من رفع و ن فلسط دولة لصا قانونية اثاراً القانونيرتب

تحت مراقب كدولة الدو القانون اص ا من ص ا حتالل تحت وط تحرر كحركة الدو

  .حتالل

تفاقيات من مجموعة ا ا بانضمام ن لفلسط قانونية اثاراً يرتب ي القانو املركز ذا و

لعام عة ر جنيف اتفاقيات خاص ل ش و ول 1949الدولية ول وتو لعاموال 1977ضا

واعراف ن بقوان املتعلقة والالئحة ية، ال رب ا واعراف ن قوان ام باح املتعلقة اي ال واتفاقيات

الصلة ذات الدولية تفاقيات من للعديد باالضافة ية، ال رب   .ا

فرض و ن لفلسط القانونية انة امل طور و سيعزز ن فلسط لدولة ي القانو املركز ذا ان

انال الس بحماية الصلة ذات الدولية تفاقيات افة وتطبيق ام باح املحتلة الدولة ع امات

عام ل ش املحتلة ية الفلسطي را ية والدي الثقافية ات املمتل ا وم املدنية عيان و ن املدني

خاص ل ش القدس   .و

ي الثا ل: الفصل املقررة ماية ا ام اح تطبيق القدسنطاق مدينة الثقافية ات   .لممتل

لعام اي ال اتفاقية ا نادا ام1954اس الح تضمنت وال ي والثا ول ا ول روتو و

لعام ول ضا ول وتو ال تضمن وكذلك حتالل ة ف اثناء الثقافية ات املمتل ماية خاصة

العبادة1977 واماكن الثقافية عيان بحماية   )16(. نصاً

املادة لنص لعام55ووفقا ية ال رب ا واعراف ن بقوان املتعلقة الالئحة فان1907من

ا نادا واس اداري مسؤول سوى ف ة العقار العامة موال ع بالسيادة تتمتع ال حتالل دولة

املادة يجوز56نص ال فأنھ ية ال رب ا واعراف ن بقوان املتعلقة الالئحة حتاللمن لدولة

فانھ والعلوم والفنون، والتعليم س والكنا العبادة، اماكن مثل والعقارات ات املمتل ببعض املساس

ا متعمدة اضرار احداث او ا تدم او ا سل يجوز فال العامة، ات املمتل معاملة ا معامل   .يجب



  جامعة القدس/ محمد الشاللدة .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 45-  
 

لعام اي ال اتفاقية بھ اتت ما م ا وم1954ان مف ا الثقافية"شارة ات ضوء" املمتل

لعام اي ال اتفاقية من و فاملادة الدو للقانون العامة يم وم1954املفا ملف عاما فا عر تقدم

ا لتحديد استخدمت ال واملعاي ات املمتل من اصناف ثالثة فيھ وتحدد الثقافية، ات املمتل

ا" مية" للشعوب الثقا اث لل سبة سبال ول ة ثر و خية والتار الفنية مية " القيمة"ي

الثقافيةمللم ات املمتل ماية اي ال اتفاقية ا نادا واس ات، حول1954تل و املادة تنص

الثقافية ات املمتل ف    -:)17(عر

ي-1 املبا الثقا الشعوب اث ل ى الك مية ذات الثابتة او املنقولة ات الفنيةاملمتل او ة املعمار

ا بتجمع سب تك ال ي املبا ومجموعات ة ثر ماكن و الدنيوي، او ا م الدي خية، التار او ا م

الفنية القيمة ذات خرى شياء و والكتب واملخطوطات الفنية والتحف فنية، او خية تار قيمة

ومجموعات العلمية املجموعات وكذلك ة، ثر و خية سوخاتالتار وم واملحفوظات امة ال الكتب

ا ذكر السابق ات   .املمتل

نة-2 املب املنقولة الثقافية ات املمتل وعرض ماية وفعلية سية رئ بصفة املخصصة ي املبا

لوقاية"أ" الفقرة املعدة ىء املخا وكذلك املحفوظات ومخازن ى الك الكتب ودور املتاحف ،

