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موقف في قضية:

تفعيل عضوية فلسطي في اليونسكو
كتبه فالنتينا أزاروف ونضال سليمان
أكتوبر/تشرين الول ٢۰۱٣

لة عامة
انضمت فلسطي لعضوية منظمة اليونسكو في  ، 2011ولكن مثليها لم يغتنموا هذه الصفة الديدة إلى الن على الوجه المثل ،وتُعزى بعض السباب
في ذلك إلى الضغوط التي تارسها إسرائيل والوليات التحدة .يستعرض عضو الشبكة نضال سليمان والكاتبة الضيف فالنتينا أزاروف أهمية اليونسكو
في السعي لردراك القوق الفلسطينية وتطبيق صكوك القانون الدولي ذات الصِلة على القضية الفلسطينية .ويسوق الكاتبان حُجةً مقنعةً على مقدرة
فلسطي على جني منافع عملية كبيرة من عضويتها في اليونسكو ،با في ذلك تأكيد سياردتها على أرضها وبحرها ،وإلزام الدول الرخرى بحاسبة إسرائيل
1

على التزاماتها.

أهمية اليونسكو
في اليوم التالي لفوز فلسطي بعضوية منظمة المم التحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بتاريخ  30أكتوبر/تشرين الول  ،2011سرّ ع رئيس
الوزراء السرائيلي بنيامي نتنياهو وتيرة بناء  2,2 000وحدة سكنية استيطانية ،وعلّق مساهمة إسرائيل في ميزانية اليونسكو.
الوليات التحدة أيضًا قطعت تويلها عن اليونسكو عقب عضوية فلسطي فيها ،مدعيةً أن تشريعات صَدَرت في  1990و  1994تُبرها على ذلك.
 1تستند هذه القالة إلى بحوث الكاتبي وأعمالهما ،با في ذلك
“Palestine,2  UNESCO and Archaeology in Conflict” by Dr. David Keane and Valentina Azarov (Denver Journal of

International Law and Policy,2  Vol 41,2  No 3 (2013)) and “The Protection of Cultural Property in Occupied East
Jerusalem: Archaeological Excavations and Removal of Cultural Property” by Dr Nidal Sliman (Thesaurus

))Acroasium: Multiculturalism and International Law,2  Kalliopi Koufa ed.,2  (2007
عمل سليمان مع منظمة اليونسكو والسلطة الفلسطينية على مراجعة وصياغة تشريعات لماية التراث الثقافي؛ وعملت أزاروف في مؤسسة الق ،وهي مؤسسة فلسطينية معنية بحقوق
النسان ،في مجال الدعوة والبحوث ضمن مباردرات إقامة الدولة الفلسطينية.
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وساقت الوليات التحدة أيضًا حجةً متناقضة مفاردها أن العضوية  -الستندة إلى صفة فلسطي كدولة ،والرسّةخة لهذه الصفة  -قد قوّضت الهدف من
التفاوض على اتفاق وضع نهائي من شأنه أن يُعلن قيام ردولة فلسطينية.
إل أن اليونسكو قد برهنت ،حتى قبل عضوية فلسطي فيها ،على أنها محفلٌ مهمٌ لتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالمارسات السرائيلية غير
القانونية في الرض الفلسطينية التلة .فعلى سبيل الثال ،أكدت اليونسكو في عام  2010أن محاولة إسرائيل لضم الرم البراهيمي/كهف البطاركة
في الليل ومسجد بلل بن رباح )قبر راحيل( في بيت لم لقائمة التراث الوطني السرائيلي تثل " انتهاكًا للقانون الدولي  "،واتفاقات اليونسكو وقرارات
المم التحدة .وفي مطلع عام  ،2012حذفت إسرائيل الوقعي من قائمة الواقع التي ستةخضع للترميم ،وعزت ذلك لعتبارات مالية.
وبعد النضمام لعضوية اليونسكو ،صاردقت فلسطي على اليثاق التأسيسي للمنظمة ،وأصبحت ردولةً طرفًا في ثمانية اتفاقات وبروتوكولت ذات صِلة
منبثقة عن اليونسكو ،با فيها اتفاقية لهاي لعام  1954بشأن حماية اللكية الثقافية في حالة نشوب صرا ع مسلح والبروتوكولي اللحقي بها .يكتسب
البروتوكول الثاني اللحق بالتفاقية أهميةً رخاصة إذ ينص على السؤولية النائية الفرردية ويفرض عقوبات بوجب مبدأ الولية القضائية العالية .بل إن
الاردة  15من البروتوكول تنص على السماح للدول بتعقّب مرتكبي الفعال الذكورة في الاردة ومقاضاتهم أمام محاكمها اللية بغض النظر عن جنسيتهم،
كما الاردة  146من اتفاقية جنيف الرابعة لعام .1949
حققت فلسطي كذلك بعض الكاسب اللموسة ،حيث أضافت كنيسة الهد في بيت لم إلى قائمة التراث العالي في يونيو/حزيران  ،2012رغم بعض
الحتجاجات في الوليات التحدة  .وكانت أول موقعٍ تضيفه ،ول يزال هناك اثنا عشر موقعاً آرخر على قائمة فلسطي الؤقتة .ومع ذلك ،رضخ المثلون
الفلسطينيون في يونيو/حزيران  2013لضغوط إسرائيلية وأمريكية في أعقاب مباردرة وزير الارجية المريكي جون كيري لستئناف الفاوضات
السرائيلية الفلسطينية ،حيث تةخلى المثلون الفلسطينيون عن مسعى لضم نحو  400كيلومتر من التضاريس التدرجة في قرية بتير لقائمة التراث
العالي العرض للةخطر ،وركنوا اللف التفصيلي الذي أُعِد بدعم رخبراء ردوليي مرموقي لترشيح الوقع على الرف .ولو أن المثلي الفلسطينيي مضوا في
مسعاهم ،لربا قد ساهموا في إحباط رخطط إسرائيل لبناء جزء من الدار في محيط القرية ،وهي الطط التي تعكف الكمة العليا السرائيلية حاليًا على
النظر في الطعن ضدها.
وفي أيار/مايو  ،2013ألغت إسرائيل زيارةً لبعثة من اليونسكو إلى القدس بعد أن وافقت عليها سابقًا ضمن صفقةٍ توسّط فيها الروس مقابل أن تؤجل
فلسطي رخمسة قرارات لليونسكو بشأن التغييرات التي تُدثها إسرائيل في الدينة .وفي  5أكتوبر/تشرين الول  ،2013أقرّت اليونسكو ستة قرارات
تدين تصرفات إسرائيل غير القانونية.
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تُعدّ عضوية فلسطي في اليونسكو ارختبارًا لتعزيز حماية حقوق النسان واحترام القانون الدولي على الصعيدين الوطني والدولي .فالتأكيد على مكانة
فلسطي كدولة من رخلل عضويتها في اليونسكو يُنشئ سابقةً مرجعية للدول الراقبة في المم التحدة للنضمام إلى الؤسسات الدولية الرخرى والصاردقة
على قائمة العاهدات الدولية الوردعة لدى المي العام للمم التحدة ،با فيها نظام روما الساسي للمحكمة النائية الدولية .وستستطيع فلسطي أن تعزز
قدرتها على الطالبة باحترام القوق عن طريق تعبئة ردول ثالثة وجهات فاعلة ردولية لطالبة إسرائيل بتغيير مارساتها وفقًا للقانون الدولي.

