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 ستهدف الممتمكات الثقافية في قطاع غزةيالعدوان اإلسرائيمي 

تموز  6يوم األحد الموافق  صعدت قوات االحتالل اإلسرائيمي ىجماتيا العسكرية عمى قطاع غزة، بداية من
، بإعالنيا عن بداية حممة 2014 )يوليو( تموز 8الثالثاء الموافق  يوم لترفع من وتيرة عدوانيا2014،1)يونيو( 

 قطاع عمى مسبوق وغير شامالً  عسكرية موسعة أطمقت عمييا عممية "الجرف الصامد" شنت من خالليا عدواناً 
، حيث 2014آب )أغسطس( 26يوم الثالثاء الموافق  النار طالقإ وقف التفاق التوصل عن ُيعمن أن غزة قبل

 والمرافق وبالمنشآت وممتمكاتيم المدنيين بالسكان واسعاً  دماراً  ممحقاً  الفمسطينيين استيدف العدوان المدنيين
المباني القديمة،  المؤسسات الثقافية في كل مكوناتيا التراثية، األثرية، أيضاً  ليطال القطاع، في األساسية الحيوية

والمؤسسات العممية ودور العبادة وغيرىا من مكونات الثقافة الفمسطينية، بيدف طمس تراث وحضارة الشعب 
الفمسطيني الشاىدة عمى تجذره في ىذه األرض، بمخالفة صريحة ألحكام القانون الدولي الذي يحظر استيداف 

 الممتمكات الثقافية.

 2القانون الدولي اإلنساني حماية الممتمكات الثقافية في

كونيا من األعيان المدنية  االستيداف من لمممتمكات الثقافية حماية اإلنساني الدولي القانون مبادئ شكمت
 وبين والمقاتمين المدنيين السكان بين األوقات جميع وفي المسمحة النزاعات أطراف قبل من فالتمييز ،المحمية
 اليجمات حصر وبالتالي اإلنساني، الدولي لمقانون األساسية المبادئ أحد العسكرية واألىداف المدنية األىداف

 يحظر التناسب مبدأ أن كما. لتمك المؤسسات الحماية من نوعاً  يشكل  بدوره وىذا 3فقطـ، العسكرية األىداف ضد
 باألعيان أضرار أو بينيم، إصابات أو المدنيين أرواح في مفرطة بخسائر التسبب منو يتوقع الذي اليجوم
 المزايا مع المدنية، بالممتمكات تمحق التي الخسائر وتناسب العسكرية، الضرورة وجود حالة في وذلك المدنية،
 الثقافية من لممؤسسات الحماية من مزيداً  يكفل بدوره وىذا 4.اليجوم من عمييا الحصول يمكن التي العسكرية

                                                           
 1/7/2014راجع بيان صادر عن مركز ادليزان بتاريخ  1

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=19105&ddname=IOF&id_dept=9&id2=9&p=center 
، ا القانون الدويل اإلنساين لألعيان ادلدنية مبا فيها ادلمتلكات الثقافية، أنظر، محاية األعيان ادلدنية يف القانون الدويل اإلنساينللتعرف أكثر على احلماية اليت يوفره 2

، سلسلة الدليل رقم . و أنظر أيضاً، احلماية الدولية للممتلكات الثقافية يف النزاعات ادلسلحة2008(، مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، غزة، 9سلسلة الدليل رقم )
 .2008(، مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، غزة، 10)
واآلثار ادلدمرة اليت أبرمت ميثاق روريخ" مسي نسبة إىل اسم ادلثقف الروسي" نيقوالس سي روريخ"، ادللهم األول للمعاهدة اخلاصة حبماية ادلؤسسات الفنية والعلمية   

 .1935ابريل/نيسان 15يف واشنطن بتاريخ 
( من الربوتوكول األول على أن "تعمل 48، حيث نصت ادلادة )1977يعترب مبدأ التمييز حجر األساس ألحكام الربتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف لعام  3

ضد األهداف العسكرية دون غريها وذلك  أطراف النزاع على التمييز بني السكان ادلدنيني وادلقاتلني، وبني األعيان ادلدنية واألهداف العسكرية، ومن مث توجه عملياهتا
 من أجل تأمني احرتام ومحاية السكان ادلدنيني واألعيان ادلدنية".