املن الثقافية ات الفقرةاملمتل نة املب مس" أ"قولة نزاع   .حالة

ن-3 الفقرت نة املب الثقافية ات املمتل من ة كب مجموعة تحتوي ال يطلق" ب"و" أ"املراكز وال

اسم ا ة" عل ار التذ ية ب   ".مراكز

لل ف التعر ذا خالل من املادةميت لنص نادا اس وكذلك الثقافية ات من5متل

لعاما اي ال لعام1954تفاقية ا ول روتو و اي ال اتفاقية الوارد ماية ا نطاق شمل1954ان

باعمال حتالل قوات تواجھ لم وان وح ، جزئياً او لياً احتالالً ان سواء حتالل، ات ف كذلك

  )18(.املقاومة

لعام اي ال اتفاقية من امسة ا املادة ال)19(1954نصت الع السامية طراف ام

السلطات ود ج بتعضيد خرى املتعاقدة السامية طراف احد ارا من جزءاً او كالً تحتل

ا ا ممتل وقاية من ا لتمكي ا استطاع بقدر حتالل تحت الواقعة املناطق املختصة الوطنية

ا فقر املادة نفس نصت كما ا، عل واملحافظة تتخذالثقافية بأن املحتلة الدولة ام ال ع الثانية

حال املحتل لالقليم الوطنية السلطات مع بالتعاون وذلك عة السر الوقائية جراءات املستطاع قدر

جراءات ذه مثل اتخاذ الوطنية السلطات ع صعب و ية حر لعمليات يجة ن باضرار ا   .اصاب

املاد حظرت املتع56كما الالئحة لعاممن اي ال ية ال رب ا واعراف ن بقوان 1907لقة

واملؤسسات ة، بو وال ية ا عمال و للعبادة اصة ا للمؤسسات عمدي اتالف او تدم او ز

خاصة ات كممتل والعلمية،   )20(. الفنية
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لعام جنيف التفاقيات ضا ول ول وتو ال تضمن عمال1949كما حظر ع

اوالعد الثقا اث ال ل ش ال العبادة اماكن او الفنية عمال او خية التار ثار ضد ة املوج ائية

للشعوب   ) 21(.الرو

القدس ا ف بما املحتلة ية الفلسطي لالرض محتلة كدولة اسرائيل فان تقدم ملا نادا اس

لعام عة ر جنيف اتفاقيات ع مصادقة دولة و لعام1949الشرقية اي ال يقع1954واتفاقية

للم القانونية ماية با يتعلق فيما قانونية امات ال ا غضمعل ف الشر القدس الثقافية ات تل

القدس مدينة ضم حول الباطلة عات شر وال القرارات من مجموعة باتخاذ اسرائيل قيام عن النظر

و  ملبادىء فاحشاً خرقا ا مجمل عت وال ا يل سا الدو والقانون الدو القانون قواعد

سان قوق الدو   .والقانون

تفاقيات من ملجموعة ا وانضمام املتحدة مم عضو غ كدولة ن فلسط قبول ان

لعام اي ال واتفاقية جنيف اتفاقيات وخاصة منظمة1954الدولية املة ال ا عضو وكذلك

ا ل يرتب و س اتاليو ا ان من بھ تقوم عما ا بمسائل محتلة كدولة اسرائيل اتجاه قانونية اثارا

مجال ضمن تدخل وال العبادة واماكن ة ثر و الثقافية ات املمتل اتجاه القدس مدينة جسيمة

لعام اي ال ال1954اتفاقية الثالثة واملادة تفاقية من و املادة لنص وفقا ا ول روتو فقرةو

ا ف وتجر ا وتخر ا وطمس ا تدم محتلة كدولة اسرائيل تحاول وال ي، الثا ول وتو ال من و

املنظم ثري فر ا من اسرائيل بھ تقوم ما وكذلك ا وسرق   .بل

حتالل تحت الدو القانون اص ا من ص ك ن فلسط لدولة ي القانو املركز ان

ا ال التفاقية ا الثقافيةوانضمام ات املمتل ماية الصلة ذات الدولية تفاقيات من ا وغ ي

