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  لخص امل

يتناول هذا البحث انتهاك إسرائيل ألحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين، حيث يغطي مسألة ضرورة محاية دور العبادة أثناء  
ة الشديدة لدور العبادة، واليت يف الغالب تكون أكثر عرضة  النزاعات املسلحة أثناء احلروب والصراعات الدولية، وهو ما مينح احلماي

للتدمري والتخريب، ويكأQا جزء من األهداف العسكرية نفسها، أو يف حاالت تتعداها. وهذا ما خلص له البحث من نتيجة إثر  
دة يف قطاع غزة. و تتمثل مشكلة  الدراسة التطبيقية  فيما يتعلق Wلعدوان اإلسرائيلي وعمليات اهلجوم واالستهداف حبق دور العبا 

البحث يف نطاق فاعلية قواعد القانون الدويل اإلنساين يف توفري احلماية ألماكن العبادة أثناء النزاعات املسلحة، ومدى إسرائيل  
د استخدم  بذلك. واهلدف من هذا البحث توضيح درجة احلماية املقررة لدور العبادة يف ضوء قواعد القانون الدويل اإلنساين، وق

  الباحث املنهج االستقرائي. اتباع قواعد وأحكام القانون الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية فيما يتعلق حبماية دور العبادة ، وكذلك 
املنهج الوصفي والتحليلي Wستخدام املصادر واملراجع املتعلقة مبوضوع البحث. ولقد توصلت الدراسة بعدم التزام إسرائيل aحكام  

  قانون الدويل اإلنساين أو فيما مبا أسبغته الشرعة الدولية من اتفاقيات وأوامر متثلت Wتفاقيات جنيف األربعة والربوتوكولني املكملني ال
هلا، Wإلضاغة ملعاهدات الهاي، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وقررات األمم املتحدة، ومنظمة اليونسكو الدولية.  

القيادة  حبيث أن اال نتهاكات واملمارسات اإلسرائيلية تعترب جرائم حرٍب تستوجب املسئولية والعقاب للمسئولني اإلسرائيليني من 
  السياسية و العسكرية، وحىت اجلنود يف امليدان. 

ساين, املسئولية اجلنائية  : محاية دور العبادة أثناء النزاعات املسلحة ,االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدويل اإلنالكلمات املفتاحية 
  الفردية الرتكاب جرمية حرب.  
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ABSTRACT 

This research deals with Israel’s violation of the provisions and rules of international humanitarian law. 

AS it covers the issue of the need to protect places of worship during armed conflicts during wars and 

international conflicts, which gives strong protection to places of worship, which are often more 

vulnerable to destruction and vandalism, as if they are part of the military objectives themselves, or in 

cases that exceed them. This is what the research concluded from the results of the applied study 

regarding the Israeli aggression, attacks and targeting against the worship places in Gaza Strip.  

The problem of research is the scope of the effectiveness of the rules of international humanitarian law 

in providing protection for places of worship during armed conflicts and the extent of Israel's 

commitment to that. 

The aim of this research is to clarify the degree of protection established for places of worship in light of 

the rules of international humanitarian law, and the researcher used the inductive approach And that is 

by following the rules and provisions of international humanitarian law and Islamic law with regard to 

protecting places of worship, as well as a descriptive and analytical approach using sources and 

references related to the topic of the research.  

The study found that Israel is not committed to the provisions of international humanitarian law or what 

the international charter has granted in terms of conventions and orders represented by the four Geneva 

Conventions and the two protocols complement it, in addition to the Hague treaties, the statute of the 

International Criminal Court, the decisions of the United Nations, and the International Unesco. 

Whereas, the Israeli violations and practices are considered war crimes that incur responsibility and 

punishment for Israeli officials from the political and military leadership, and even soldiers in the field. 

  

 مقدمة: . ١

دور العبادة يف    من القداسة واالحرتام، وتنمثل  جبانبٍ   خاصةوشرائع    فق أساليب، و رuمب ة الناس  د ا عبواليت ختتص بدور العبادة ،    إن
فيما    مثيلتها من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، و   ١٨  املادة    وهو ما يقع صمن نص   ملساجد والكنائس.W  ضمن حبثنا   فلسطني

 أداء الشعائر.  واحلق يفواالعتقاد بشأن حق كل فرد يف حرية الفكر والدين    ،لعهد الدويل اخلاص Wحلقوق املدنية W  يتعلق

  أمهية الدراسة : . ٢

حمل إمجاع بني األد�ن والقوانني واألعراف، حيث تتمثل األمهية العلمية يف الكشف    تكمن أمهية هذه الدراسة يف معاجلة موضوع
وتتمثل األمهية العملية عرب وضع حد للجرائم اإلسرائيلية حبق الشعب  االنتهاكات اإلسرائيلية حبق دور العبادة يف فلسطني،  عن  