تدمير التراث الفلسطيني والستيلء عليه
ظل التراث الثقافي في ما بات يُعرف اليوم بفلسطي وإسرائيل يتعرض لدة قرن تقريبًا إلى التدمير والصاردرة على يد الكومات التلفة .فمنذ عام
 ، 1967ما انفكت إسرائيل تةخرّب وتدمر مواقع تاريةخية وثقافية وردينية وطبيعية في أرجاء مةختلفة في الرض الفلسطينية التلة .فقد أقدمت السلطات
السرائيلية عقب احتللها القدسَ مباشرةً على هدم حارة الغاربة في البلدة القدية واستولت على مبانٍ تاريةخية وردينية مثل متحف فلسطي للثار
)العروف الن باسم متحف روكفلر( .ومنذ ضمها غير القانوني للقدس الشرقية ،والذي ل تعترف به أي ردولة ،أرخضعت إسرائيل التراث الثقافي في
الدينة لتشريعاتها الوطنية .ومن الشاريع الثرية الارية حاليًا حديقة "مدينة رداورد" في حي سلوان بالقدس الشرقية .وفي أكتوبر/تشرين الول ،2011
تاهلت الكمة العليا السرائيلية التزامات إسرائيل بوجب العاهدات والبروتوكولت النبثقة عن اليونسكو واعتبرت أن العمال الثرية متوافقة مع
القانون اللي السرائيلي.
وفي مثالٍ صارخ آرخر  ،يعكف مركز سيمون فيزنتال على بناء متحف التسامح في القدس الغربية ،المر الذي اقتضى إجراء حفريات في مقبرة مأمن الله
القدية واستةخراج مئات الثث والرفات من قبورها .يعورد تاريخ القبرة إلى القرن السابع اليلردي ،وأعلنته سلطات النتداب البريطاني كموقعٍ أثري في
عام  . 1944ول تزال أعمال الفر متواصلة في انتهاك للتزامات إسرائيل بوجب اتفاقية حماية التراث العالي الثقافي والطبيعي لعام  1972النبثقة عن
اليونسكو ،والعهد الدولي الاص بالقوق القتصاردية والجتماعية والثقافية .وقد تقدّم مركز القوق الدستورية المريكي بالتماس إلى هيئات المم
ا لتحدة والكومة السويسرية بالنيابة عن فلسطينيي من ذراري الدفوني في مقبرة مأمن الله في القدس.
وفي الضفة الغربية ،ألقت العمليات العسكرية السرائيلية في البلدة القدية في نابلس في عام  2002أضرارًا واسعة النطاق بالتراث الثقافي ،با في
ذلك بهياكل تعورد إلى العصور الرومانية والبيزنطية والعثمانية .وقد حاجج البعض بأن الهجوم العسكري السرائيلي عام  2002على كنيسة الهد كان
جريةَ حرب .وعلوة على ذلك ،استةخدمت إسرائيل علم الثار كذريعةٍ لتهجير السكان الفلسطينيي قسرًا ،وهدم القرى وفرض السيطرة القليمية على
الراضي الفلسطينية لتعزيز مشروعها الستيطاني غير القانوني واستغلل الواررد الطبيعية في الرض الفلسطينية التلة.
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وثمة حجة قوية تبرهن على أن كل حالة من هذه الالت تشكل انتهاكًا للتزامات إسرائيل القانونية باعتبارها طرفًا في اتفاقية لهاي لعام 1954