را ع ع ر جنيف واتفاقيات اي ال اتفاقية انطباق ع يؤكد الذي الدو للقانون ووفقا

واماكن ة ثر و الثقافية ات املمتل مختلف تضم وال القدس مدينة ا ف بما املحتلة ية الفلسطي

  .العبادة

ات املمتل ماية خاصة قواعد ي والثا ول ا ول روتو و اي ال اتفاقية تناولت لقد

ات املمتل ام اح حول عة الرا ا ماد اي ال اتفاقية تھ عا ما ذا و حتالل اثناء الثقافية

وطالب الثقافية ات املمتل ام باح املتعاقدة السامية طراف الزمت وال عنالثقافية، باالمتناع م

قد ألغراض مباشرة ا ل املجاورة ماكن او ا ماي املخصصة الوسائل او ات املمتل ذه استعمال

ا اتجا ي عدا عمل اي عن ا امتناع و مس نزاع حالة التلف او للتدم ا   )22(. عرض

ا ب او سرقة اي املتعاقدة السامية طراف جميع تفاقية الزمت اتكما باملمتل تبديد و

كذلك م وتل ات، املمتل ذه ضد موجھ تخر عمل اي م وتحر عمال، ذه من ا ووقاي الثقافية

اخر متعاقد سام طرف اي ارا ائنة منقولة ثقافية ات ممتل ع يالء س   )23(. عدم
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را الثقافية ات املمتل ماية القانونية القيمة من يانطالقا الثا ول وتو ال يؤكد املحتلة،

عدم1999لعام ع التاسعة املادة نصت حيث املحتلة، را الثقافية ات املمتل حماية ا

لعام اي ال اتفاقية من امسة وا عة الرا ن للمادت وفقا املقررة ماية ا بقواعد ا ام   .1954اح

يض بما تكميلية ام باح التاسعة املادة ت اتوا املمتل ذه ل املناسبة ماية ا كفل و من

حتالل   )24(.اثناء

من جزءاً او ارا تحتل ال طراف الدول التاسعة املادة من و الفقرة الزمت وقد

املحتلة را خارج ا ثقافية ات ملمتل مشروع غ تصدير الي واملنع رمان با اخر، طرف ارا

كذل ا، ملكي نقل ثاراو ع تنقيب اعمال اي عدم املحتل الطرف التاسعة املادة الزمت ك

كذلك ا، عل فاظ ا او ا يل او الثقافية ات املمتل صون ذلك ا ف يتم ال االت ا ناء باست

اخفاء بھ يقصد نحو ع ا استخدام اوجھ او الثقافية ات املمتل غي اي اجراء تفاقية الزمت

تد علميةاو او خية تار او ثقافية د شوا اي   )25(. م

لعام ي الثا ول وتو ال فإن تقدم ما ع الثقافية1999بناء ات املمتل حماية شأن

وانھ املحتلة را ة اثر ات بحفر القيام عن تمتنع بأن حتالل دولة الزم املحتلة را

او مصادفة اثار ع العثور افةحالة اتخاذ املحتلة السلطات ع يجب ية حر عمليات اثناء

ومعلومات الت من ا لد ما ل مع رب ا عد ا سلم وان ثار، ذه ماية املمكنة جراءات

احتاللھ السابق البلد املختصة ات ا ا   )26(.خاصة

منظمة تنقيبات اجراء من اسرائيل بھ تقوم ما فأن التا مخالفاو عت الشرقية القدس

ا حماي اجل من جراءات افة اتخاذ حتالل دولة فع العرضية شافات ك اما ، الدو للقانون

حتالل اء ان عند املختصة السلطات ا ا سليم عليھ. و املنصوص ظر ا من الرغم و

سرائي حتالل فإن الصلة ذات الدولية دات ةاملعا ثر املواقع مئات بالتنقيب يقوم

القدس   .مدينة

العال اث ال قائمة ع و س اليو منظمة قبل من ا واسوار ف الشر القدس ادرجت وقد

عام طر با دد القانونية1982امل ماية ل محتلة كمدينة القدس مدينة ثار تخضع عليھ ناء و