( هذا ادلبدأ واليت نصت على أنه "ليس للمتحاربني حق مطلق يف اختيار 22مبوجب ادلادة ) 1907أقرت الئحة الهاي ادلتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية لعام 4
ادللحقان باتفاقيات جنيف األربع، لتعزيز كفالة واحرتام مبدأ التناسب يف مجيع  1977الضرر بالعدو". وجاءت أحكام الربتوكوالن اإلضافيان لعام وسائل إحلاق 

 ( من الربتوكول اإلضايف األول.51،52العمليات العسكرية منعاً دلعاناة ادلدنيني اليت ال ضرورة ذلا، أنظر ادلادة )



 الثقافية المباني اليجمات العسكرية واستيداف توجيو المحمية، حيث يقع المدنية األعيان من كونيا االستيداف
   5.الحرب جرائم إطار في

 العسكري االحتالل تحت أو المسمح النزاع أثناءلمممتمكات الثقافية حماية صريحة القانون الدولي اإلنساني  شكل
. طالت ثقافة وتراث الشعوب النزاعات ، نتيجة لما شيدتو البشرية من آثار مدمرة ليذهالطوارئ أوضاع في أو

، واتفاقيتي الىاي الرابعة 1899وتمثمت تمك الحماية في بادئ األمر في الموائح الممحقة باتفاقية الىاي لعام 
، الخاص بحماية المؤسسات الفنية والعممية 15/4/1935فيواشنطن  تم توقيع ميثاق، ثم 1907والتاسعة لعام 

 واآلثار. 

، بشأن 14/5/1954ود بإقرار اتفاقية الىاي مع الئحة تنفيذية ليا وبروتوكول إضافي أول في توجت ىذه الجي
وقواعد حمايتيا  6حيث اشتممت االتفاقية عمى تعريف األعيان الثقافية الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية،

ة، ومن قبيل ذلك اتخاذ جميع وجزاءات انتياكيا، حيث فرضت االتفاقية عدة واجبات لحماية األعيان الثقافي
كما حظرت االتفاقية اتخاذ أية أعمال انتقامية 7التدابير المناسبة أثناء السمم لتأمين الحماية زمن النزاع المسمح.

مع األحكام الواردة  الحقاً  وقد جاءت أحكام ىذه االتفاقية لتتوافق8تمس األعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة.
، والتي شكمت حماية خاصة لآلثار 1977 جنيف باتفاقيات ينالممحق والثاني األول يناإلضافي لينفي البروتوكو 

  9التاريخية، األعمال الفنية، وأماكن العبادة.

كما يحظر البرتوكول اإلضافي األول الممحق باتفاقية الىاي، تصدير الممتمكات الثقافية الموجودة عمى األرضي 
ى ضرورة وضع ىذه الممتمكات تحت الحراسة، وتسميميا إلى السمطات المختصة التي يحتميا، وينص أيضًا عم

  10بعد االحتالل، وتعويض من يحوزىا بحسن نية عند استردادىا منو.

، 1954الممحق باتفاقية الىاي لعام  1999ويعتبر أىم جيود الحماية الدولية التي جاء بيا البرتوكول الثاني لعام
الذي يختص بالممتمكات الثقافية بالغة األىمية بالنسبة لمبشرية، ومضمون  11المشروط ىو نظام الحماية المعززة

                                                           
جرائم احلرب كما يلي "تعمد توجيه هجمات ضد ادلباين ادلخصصة لألغراض 1998ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ادلعتمد يف روما يف يوليو يعرف النظام ا 5

 الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية واآلثار التارخيية...شريطة أال تكون أهدافاً عسكرية".
 االتفاقية تعريفاً للممتلكات الثقافية، حيث تنص على:أوردت ادلادة األوىل من  6
 "يقصد بادلمتلكات الثقافية مهما كان أصلها أو مالكها وموردها ما يأيت:  
الدنيوي، واألماكن األثرية، منها أو ادلمتلكات ادلنقولة أو الثابتة ذات األمهية الكربى لرتاث الشعوب الثقايف كادلباين ادلعمارية أو الفنية منها أو التارخيية، الديين  -