وبروتوكولها الول ،فضلً على التزاماتها بوجب القواني الدولية الرخرى .حتى إن تقرير الريات الدينية لعام  2009الصاردر من وزارة الارجية المريكية
يشير إلى الطابع التمييزي لسياسة إسرائيل في قصر الماية والتمويل على الماكن القدسة اليهوردية وإهمال الكثير من الواقع السلمية والسيحية
والتي تواجه العديد منها "تهديدًا من القاولي العقاريي والبلديات ".ومع ذلك ،لم تنفذ إسرائيل التزاماتها القانونية إلى الن.

القانون الدولي وحماية اللكية الثقافية
إن اتفاقية لهاي لعام  1954بشأن حماية اللكية الثقافية في حالة نشوب صرا ع مسلح وبروتوكولها الول يكمّلن ويعززان الماية المنوحة للملكية
الثقافية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949وقواعد لهاي لعام  .1907فالاردة  4من اتفاقية لهاي تقتضي من الدول حماية المتلكات الثقافية من
الهجمات و"الدمار أو الضرار" الرخرى ما لم "تتطلب ذلك ضرورةٌ عسكرية قهرية ".تظر اتفاقية عام  1954نهب المتلكات الثقافية ،وهي تكمّل الظر
العام الفروض على النهب في الاردة  33من اتفاقية جنيف الرابعة ،والتي تنطبق على السلطة القائمة بالحتلل والفرارد على حدٍ سواء.
تتلك الاكم النائية الدولية رخبرةً في مقاضاة الرائم التعلقة بتدمير المتلكات الثقافية والتعويض عنها .وفي القابل ،أثبتت الاكم الوطنية أنها أقل
جدوى لنها ليست مُرغَمة سياسيًا ،وغير منظّمة ردوليًا من حيث الطريقة التي تلحق فيها الناة الزعومي .فقد نُقِضت العديد من القضايا الرفوعة بوجب
الولية القضائية العالية ضد مسؤولي إسرائيليي في النُظم الوطنية في أوروبا والوليات التحدة لسباب سياسية.
تتناول التفاقية ،على وجه التحديد ،حالت الحتلل الربي .وتصر الاردة  5منها والاردة  9من بروتوكولها الثاني سلطة التل ،على الكثر ،في ردعم
"السلطات الوطنية التصة في البلد التل من أجل حماية متلكاته الثقافية والفاظ عليها".
قنّنت التفاقية الظر العرفي الفروض على تصدير المتلكات الثقافية من الراضي التلة .وبالضافة إلى ذلك ،فإن التار غير الشرو ع في القطع
الثرية ،با فيها تلك الستةخرجة من أرض محتلة ،محظورٌ بوجب اتفاقية اليونسكو لعام  1970بشأن التدابير الواجب اتةخاذها لظر ومنع استيرارد
وتصدير ونقل ملكية المتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ،والتي أصبحت فلسطي الن ردولة طرفًا فيها.