روت و اي ال اتفاقية ا تؤطر اال ول   .و

مدينة الثقافية ات املمتل حماية ع تؤكد ال الدولية القرارات من العديد من الرغم و

القدس الثقافية ات املمتل تدم سرائي حتالل ات ا ان من العديد ناك ان القدس

عام للقدس سرائي حتالل منذ ف بحف1967الشر اسرائيل قامت حيث مكثفة، ات ر

ا تصدر تراخيص بموجب او حتالل سلطات ق طر عن واللقى العاديات نقل تم وقد املدينة،

باالثار يتاجرون ن مدني خالل من او ن، سرائيلي نود ا ق طر عن او لالفراد سرائيلية . السلطات
)27(   
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ردن ن ثار سكو س اء خ نة عن الصادر املوثق الف ر التقر ا نادا واس

العام2011عام منذ اسرائيل التالية1967فان شاطات ال باقامة سمحت او   )28(: قامت

ل- ش و القدس من مختلفة مناطق ة ثر ات فر ا اجراء بدعم سرائيلية ومة ا قيام

ا وتحتھخاص ف الشر رم ا ومحيط ا، ومحيط القديمة   .لبلدة

اسرائيل- داخل ا املحتلة القدس واملتاحف ة ثر املواقع من العاديات بنقل اسرائيل قيام

ق د امل من نوب ا ا مباشرة الواقعة ة، مو مارة دار ارة عض   .ونقلت

اللقى- من الكث يع ب اسرائيل العادياتقيام سوق وذلك ة   .ثر

القانونية- غ البناء اعمال ب س ة ثر املواقع من العديد بتدم اسرائيل   .قيام

يالء- س و قرون ثمانية ا عود ثقا تراث ع ھ تحتو ما ل ب ة املغار حارة بتدم اسرائيل قيام

ال البلدة ثقافية انة م ا ل خية تار ي مبا   .قديمةع

ذا- و نفاق وخاصة القديمة البلدة من مختلفة مناطق ات فر ا من د بمز اسرائيل قيام

العال الثقا اث ال قائمة ع لة م القدس ون مع ناقض   .ي

لل ات ا ان من اسرائيل بھ تقوم ما فان تقدم ما ع يةمبناء والدي الثقافية ات متل

ب خاص ل ش و ومحاوالتالقدس ية تخر اعمال من لھ يتعرض وما ف الشر ق د امل جوار

نحو ي سا الدو والقانون الدو القانون لقواعد وفقاً امات ال ا عل يقع اسرائيل فإن ية تدم

والثقافية املدنية عيان و ن املدني ان الس ات. حماية ا ن اتجاه و س اليو موقف فإن التا و

القدس  ية والدي الثقافية ات املمتل وصون حماية اتجاه القرارات من العديد لھ   . سرائيلية

رقم جلستھ و س لليو نفيذي الت املجلس اقر خ185حيث بتار ر19املنعقد 2010اكتو

وم ، الثقا اث بال ا بممارس يتعلق فيما اسرائيل ا ف يدين امة قرارات مسة ت، قراراُبالتصو ا

افة وقف ا ضم ومن الصلة ذات و س اليو قرارات ل تجا اسرائيل واستمرار ة املغار بباب يتعلق

و املعالم، غي و فر ا باملوضوع اعمال اصة ا و س اليو نة عمل عطيل ب س ا كما. ايدان

قر  و املوقع، ا الوصول ردن و وقاف دائرة ن بتمك اسرائيل العامطالبت ن م دعوة تم اخر ار

العام ن م ا ة والدور الدائمة ر التقار لتقديم القدس لالقامة ن دائم اء خ بارسال و س لليو

والتعليم بية وال والثقافة والعمارة باالثار يتعلق   .فيما

ي برا رم ا من ل يل ب اسرائيل قيام اخر قرار نة ال ادانت د و وكذلك م

مناطق ن املوقع أن اعتبار ع وذلك ، سرائي الوط اث ال الئحة ع م ت ب اح ر ابن بالل

محتلة ية   )29(.فلسطي
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عام للتحقيق2013و املحتلة القدس ا عثة بارسال قرارا كذلك و س اليو اتخذت