التارخيية واألثرية، وكذلك  ورلموعات ادلباين اليت تكتسب يف جتمعها قيمة تارخيية أو فنية، والتحف الفنية وادلخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية
 ذكرها.اجملموعات العلمية ورلموعات الكتب اذلامة واحملفوظات ومنسوخات ادلمتلكات السابق 

ى وسلازن احملفوظات وكذلك ادلباين ادلخصصة يف صفة رئيسية وفعلية حلماية وعرض ادلمتلكات الثقافية ادلنقولة ادلبينة يف الفقرة "أ"، كادلتاحف ودور الكتب الكرب  -
 ادلخابئ ادلعدة لوقاية ادلمتلكات الثقافية ادلنقولة ادلبينة يف الفقرة )أ( يف حالة نزاع مسلح.

 تذكارية".ادلراكز اليت حتتوي على رلموعة كبرية من ادلمتلكات الثقافية ادلبينة يف الفقرتني )أ( و)ب( واليت يطلق عليها اسم "مراكز األبنية ال -
 (.3ادلادة ) 7
 (.4/4ادلادة ) 8
 ( من الربتوكول الثاين.16( من الربتوكول األول، وادلادة)53أنظر ادلادة) 9

 ادلادة األوىل. 10
 ( تنص على "جيوز وضع ادلمتلكات الثقافية حتت احلماية ادلعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثالثة التالية :10ادلادة ) 11

 أ ( أن تكون تراثاً ثقافياً على أكرب جانب من األمهية بالنسبة إىل البشرية.



ىذه الحماية ىو كفالة حصانة الممتمكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة، بحيث يحظر استيداف تمك 
الضرورات العسكرية الممتمكات باليجوم أو استخداميا أو جوارىا في دعم العمل العسكري، كما ال يجوز التذرع ب

 القيرية لمتخمي عن االلتزامات.

 

 العدوان يستهدف الممتلكات الثقافية

استيداف قوات االحتالل اإلسرائيمي الممتمكات الثقافية من مواقع تراثية، مباني تاريخية، متاحف، مراكز البمدات 
القديمة، مؤسسات تعميمية، ودور عبادة وغيرىا من ىذه الممتمكات، يعد انتياكًا صارخًا لمقانون الدولي الذي كفل 

 بالحماية المشمولةو  لمبشرية بالنسبة األىمية بالغة الثقافية تالممتمكاليا الحماية أثناء النزاع المسمح، سيما 
 التذرع يجوز ال كما العسكري، العمل دعم في جوارىا أو استخداميا أو باليجوميا استيداف حظريُ  والذي المعززة،

أىم الممتمكات الثقافية التي تضررت بسبب  . ومنااللتزاماتتمك  عن لمتخمي القيرية العسكرية بالضرورات
 12العدوان ما يمي:

 الفترة من دير بقايا تمثلىي و  ،النصيرات في( ىيالريون القديس موقع) عامر أم تمة لموقع جزئي تدمير .1
 يوى ىيالريون، القديس باسم توارتبط الميالدي، السادس القرن من مادبا خارطة عمى ظيروت البيزنطية،

 .العالمي لمتراث التمييدية الالئحة ضمن ةمسجم
 ويعود القديم غزة ميناء يمثل والذي غزة،-في معسكر الشاطئ (االنثيدون) البالخية موقعل جزئي تدمير .2

 الالئحة ضمن مسجل وىو ،سالميواإل والبيزنطي والروماني واليمنستي الحديدي العصر لىإ وتاريخ
 .العالمي لمتراث التمييدية

 لمطيور خصوصاً  الحيوي، لمتنوع فريداً  نموذجاً  تمثل والتي الطبيعية، غزة وادي محميةل استيداف متكرر .3
 .العالمي لمتراث التمييدية الالئحة ضمن ةمسجم يوى المياجرة،

 أضرار قالحا  و  الىيا، وبيت حانون وبيت ورفح وخانيونس غزة في التاريخية المدن لمراكز بالغ تدمير .4
 في القديم والسوق السقا قصر محيط في القديمة البيوت من العديد التدمير شمل كما .المعماري بنسيجيا
 .الشجاعية