حماية التراث  -والتأكيد على السياردة
أردانت اليونسكو مرارًا مارسات إسرائيل غير الشروعة في ظل احتللها للرض الفلسطينية ،با في ذلك مارساتها في القدس ،واحتللها مواقعَ في الدن
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القدية في الراكز السكانية الفلسطينية بالضفة الغربية ،ورقابتها على الدارس والامعات الفلسطينية 2.وهذه الردانات مهمة ليس فقط لنها تؤكد
استهجان اليونسكو وإردانتها لتصرفات إسرائيل ،بل أيضًا لنها حَدَت باليونسكو لنْ تشترط على إسرائيل أن تتثل للتزاماتها من أجل الشاركة في
برامجها والستفاردة من مزايا العضوية فيها .وكانت هذه هي الال في عام  ، 1974على سبيل الثال ،عندما حَدَت الفريات السرائيلية في البلدة القدية
من القدس ،والتي أُردينت على نطاق واسع ،باليونسكو لنْ تعلق كل مساعداتها الوجهة لسرائيل.
تنص الاردة  1من موارد لنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول على أن "كل فعل غير مشرو ع ردوليًا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية 3".ومتى
ما ثبتت مسؤولية الدولة عن فعل غير مشرو ع ردوليًا ،تلتها عواقب قانونية عديدة .والهم هو التزام الدولة السؤولة بوجب الاردة " 31بجبر كامل السارة
الناجمة عن الفعل غير الشرو ع ردوليًا".
يكون إنفاذ أحكام القانون الدولي أكثر فاعلية عندما تكون الدول الثالثة مرغمةً على الوفاء بالتزاماتها الاصة والقانونية ،با في ذلك القواني اللية
التي تدرج التزاماتها بوجب القانون الدولي .يضرب موقف كندا إزاء مةخطوطات البحر اليت مثالً جيدًا لكيف أن التزامات الدول الثالثة كانت لتصب في
صالح فلسطي لو أنها كانت عضوًا في اليونسكو في وقت أبكر .فقد عرضت سلطة الثار السرائيلية عام  2010مةخطوطات البحر اليت ،التي استولى
عليها اليش السرائيلي بصورة غير قانونية من متحف فلسطي للثار بالقدس الشرقية عام  ، 1967في متحف أونتاريو اللكي.
بالرغم من أن الدول الطراف في اتفاقية لهاي لعام  1954ملزَمةٌ بالتحفظ على المتلكات الثقافية الوارردة إلى أراضيها مباشرةً أو بصورة غير مباشرة
من الراضي التلة ،فإن كندا رفضت القيام بذلك .فبموجب القانون اللي لكندا  ،ل يتسنى إل لدولةٌ عضو في اليونسكو أن تستصدر أمرًا من الكمة
لنفاذ طلب للتحفظ على المتلكات الثقافية الستورردة بصورةٍ غير قانونية .وهكذا لم يكن لفلسطي مكانة قانونية للمثول أمام محاكم كندا .غير أن
مصاردقة فلسطي لحقًا على اتفاقية لهاي لعام  1954وبروتوكوليها الثني وعلى اتفاقية التار غير الشرو ع لعام  1972تعني أن لفلسطي الن مكانةً
قانونيًة بوجب القواني اللية التلفة للدول العضاء .ويتسنى لها أن تطلب منها الفصاح عمّا في حوزتها من قطع أثرية ذات أصل فلسطيني ،وأن
تتحفظ على تلك القطع الثرية وتنع تصديرها أو عرضها إلى أن تُعارد إلى موطنها الغرافي.
 2على التوالي :القدس وتنفيذ القرار  C / 49 35والقرار  184م ت  12 /الصاردر في الدورة الامسة والثماني بعد الائة للمجلس التنفيذي لليونسكو )EX/14; 185 185
 ،(.EX/52 Revوتنفيذ القرار  184م ت  37 /بشأن "الوقعي الفلسطينيي الرم البراهيمي/كهف البطاركة في الليل ومسجد بلل بن رباح/قبر راحيل في بيت لم" ،القرار
الصاردر في الدورة الامسة والثماني بعد الائة للمجلس التنفيذي لليونسكو ) ،(.EX/15; 185 EX/52 Rev 185وتنفيذ القرار  C / 75 35و  184م ت  30 /التعلق
بالؤسسات التعليمية والثقافية في الراضي العربية التلة ،القرار الصاردر في الدورة الامسة والثماني بعد الائة للمجلس التنفيذي لليونسكو )EX/36; 185 EX/52 185
.(.Rev
 3جهاز تابع للمم التحدة أنشئ لساعدة النظمة في تنفيذ الاردة  13من ميثاق المم التحدة بةخصوص تدوين القانون الدولي العرفي.
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ول يكن البالغة بأهمية الفرصة الكامنة لتةخاذ إجراءات ،حيث تشير تقديرات وزارة السياحة والثار الفلسطينية ومصاردر إسرائيلية إلى أن حوالي
 200,2 000قطعة أثرية أُرخرِجت من الرض الفلسطينية التلة سنويًا بي عامي  1967و  ،1992ونحو  120,2 000قطعة أثرية أُرخرِجت سنويًا منذ العام
 . 1995ومن المثلة لقدرة البلدان على إعاردة قطعها الثرية اتفاقيةُ أُبرمت عام  1993بي إسرائيل ومصر ونصت على "إرجا ع جميع القطع الثرية
والِلقى الأرخوذة من سيناء لصر في غضون العامي القبلي 4".وتكنت إثيوبيا من استرردارد مِسلة عمرها  1,2 700عام من إيطاليا ردون الاجة لتفاقية،
وتسعى الن لعاردة العديد من المور الرخرى والقطع الثرية القدية التي نهبها النورد البريطانيون ووضِعت لحقًا في التاحف البريطانية.
يكن لفلسطي أيضًا أن تطالب بحقوقها بوجب اتفاقية عام  2001بشأن حماية التراث الثقافي الغمور بالياه ،التي صاردقت عليها في ،2011
لساعدتها في فرض سيطرتها على الياه الفلسطينية قبالة سواحل قطا ع غزة .فما فتئت إسرائيل تفرض حصارًا بحريًا مقيّدًا للغاية منذ سنوات ،يحصر
الساحة التاحة للفلسطينيي فيما بي  6و  9أميال بحرية من مياه غزة القليمية.
يكن الطعن في هذا الصار من رخلل القوّم الساسي لتفاقية عام  2001التمثل في ترسيم حدورد البحر القليمي لكل ردولة .تنح الاردة  (1)7الدولَ
"القّ الصري في تنظيم وتررخيص النشطة التي تستهدف التراث الثقافي الغمور بالياه في مياهها الدارخلية ومياهها الررخبيلية وبحرها القليمي" -
وهو الزء من الراضي السياردية للدولة التي تتد حتى  12ميلً بحريًا من الساحل وفقًا للماردتي  2و  3من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لعام
 .1982تنح الاردتان  8و  23أيضًا الدولَ القّ في "تنظيم وتررخيص النشطة التي تستهدف التراث الثقافي الغمور بالياه" ضمن مساحة  24ميلً بحريًا
أرخرى يُارَس فيها الرختصاص لغراض رخاصة .والدول أيضًا مسؤولة عن تنظيم أي أنشطة للتنقيب في مناطقها القتصاردية الالصة وجرفها القاري،
والتي تتد حتى  200ميل بحري.
يكن لفلسطي أن تفكّر في أن تذو حذو هولندا .فقد أنشأت الكومة الهولندية منطقةً متارخمة لنع التعديات على حقوقها في التراث الثقافي ،ووسّعت
بوضوح نطاق تشريعها القبل العني بالتراث ليشمل بحارها القليمية والنطقة التارخمة .وفي حالة فلسطي ،يكن اتةخاذ إجراءات ماثلة لنشاء منطقة
سيطرة أثرية تتد  24ميلً بحريًا قبالة ساحل غزة .ويكن لهذا أن يطعن في اكتشافات إسرائيل لطام السفن قبالة سواحل غزة وأنشطتها من هذا القبيل،
وأن يعيد فرض السيطرة الفلسطينية على التراث التمل وجورده تت مياه غزة 5.ويكن أيضًا لفلسطي أن تطالب بالسيطرة على مواررد البحر اليت
Cited in Talia Einhorn, ‘Restitution of Archaeological Artifacts: The Arab-Israeli Aspect’, 5 International Journal of
Cultural Property (1996) 144.
4