صفقة من كجزء املدينة دية و ال سرائيلية جولةجراءات نظيم ب اسرائيل ا بموج سمح

حتالل ضد مرفوعة قرارات خمسة يون الفلسطي يؤجل ان مقابل القديمة البلدة للوفد

املحتلة، القدس مدينة القديمة البلدة ارة ز من نة ال تلك بمنع اسرائيل قامت حيث املنظمة،

باعتبار  املنظمة، لدى لة امل شات امل من عدد ي(النفقد سا ا الوطنية)تراث السلطة وقامت ،

ترميم اعمال بتفقد و س اليو منظمة من وفد بموجبھ يقوم و س اليو مع اتفاق بتوقيع ية الفلسطي

القدس القديمة   )30(. البلدة

الثالث ات: الفصل املمتل ضد املرتكبة رائم ا عن اسرائيل ع نائية ا الدولية املسؤولية

والد نالثقافية فلسط ة ثر و ية   .ي

حقوق ات ا ان عن املة ال الدولية املسؤولية للقدس محتلة كدولة اسرائيل تتحمل

جانب من او ا، طرف من اك ن ان سواء املدنية، عيان و ن املدني ان الس ضد سان

اسر  م وتل ن املستوطن من او ة، املس ا قوا من جزءا لون ش الذين عناص ض بالتعو ائيل

للمادة وفقا ات، ا ن ذه ع تب ي الذي لعام) 3(الضرر عة الرا اي ال اتفاقية وال1907من

ع دعت"تنص اذا ض بالتعو ملزما ورة املذ الالئحة ام باح يخل الذي املتحارب الطرف ون ي

ا اص ا ا يرتك ال عمال جميع عن مسؤوالً ون ي كما اجة، ةا املس واملادة"قواتھ ،)91 (

لعام ول ول بروتو عاقبت. 1977من اذا الدولية املسؤولية من تتخلص ان للدولة مكن و

الضار الفعل ذا ارتكبوا الذين   )31(.اص

الشرقية القدس ا ف بما املحتلة ية الفلسطي لألرا محتلة كدولة اسرائيل فإن التا و

املسؤولية الدوتتحمل للقانون ا ا ا ان ب س و رب، ا وأعراف ن قوان ا مخالف جراء نائية ا

لعام اي ال واتفاقية ي زاءات1954سا ا من ن لنوع تتعرض ا فإ ا ول روتو   : و

وكذلك العرفية والقواعد الدولية تفاقيات ك تن محتلة كدولة اسرائيل ع توقع عامة جزاءات

ج ا يجةتتعرض ن تقع ال رائم ا او ضرار عن ن املسؤول ا افراد ع تطبق صية زاءات

ي سا الدو القانون بقواعد   )32(.خالل

لل ا ا ا ان عن اسرائيل مسؤولية ة معا يتم سوف تقدم ما ا ناداً اتمواس متل

اتفاق ا نادا اس القدس مدينة ة ثر و ية والدي لعامالثقافية اي ال حول1954ية ا ول روتو و

لل ام ح و ماية ل اسرائيل امات ال بخرق املتعلقة الثقافيةمجراءات ات التأكيد. متل تم ما ذا و

لعام الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام كذلك ماية1998عليھ ا اك ان ع أكد والذي

لل ام ح مةمو جر عد ات ربمتل ا جرائم   )33(. من

الثقافية ات املمتل حماية ام واح قواعد ا اك ان عن اسرائيل مسؤولية ة معا يتم وسوف

القدس   .مدينة
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ال املادية سائر ا عن ض بالتعو تقوم ان للقدس، محتلة كدولة اسرائيل ع تب و

اعت جراء من ة ثر و ية والدي الثقافية ات املمتل ا ل الثقافيةعرضت عيان ع املتكررة ا داءا

ة ف خالل ا عل استولت ال املادية موال و املنقوالت ل باعادة اسرائيل يلزم ذا و ية والدي