 االستيداف نتيجة الجسد باقي عن الرأس فصل حيث القدامى، اإلغريق آلية أحد " أبولو" تمثالتضرر  .5
 قبل صنعو  الميالد قبل الخامس القرن في اليوناني لمعيد يعودوىو  ،بو يحتفظ كان الذي لممكان المباشر

 13.عام ألفي من أكثر
                                                                                                                                                                      

 عرتف ذلا بقيمتها الثقافية والتارخيية االستثنائية وتكفل ذلا أعلى مستوى من احلماية.ب( أن تكون زلمية بتدابري قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطين ت
 تخدم على هذا النحو".ج ( أن ال تستخدم ألغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، أن يصدر الطرف الذي يتوىل أمر مراقبتها إعالناً يؤكد على أهنا لن تس

 راجع ادلصادر التالية: 12
 http://www.mota.ps/arabic/?p=1589،  19/8/2014غزة، -دمري مواقع الرتاث الثقايف يف غزة، وزارة السياحة واآلثار. ت1
 ،  27/8/2014غزة، -إيوان، اجلامعة اإلسالمية-اث. يف عدواهنا ادلتواصل على قطاع غزة: آلة احلرب الصهيونية تصيب مواقع للرتاث الثقايف، مركز عمارة الرت 2

http://iwan.iugaza.edu.ps/ar/News_Details.aspx?News_ID=67 
 .18/8/2014.العدوان على غزة دمر مواقع تارخيية بينها كنائس ومساجد، بيان صحفي، بيت ادلقدس للدراسات والبحوث، غزة، فلسطني، 3
 .2014بتمربس1(، 2316صحيفة فلسطني، العدد ) 13

http://www.mota.ps/arabic/?p=1589


 البرونزي العصر الى بتاريخو يعودالذي و  المصرية، الفمسطينية الحدود عمى رفح تل موقع في تدمير بالغ .6
 .والحديدي

 تسبب حيث المبكر، البرونزي العصر من رئيسي أثري موقع وىو الزىراء، مدينة في السكن تلأضرار في  .7
 .الموقع أرضيات في بخمخمةاالستيداف المباشر 

 .م1455 عام لىإ يعود والذي الشجاعية، حي في األثري الممموكية البردبكية المحكمة جامعتدمير كمي ل .8
 .م444 عام إلى حيث يعود بناء الكنيسة جباليا، في والمتحف البيزنطية الكنيسة موقع في أضرار .9

 .الىيا بيت في البيزنطية أصالن كنيسة فسيفساء أرضية في أضرار .10
 .الوسطى محافظة الزوايدة في الثانية، العالمية الحرب لضحايا الكومنولث مقبرة في تدمير .11
 .الممموكي العصر إلى القصر ىذا أبنية تعود حيث غزة، مدينة في الباشا قصر متحف في أضرار .12
 ذلك ما يمي:  عمى األمثمة ومن الدينية التاريخية، والمقامات العبادة لدورواسع  تدمير .13
 الشمالية المنطقة في الدرج حي في يقعو  غزة، مساجد أقدم منوىو  الممموكي ىاشم السيد مسجدتضرر  . أ

 سنة العثماني المجيد عبد السمطان جدده في حين أنشأه، من أول ىم المماليك أن ويعتقد القديمة، غزة لمدينة
 .م1830

 حيث الشجاعية حي في اإلسالمية األثرية المعالم أبرز أحد يعد الذي ،الممموكي الضفردمري مسجدتضرر  . ب
 الجدران في تصدعات عنو نتج مما بو الممحق الحديث المسجد استيداف نتيجة مباشرة غير إلصابة تعرض

 ثرية،األ الجدران أجزاء بعض في وتيدم المتقاطعة، العقود من المشكمة األسقف في وتصدعات ثرية،األ
 .األعمى من االثري السقف من جزء في لشظية مباشرة إصابة نتيجة حفرة وحدوث

 تعرض حيث ،الممموكي لمعصر ويعود القديمة جباليا مدةب في يقع الذي جباليا، في العمري المسجدتضرر  . ت
 وتيدم الشمالية القبة سقف في وانييار لممسجد الشرقية األثرية الجدران وانييار الضريح وقبة الضريح لقصف