See Robert Ballard et al.,2  ‘Iron Age Shipwrecks in Deep Water off Ashkelon,2  Israel’,2  106 American Journal of
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Archaeology (2002) 151.
وفقًا لريطة بالررد وآرخرين فإن أقرب أرض يابسة للحطام هي غزة إذا ما رسمنا رخطًا مستقيمًا انطلقًا من الواقع الشار إليها وصولً إلى الط الساحلي.
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ومنطقته ،والتي تةخضع حاليًا لسيطرة إسرائيلية شبه حصرية.
يتضح مّا تقدم أن إطار اليونسكو ،إذا ما استُةخدم كما ينبغي ،سيدعم قدرة فلسطي على استرردارد تراثها الثقافي واستعاردة السيطرة عليه ومارسة
حقوقها السياردية على أرضها لغرض إردارة مواقعها التراثية والشراف عليها .ومن شأن هذه التدابير أيضًا أن تقيد قدرة إسرائيل على تقدي الواقع
الفلسطينية لليونسكو ضمن قائمتها للتراث الوطني .وبالتعبئة الستراتيجية لوقفها السياسي والقانوني السّن في النظام الدولي ،يكن لفلسطي أن
تشد الدعم لطالبة إسرائيل بالبر الكامل للضرار ،با في ذلك ررد القوق والتعويض ،ول سيما في حالت تدمير المتلكات الثقافية الفلسطينية أو
تضررها على نحو يتعذر إصلحه.