ا احتالل جراء وقع الذي الضرر ساوي الذي املا ض التعو ق طر عن اما   )34(. حتالل،

ق ال ناه ت ما ذا ول "و وتو التف" ال لعامول جنيف اع"ع1949اقيات ال طرف سأل ان

ق ال ذا او تفاقيات ام اح ك ين ول "الذي وتو ذلك،" ال ال ا اقتضت اذا ض عو دفع عن

ة املس قواتھ من جزءا لون ش الذين اص ا ف يق ال عمال افة عن مسؤوال ون   )35("و

لعام اي ال اتفاقية شر فرادا1949لم مسؤولية ا اشارت كما الدول مسؤولية

نائية حيث. ا ، الدو القانون مبادىء ا نادا اس بعدة مس ست ل للدول الدولية املسؤولية ان ا

عليھ نص ما ذا و إلصالحھ اماً ال بع ست ام الل اك ان اي ان القانون العامة يم املفا من ان

لعام ول ول وتو ن1977ال املادت لنص وفقا وذلك ول 53،54،55، ول وتو ال   )36(.من

لعام اي ال باتفاقية ق امل ي الثا ول وتو ال مسؤولية1954ان ا مباشر ل ش ش

املادة وذلك ان) 38(الدول تؤكد باملسؤولية:"ال يتعلق ول وتو ال ذا حكم أي يؤثر ال

الفردية نائية ضاتا عو تقديم واجب ذلك بما ، الدو القانون بموجب الدول   ) 37(" مسؤولية

لعام اي ال اتفاقية الزمت م1954لذلك خرق حال طراف الدول ضافيان ا وال روتو و

الالزم ضات التعو دفع او ا عل يالء س او ا حالة الثقافية ات املمتل برد تفاقية ام ةاح

ا تدم   )38(.حالة

اي ال اتفاقية ام ألح ومخالفة محتلة كدولة اسرائيل عاتق ع يقع عليھ ناء و

اسرائيل ع يقع التا و ا، سل تم ال الثقافية ات املمتل ورد بإعادة ضافيان ا وال روتو و

املسؤولية ثبوت حال العي ض اسرا. التعو بمسائلة املسؤولية اتفاقيةوإثبات خرق حول ئيل

املتحدة مم عضو غ كدولة ن فلسط دولة عاتق ع يقع الصلة ذات خرى تفاقيات و اي ال

الثقافية ات املمتل بحماية الصلة ذات الدولية تفاقات معظم اسا   )39(.وطرف

وا املحتلة، را من الثقافية ات املمتل تصدير قضية ة معا تمت اصةوقد ا لقواعد

لعام ول ول وتو ال من التاسعة املادة لنص وفقا صلية ا دول ا ا واعاد ا   )40(.1954بحماي

املواد جاع اس الدولية القانونية املسؤولية تتحمل للقدس محتلة كدولة اسرائيل ان

خر  املواقع ع املحافظة كذلك املسروقة، الثقافية خرى شياء اضرار،و بأية ا اصاب ومنع ى

لقرارات وفقا ن فلسط دولة ا الثقافية ات املمتل سليم و ماكن ذه اصابت ال ضرار وترميم

الدو القانون وقواعد مبادىء مع اما وا الدولية   )41(.الشرعية
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ق ما جراء ضات التعو بدفع الدولية القانونية املسؤولية اسرائيل تتحمل وكذلك

سرائي حتالل اثناء وتدم دم من الثقافية ات   )42(.باملمتل

عن ن لالسرائيل الفردية نائية ا املسؤولية تتحمل محتلة كدولة اسرائيل فإن كذلك

القدس حتالل اثناء الثقافية ات املمتل حماية ام واح قواعد م اك   .ان

ستقر  لم للدول نائية ا املسؤولية مبدأ مبدأان اعتماد تم التا و ، الدو القانون عد

الدو القانون ام اح ون ين الذين فراد ا بمقتضا عاقب وال الفردية نائية ا املسؤولية

الثقافية ات املمتل ضد رائم ا مجال ي سا الدو   )43(.والقانون

لعام ي الثا ول البورتو جاء املسؤو 1999وقد اكمقرراً ان حالة الفردية نائية ا لية

لعام اي ال التفاقية وفقا املقررة الثقافية ات املمتل حماية ن1954قواعد ضافي ا ول روتو   . و