 .السطح من كبير جزء
 .خانيونس محافظة عبسان في الخميل براىيمإ مقام وجدران الفسيفسائية األرضية في أضرار . ث
 العثمانية. الفترة الى يعود جباليا، والذي شرق يوسف النبي تضرر مقام . ج
 .م406 لعام تاريخييا يعودو  التي تقع في حي الزيتون، البيزنطية بيرفوريوس كنيسةتضرر  . ح
 .الشجاعية حي في المنطار تل في الممموكي المقام تضرر . خ

 جامع لمكتبة المؤدي الممرألضرار كبيرة، حيث دمر  األوقاف وزارة في واآلثار المخطوطات دائرة تعرضت .14
 .الكتبوالعديد من  المكتبة كما تضررت ومخطوطات، حجرية كتب عمى تحتوي والتي العباس

  14.وكنيستين مسجد،( 161) تدميرتم   حيث العبادة، دورل بالغ تدمير  .15
 

جريمة حرب، تقتضي محاسبة مرتكبييا كمجرمين  الثقافية ممتمكاتلم اإلسرائيمي االحتالل قواتيشكل استيداف 
  الثقافية الممتمكاتحرب أمام المحاكم الدولية، حيث تعمدت قوات االحتالل في كثير من األحيان إلحاق الدمار ب

 أو باليجوم استيدافيا حظريُ  والذي المعززة، بالحماية المشمولةىي و  لمبشرية بالنسبة األىمية ومنيا ما ىي بالغة
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 عن لمتخمي القيرية العسكرية بالضرورات التذرع يجوز ال كما العسكري، العمل دعم في جوارىا أو استخداميا
 . االلتزاماتتمك 

العدوان اإلسرائيمي، ومالو لمدمار البالغ الذي لحق بالممتمكات الثقافية نتيجة  الخطورة ببالغ ينظر إذ الميزان مركز
 واقع ومن ،من تداعيات خطير عمى تاريخ وتراث الشعب الفمسطيني الشاىد عمى حضارتو وتجذره في أرضو

تعتبر  والتي والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق سيما الفمسطيني، الشعب حقوق حماية في مسؤولياتو
 : يمي بما يطالب فإنو ،جزء أصيل منيا الحقوق الثقافية

المجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات الكفيمة بإنياء احتالل األراضي الفمسطينية، والتحقيق في جرائم  .1
وتقديم من  ،عمى قطاع غزة ياالتي ارتكبتيا قوات االحتالل خالل عدوانالحرب والجرائم ضد اإلنسانية 

 أمروا بيا وخططوا ليا ومن نفذوىا إلى العدالة.
 باستيداف أمروا أو استيدفوا من بحق والمحاسبة المالحقةآليات  تفعيل عمى بالعمل الدولي المجتمع .2

 .الممتمكات الثقافية ومنيا المدنية واألعيان المدنيين
 لمضحايا ليتسنى الدولية الجنايات لمحكمة المنشئ روما ميثاق عمى بالتوقيع عباس محمود الرئيس .3

 تواصل سوف غيابيا في والتي العقاب، من افالتيم عدم وضمان االسرائيميين الحرب مجرمي مالحقة
 .القانون فوق وأنيا محصنة أنيا تشعر كونيا جرائميا، االحتالل دولة

 عمى الضغط خالل من مسؤولياتيم جنيف اتفاقية عمى المتعاقدة السامية واألطراف الدولي المجتمع .4
 الحصار ورفع غزة قطاع في المدنيين بحق الجماعي العقاب لوقف اإلسرائيمي، االحتالل سمطات
 إلعادة ترميم البنية التحتية لمممتمكات الثقافية. الالزمة البناء مواد بإدخال والسماح

 وعمييا الضرر في تسببت التي فيي والبناء، اإلعمار إعادة عن كاممة المسؤولية االحتالل دولة تحميل .5
 .والخاصة العامة ممتمكاتيم في وكشعب كأفراد أذى من بيم لحق عما الضحايا وتعويض جبره

 بدورىا تقوم، بأن اليونسكو منظمةالمنظمات الدولية المعنية بصيانة وحماية ثقافة الشعوب وفي مقدمتيا  .6
الفمسطيني من االعتداءات اإلسرائيمية، والقيام بمسؤولياتيا تجاه إعادة ترميم ما  الثقافي التراث حماية في

 ممتمكات ثقافية.دمره العدوان من 