واجب فلسطي في حماية التراث الثقافي
بوسع صفة الدولة والنضمام إلى النظمات والعاهدات الدولية أن تمي القوق ،ولكنها تنطوي أيضًا على التزامات من جانب الدولة الطرف .وبالتالي،
فإن فلسطي مطالبةٌ بتعديل نظامها القانوني الوطني ومواءمة مؤسساتها ذات الصلة وفقًا للتزاماتها بوجب اليثاق التأسيسي لليونسكو والتفاقات
الثمانية التي صاردقت عليها.
إن التشريعات العمول بها حاليًا في الرض الفلسطينية التلة – والؤلفة من قواني عثمانية ،وانتدابية بريطانية ،وأرردنية )الضفة الغربية( ،ومصرية
)قطا ع غزة( ،وإسرائيلية ،وقواني السلطة الفلسطينية )قواني اللس التشريعي ،والراسيم الرئاسية ،ولوائح مجلس الوزراء ،والتوجيهات الوزارية(  -ل
توفر حمايةً كافية للتراث الثقافي الفلسطيني .فهي مجزأة ،ورخاضعة لهواء إسرائيل ،ول تلبي العايير الدولية .فقانون الثار رقم  51لسنة  1929الذي
ل يزال ساريًا في قطا ع غزة ،ونسةخته لسنة  1966الطبقة في الضفة الغربية ،على سبيل الثال ،يقتصران على التراث الثقافي الاردي.
يُلزم القانون الساسي الفلسطيني الرئيس أن يكون "مةخلصًا" لتراث الوطن .غير أن الردوار والهام النوطة بالهيئات السؤولة رسميًا  -وزارة السياحة
والثار ووزارة الثقافة في السلطة الفلسطينية ،واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم النبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية – غير محدردةٍ بوضوح ،مّا
يعوق القدرة الوطنية على حماية التراث الوطني.
وبطبيعة الال ،تفرض إسرائيل قيوردًا على منطقة عمليات تلك الهيئات الرسمية ،حيث إن الوامر العسكرية السرائيلية الطبقة في النطقة )ج( من الضفة
الغربية توكل كافة الصلحيات التنظيمية بشأن اللكية الثقافية إلى الضابط العسكري .وبالضافة إلى ذلك ،وسّعت إسرائيل نطاق تطبيق قانونها اللي
ليشمل القدس الشرقية التلة ،وأعلنت أن جميع القطع الثرية غير الكتشفة في الدينة هي ملكها في انتهاك صارخ للقانون الدولي .ومع ذلك ،وكما
سيأتي في نهاية هذا القسم ،فإن من الهمية بكان أن تُصدِر السلطات الفلسطينية التشريعات اللزمة با يتماشى مع العايير الدولية ،فهذا سيصعّب
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على إسرائيل مواصلة استةخراج التراث الفلسطيني من الرض الفلسطينية التلة بصورة غير قانونية ،وسيمكّن السلطات الفلسطينية من متابعة
الجراءات القانونية في بلدان ثالثة لسترردارد هذه المتلكات الثقافية.
وبساعدة فنية من منظمة اليونسكو ،أحيت وزارة السياحة والثار التابعة للسلطة الفلسطينية مباردرةً لصياغة تشريعات حديثة في  .2011وفي العام
 ، 2012أُعدّ مشروعا قانوني لماية التراث الثقافي الاردي وغير الاردي بالتشاور مع أصحاب الصلحة العامة والاصة ،وراعى الشروعان اللتزامات
الدولية لفلسطي بوجب اليثاق التأسيسي لليونسكو ومعاهداتها ،وأفضل المارسات الدولية ،با فيها القواني النموذجية التي أعدتها النظمة العالية
للملكية الفكرية وجامعة الدول العربية.
تضم الحكام الرئيسية في مشرو ع قانون التراث الثقافي الاردي لسنة  2012مبدأ اللكية العامة للتراث الثقافي ،وحظرًا على بيع المتلكات الثقافية
ونقلها ،وآليةً لتمكي السلطات اللية من استرردارد المتلكات الثقافية الأرخوذة بصورة غير قانونية من الراضي التلة .ويُلزِم مشرو عُ القانونِ الدولةَ
بالصاردقة على التفاقات الدولية التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي .ولن القدرة والواررد التاحة لردارة الواقع التراثية في فلسطي وحفظها ل تزال
محدوردةً ،مّا يؤردي إلى تراكم عمليات التوثيق والفظ ،فإن مشرو ع القانون يسعى إلى معالة هذا الوضع من رخلل إنشاء هيئة مستقلة لفظ التراث
الثقافي في فلسطي وحمايته وتطويره.
أما مشرو ع القانون لسنة  2012بشأن التراث الثقافي غير الاردي فهو يشمل الرقص الشعبي الفلسطيني ،والتطريز ،والكاية  ،وأشكال ثقافية أرخرى.
ويتناول تدابير صون التراث الثقافي غير الاردي ويحدرد الرائم النائية التي يكن أن تُرتَكب بحق هذا التراث.
ونظرًا لتوقف عمل اللس التشريعي الفلسطيني منذ عام  2007بسبب القيورد السرائيلية ،والسياسة الفلسطينية الدارخلية ،فإن سنّ القواني رسميًا في
الستقبل النظور هو أمرٌ مستبعدٌ للسف .ولم تُرفَع القواني إلى مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية لراجعتها والصاردقة عليها قبل عرضها على
الرئيس لصدار مرسوم كما فَعَلَ في حالت أرخرى.
إن التزامات فلسطي بوجب القانون الدولي الاص بالعاهدات بالضافة إلى الاجة العملية الاسة لماية التراث الثقافي الفلسطيني في وجه التهديدات
ينبغي أن تشكّل حوافز لضمان مطابقة التشريعات والمارسات الفلسطينية مع العايير الدولية .فبوسع مشروعي القانوني ،في حال إقرارهما ،أن يعزّزا
إلى حد كبير الطار القانوني الوطني الفلسطيني ،ويرردعا النتهاكات اللية ،ويقويا موقف فلسطي في البلدان الثالثة والؤسسات الدولية من حيث
القدرة على الطعن في الفعال السرائيلية غير القانونية ومنعها واتةخاذ إجراءات حيالها.
وعلى سبيل الثال ،وفي إطار حُكمٍ صدر مؤرخرًا من الكمة السرائيلية العليا  ،اردعى أحد التهمي في قضيةٍ تنطوي على استةخراج غير قانوني لمتلكات
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ثقافية من الراضي الفلسطينية التلة بأن القانون العمول به حاليًا في الراضي الفلسطينية التلة ل ينص على أن جميع المتلكات الثقافية غير
الكتشفة هي ملك للدولة )كما هي الال بوجب القانون السرائيلي( ولذلك فإن السؤولية تقع على عاتق الدعي العام للدولة لكي يُثبت أن المتلكات
الثقافية مسروقة .بيد أن الكمة رفضت هذه الجة ،وفي الوقت نفسه ،تاهلت القانون الدولي الذي يحظر إرخراج المتلكات الثقافية من الرض
الفلسطينية التلة .وتبرهن هذه القضية على الضرورة اللحة لصدار قانون فلسطيني فعال وواضح ينص بأن ملكية جميع المتلكات الثقافية التي يُعثر
عليها في فلسطي تعورد للدولة.