تخضع ا فا رب ا جرائم عداد ات ا ن ذه ت اعت طاملا انھ ة للتنو بد ال نا و

رب ا بجرائم اصة ا للقواعد التا. بالتا مكنو و الزمن بمرور تتقادم ال رائم ا ذه فإن

رائم ا اب ارت وقت عن النظر غض م ة العقو وإيقاع ا مرتكب   )44(.مسائلة

عض م تجر بمسألة تتعلق ال ي الثا ول وتو ال ا عا ال مة امل وانب ا من

ب املوسومة ة"املسالك ط ا ات ا تلك" ن لقمع نظام الفصلووضع استكمل حيث ات، ا ن

عنوان حمل والذي ي الثا ول وتو ال من ع والوالية"الرا لعام" املسؤوليات اي ال اتفاقية 1954مواد

ات ا ن من ن نوع ن ب التمي ع ة" بنصھ خط ات ا مادة15مادة" ان اخرى ات ا وان ،21.)45(  

لعام اي ال قضي1954فاتفاقية ي تو بلم و لتدم متواضعة، انة م املسؤولية ة

اص ضد ة املوج خرى ديد ال ال أش ل وكذلك والسرقة عتداء و الثقافية ات املمتل

الفردية، نائية ا املسؤولية اطار ات العقو ستحق الثقافية ات املمتل ماية ن 28مادة(املعين

تفاقية املادة)من ذه ل فوفقا ا"  ، عا شر نطاق تتخذ بأن املتعاقدة السامية طراف د تتع

او تفاقية ذه ام أح يخالفون الذين اص محاكمة تكفل ال جراءات افة نائية ا

م سيا ج انت ما م م عل ية تأدي او جنائية جزاءات وتوقيع ا، يخالف بما يأمرون   ".الذين

املادة ال15ان ايمن ات ا ن من ول النوع عرفت ي الثا ول ة( وتو ط ) ا

الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام ا ذلك ندة   )46(.مس

التفاقية ا ا ان ل ش و دوليا ا ا ارت يتم عندما ة، خط عت ات ا ان خمسة ناك و

لعام اي و1954ال ي الثا ول وتو   :وال

دا-1 وماس بال معززة بحماية مشمولة ثقافية ات ممتل   .ف
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العمل-2 دعم املباشر، ا جوار استخدام او معززة، بحماية مشمولة ثقافية ات ممتل استخدام

  العسكري 

او-3 ول، وتو ال ذا و تفاقية بموجب محمية ثقافية ات بممتل النطاق واسع دمار اق ا

ا عل يالء   .س

ممت-4 داف وماس بال ول، وتو ال ذا و تفاقية بموجب محمية ثقافية ات   .ل

تفاقية-5 بموجب محمية ثقافية ات ملمتل ب تخر او اختالس او ب او سرقة اب   .ارت

ات ا ن تلك إدراج أجل من الالزمة التداب افة باتخاذ ام ل طرف الدول وع

بوصف الداخلية ا قواني مسة جنائيةا ات ا ان ات( ا عقو ا قمع أجل ومن ات ا ن م تجر

  )47() مناسبة

ا، عل تبة امل النتائج ع بناء ة ط ا ات ا ن من ن نوع ن ب التم يجب طار  ذا

تحت تدرج و الثالثة ات ا ة(فاالن ط ا ات ا لعام) ن جنيف ول1949التفاقيات وتو وال

طراف الدول امات ال بع ست ا أل سيمة ا ات ا باالن ا وصف يمكن وال ا، ل ضا ول

سليم او محاكمة(بمالحقة او سليم الوالية) اما ملبدأ تطبيقا ا اف باق ن م امل اص ل

ما.العاملية نحو ع تحاول ان ات، ا ن تلك امام الدول، ع ن يتع انھ ا،حيث والي تمارس ان

ولكن ا، مواطن من ا مرتك انھ عتقد من ون ي عندما او ا اراض ع اك ن يقع عندما فقط س ل

اخرى  دولة من مواطن واسطة و ا اراض خارج اك ن يرتكب عندما م. ايضا امل تواجد فمبجرد

بمحاك ا والي تمارس ان ا عل ا اراض ع اك ن اب سليمھبارت او   )48(. متھ

النظام رب ا مة جر مستوى ا يرقيان ا م ف ين، ط ا ن اك لالن سبة بال اما

الثالث ات ا ن ع تبة امل النتائج نفس ا عل تب ت ال لكن الدولية، نائية ا للمحكمة سا

جنا ات عقو ا عل ترتب ان فقط طراف الدول ع ان بحيث ، او أراض ع الفعل تم اذا ئية

لدولة ت ي مرتكبھ ان و ارج ا اك ن فعل ارتكب اذا ا،اما مواطن من الفاعل م امل ان او

ة ختيار العاملية الوالية مبدأ يطبق طار ذا ففي تلك. اخرى، ع املحاكمة لية ا دولة ألي أي

ا ل الزام اي بدون ات ا ا. ن اتاضافة ا ن ناك سيمة وا ة ط ا ات ا ن ذه جانب

جنائية مسؤولية بالضرورة توجب ال ال   )49(. خرى

الدولية القانونية القواعد من مجموعة اقرت قد ا ول روتو و اي ال اتفاقية ان نجد ذا و

وا الدو القانون قواعد ا اضافة الثقافية، ات املمتل بحماية اصة يا سا الدو لقانون

والدول فراد ع جنائية مسؤولية وأقرتا ف الشر القدس الثقافية ات املمتل ا وم عام ل ش

و سرائي حتالل دولة ا ضم ومن ثقافية ات ممتل ك تن ا ال   .افراد

  :خاتمة
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لل نائية ا ماية ا بحث من تقدم فيما ينا الثقافيةمان ات وسنختممتل القدس مدينة

ا خالل من ا ال توصلنا ال حات واملق النتائح يان ب الدراسة   :ذه

  :النتائج

مدينة-1 ا ضم ومن املحتلة ية الفلسطي لالرا ي ر ا حتالل مشروعية عدم الدراسة ت او

ع تب ي وما باطل محتلة كدولة اسرائيل قبل من القدس ملدينة الضم وقرار اثارالقدس من ليھ

لعام عة الرا جنيف التفاقية وفقا باطلة عت لعام1949قانونية اي ال ا1954واتفاقية ول روتو و

ي والثا   .ول

للم-2 سيمة ا ات ا ن من العديد اسرائيل عتمارتكبت وال القدس مدينة الثقافية ات تل

واتف ي سا الدو للقانون فاحشاً لعامخرقاً اي ال ا1954اقية ول روتو   .و

وأفر -3 اسرائيل ملقاضاة نائية ا القانونية ليات الدراسة ت سيمةعا ا م ا ا ان ب س ا اد

القدسمملل مدينة الثقافية ات   .تل

نصت-4 وال والدولية قليمية و الوطنية عات شر لل وفقا الثقافية ات املمتل ات ا ان جرمت لقد

رائم ا ذه ف يق من معاقبة   .ع

حات   :املق

لعام-1 عة الرا جنيف اتفاقية السامية طراف الدول اللزام1949دعوة اجتماع عقد ا

القدس ا ف بما املحتلة ية الفلسطي را ع عة الرا جنيف التفاقية ا وتطبيق ا ام باح اسرائيل

  .الشرقية

ا-2 ن فلسط دولة تطبيقدعوة لضمان الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام ع التصديق

القدس مدينة الثقافية ات للممتل نائية ا ماية ا ام   .واح

افة-3 وجمع القدس مدينة الثقافية ات للممتل سيمة ا ات ا ن افة توثيق ع العمل

ا وافراد اسرائيل مخالفة ت تث ال مرتكدلة محاكمة لغايات الثقافية ات للممتل م ا ا ان

والدولية قليمية و املحلية املحاكم افة امام م ومسائل رائم ا   .ذه

لل-4 القدس مدينة اسرائيل ات ا ان ضد والقضائية القانونية ليات تفعيل ع اتمالعمل متل

واتفا ي سا الدو للقانون وفقا لعامقالثقافية اي ال ا1954ية ول روتو   و

  :وامشال
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