الستنتاجات والتوصيات
توفر اتفاقات اليونسكو وصكوكها إطارًا لضبط تراث فلسطي الثقافي وحمايته ،وفرصةً للستفاردة من التعاون الدولي لماية التراث الثقافي ،استناردًا
إلى القانون الدوّن .فبتقييد ردور السلطة القائمة بالحتلل تقييدًا صارمًا فيما يتعلق باستةخراج المتلكات الثقافية واستةخدامها في الراضي التلة ،فإن
اتفاقية لهاي لعام  ، 1954وغيرها من الصكوك ،تمي حقوق الكومة الشرعية وشعبها في متلكاتهم الثقافية وتراثهم الثقافي إبان النزاعات السلحة.
وبعد انضمام فلسطي مؤرخرًا لعضوية اليونسكو واكتساب القدرة على النضمام إلى معاهدات أرخرى ،غدت فلسطي اليوم في موقفٍ أفضل من أي وقت
مضى للسعي لسترردارد متلكاتها الثقافية الستةخرجة أو التداولة بطرق غير مشروعة ،ولفرض سيطرتها على تراثها الغمور بالياه في منطقتها
القتصاردية الالصة ومياهها القليمية قبالة غزة ،وإردراج مواقع وطنية على قائمة اليونسكو للتراث العالي ،وشطبها من أجندة الفاوضات السياسية من
رخلل تأمي سياردتها الوطنية عليها .وقد غدت فلسطي أيضًا في موقف أفضل لتحري إمكانيات التقاضي واتةخاذ إجراءات قانونية أرخرى في الوليات
القضائية اللية الجنبية لتيسير عملية استرردارد القطع الثرية وجلب السؤولي السرائيليي التورطي في التنقيبات غير القانونية إلى العدالة.
يكن لفلسطي أن تطالب بحقوقها من رخلل العمل مع مؤسسات اليونسكو والسعي لرغام الدول الثالثة والطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل
للمتثال للتزاماتها أمام اليونسكو .وبالنظر إلى سجل إسرائيل الافل بالفعال غير الشروعة في هذا الال )ومجالت أرخرى( ،ينبغي لعلقات الدول
الثالثة بإسرائيل أن تُنظّم بطريقةٍ تضمن امتثال إسرائيل بنية حسنة للقانون الدولي لضمان قدرة الدول الثالثة أو الهات الدولية الفاعلة ،كالتارد
الوروبي ،على احترام التزاماتها القانونية الدولية واللية.
وفي القابل ،ينبغي أن تُظهر فلسطي التزامها حَسَن النية بإطار حماية اليونسكو من رخلل اعتمارد التدابير القانونية والردارية اللزمة في قانونها الوطني
والسعي لنفاذها قدر الستطا ع ،طالا تواصل إسرائيل فرضَ سيطرة رئيسية على الرض الفلسطينية .إنّ عجز الؤسسات الفلسطينية اللية عن إنفاذ
القواني والسياسات الوطنية يوضح انتهاكات إسرائيل للتزاماتها القانونية الدولية ،ناهيك عن سرقتها التراثَ الفلسطيني ،والضرارِ به وتدميره.
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إن من مصلحة فلسطي أن تتثل لللتزامات القانونية الدولية القترنة بعضوية اليونسكو ،وأن تنظر في رخياراتها التاحة للوفاء بتلك اللتزامات من رخلل
الافل الدولية لليونسكو وفي النظم الدارخلية للدول الثالثة ،والتي ينبغي بوجبها التفاق على إجراءٍ للرخطار في سياق اليونسكو من أجل تيسير إعاردة
المتلكات الثقافية إلى أصولها وسياقاتها الغرافية.
إن توفير الماية القانونية الكافية للتراث الثقافي على الستوى الوطني سوف يدعم جهورد فلسطي لستعاردة حيازة متلكاتها الثقافية السروقة ويعزز
جهوردها الرامية لستعاردة السيطرة على أراضيها .وحالا يتم التوافق على مشاريع القواني الفلسطينية وتوضع اللمسات النهائية عليها بالتشاور مع
أصحاب الصلحة كافة ،با في ذلك القطا ع الاص والتمع الدني ،فإنه ينبغي أن ترّ عبر العملية التشريعية القائمة في السلطة الفلسطينية .وبوازاة
ذلك ،ينبغي إجراء جررد فلسطيني موثّق للقطع الثرية النقولة ومواقع التنقيب.
وينبغي أن تنشَطَ منظمات التمع الدني اللية والدولية أكثر في ردعوة الكومة الفلسطينية إلى اتةخاذ التدابير الناسبة لماية التراث الثقافي في
فلسطي بإقرار مشاريع القواني وتعزيز الؤسسات الوطنية الكلّفة بحماية التراث الثقافي في فلسطي .وبوسع منظمات التمع الدني أيضًا أن تلعب ردورًا
مهمًا في زياردة الوعي محليًا وردوليًا بضرورة فصل مسألة حماية التراث الثقافي عن سياسة "عملية السلم".
وفي نهاية الطاف ،لن تتسنى حماية التراث الثقافي والطبيعي في فلسطي بفاعلية إل بإعاردة ربط الشعب الفلسطيني بهذا التراث .وتُعَدّ الستفاردة
السليمة من إطار اليونسكو ،على الصعيدين الوطني والدولي ،رخطوةً حاسمة نحو تكي فلسطي من السيطرة على تراثها الثقافي من رخلل إردارته
وتنظيمه بوجب قانونها السياردي وفقًا للمعايير الدولية.

هذه الوثيقة متوفرة باللغة الجنليزيةhttp://bit.ly/UnescoPl :
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عمِلت فالنتينا أزاروف رئيسًا لبرنامج حقوق النسان والقانون الدولي في كلية باررد القدس بجامعة القدس في فلسطي ،وتعمل فيها الن محاضِرةً في
إجازة .اشتغلت في السابق كباحثة قانونية مع مؤسسة الق ،ول تزال تقدم لها الشورة ،ومع هموكيد  -مركز الدفا ع عن الفررد .حصلت على شهاردة
البكالوريوس في القانون في الدراسات القانونية الوروبية )مع مرتبة الشرف( من جامعة وستمنستر في لندن ،وعلى شهاردة في القانون الدولي من جامعة
جنيف .وهي تعمل حاليًا على نيل ردرجة الدكتوراه من الركز اليرلندي لقوق النسان بجامعة آيرلندا الوطنية في غالواي ،وزميلة مشاركة مع مجموعة
متي وهي مؤسسة استشارية تعمل في مجال حقوق النسان في مدينة رام الله.

يتلك نضال سليمان ما يزيد على  15عامًا من البرة في مجال القانون الدولي ،وحقوق النسان ،والتجارة الدولية والتنمية .حصل على ردرجتي
البكالوريوس والاجستير في القانون من الامعة العبرية في القدس سنة  1996و ، 1999ونال ردرجة الدكتوراه في القانون بامتياز مع مرتبة الشرف من
جامعة نوترردام سنة  . 2008عِملَ مستشارًا قانونيًا في وحدة ردعم الفاوضات ،وقدّم الشورة لليونسكو والسلطة الفلسطينية بشأن إجراء إصلحات
تشريعية لماية التراث الثقافي الفلسطيني .يقورد حاليًا فريق إصلح السياسات في مشرو ع تطوير الناخ الستثماري الفلسطيني الذي يركز على تهيئة
بيئة مؤاتية للعمال التجارية وعلى الصلحات في الال التجاري.

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم
في تقرير الصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطروحة.يكن اعاردة نشر وتوزيع هذه اللةخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كمصدر اساسي
لتلك الوارد.
لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التالي:
او اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي
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