  . ICCالفلسطيين ، من خالل معاقبة جمرمي احلرب اإلسرائيليني أمام 

  فرضية الدراسة: . ٣ 

محاكمة  االنتهاكات اإلسرائيلية حبق دور العبادة ، تشكل جرمية حرب، ينحمل مرتكبيها املسئولية عن ذلك. مع إمكانية تقدميهم لل
  . ICCميثاق روما أمام     وفقاً ألحكام ونصوص 

وقد استندت إىل اإلعالن الذي أودعته "دولة    .وفقاً النضمام فلسطني مليثاق روما، وفتح املدعي العام للمحكمة الدراسة األولية 
  أهداف الدراسة: فلسطني" وقبلت مبوجبه، Wإلضافة لطلب اإلحالة املقدم منها الحقاً. وWلتايل نعتقد أن هناك  
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 بيان احلماية املقررة ألماكن العبادة يف القانون الدويل اإلنساين  . ١
  التعرف على طبيعة االنتهاكات اإلسرائيلية ألماكن العبادة أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.  . ٢
 االطالع على موقف القانون الدويل اإلنساين من االنتهاكات اإلسرائيلية ضد دور العبادة.  . ٣
 مكانية حماكمة مرتكيب هذه اجلرائم من املسؤولني اإلسرائيليني السياسيني والعسكرييني وحىت اجلنود يف امليدان.  إ . ٤

 

  مشكلة الدراسة:  . ٥

يف نطاق مسامهة وفعالية قواعد القانون الدويل اإلنساين يف محاية دور العبادة أثناء النزاعات املسلحة ، يف    تظهر مشكلة الدراسة 
  ظل االنتهاكات الواضحة لقواعد االتفاقيات الدولية املنشأة حلماية املمتلكات املدنية ، وخاصة أماكن العبادة.  

 

  منهجية الدراسة:  . ٦

ستعراض االنتهاكات اإلسرائيلية حبق  لي، من خالل حتديد ووصف الظاهرة موضوع الدراسة، واسيتم اتباع املنهج الوصفي التحلي 
  . ICCميثاق روما أمام   محاكمة وفقاً ألحكام ونصوص، كوQا جرمي حرب، يتوجب تقدمي مرتكبيها لل  دور العبادة

  اإلنساين. املطلب األول: احلماية املقررة لدور العبادة يف القانون الدويل  

صف  ُتطبق احلماية العامة املنصوص عليها لألعيان املدنية يف القانون اإلنساين الدويل تلقائًيا على أماكن العبادة ، ألنه ينطبق عليها و 
األهداف مدنية ، مبعىن أQا ممتلكات ال تساهم يف األعمال العدائية ، وينبغي على الدول يف حالة نشوب نزاع ، جتنب استهداف  

 نية ، وال سيما أماكن العبادة ، وكذلك االمتثال للمعايري القانونية اليت تقرر محاية خاصة للممتلكات املدنية.          األهداف املد

تشكل أماكن العبادة تراً� ثقافًيا وروحًيا جلميع الشعوب، وWلتايل فإن االعتداء عليها ال يتوقف Wعتباره اعتداء على ممتلكات     
. وWلرغم من احلماية املمنوحة لدور العبادة  ١ه يعترب أيًضا مبثابة اعتداء  على معتقدات وشرائع أتباع كل دين وأهداف مدنية، ولكن

واألماكن املقدسة مبوجب نصوص االتفاقيات الدولية، ولكنها ال تزال عرضة للهجمات واالنتهاكات يف النزاعات املسلحة ومن قبل  
  . ٢االحتالل العسكري   

على أنه أثناء احلصار أو القصف جيب    ١٩٠٧من اتفاقية الهاي للقوانني وأعراف احلرب الربية التقليدية يف عام    ٢٧تنص املادة  
ت  اختاذ كافة التدابري لتجنب اهلجمات على املباين املخصصة للعبادة والفنون والعلوم واألعمال اخلريية . واآل�ر التارخيية واملستشفيا 

من اتفاقية جنيف الثالثة    ٣٤. وكما أجازت املادة  ٣طة عدم استخدامها ألغراض األعمال العسكرية وأماكن املرضى واجلرحى. شري 

 

 .٧ص، ٢٠١٤ديسمرب  ٢١،مركز اإلعالم األمين  ،جرائم االعتداء على األعيان املدنية، الشني أشرف حممد   ١
http://www.policemc.gov.bh/research/terrorism/977/  م. ٢٠٢١/مارس/٥شوهد يف  

  . ٣ص ،٢٠٠٩ /٥/٤   ،جامعة النجاح، جملة النجاح  ،.اية املمتلكات الثقافية والدينيةمح، شديد فادي ٢
http://blogs.najah.edu    م.٢٥/٢/٢٠٢١شوهد يف  

  .١٩٠٧من اتفاقية الهاي لعام  ٢٧املادة ا  ٣
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م، واملتعلقة aسرى احلرب، مبمارسة الشعائر الدينية. وعقد اإلحتماعات الدينية املتعلقة بعقيد¨م ، على أن تؤخذ يف  ١٩٤٩لعام  
من اتفاقية الهاي بشأن احرتام قوانني وأعراف حرب    ٥٦. وتنص املادة  ٤االعتبار اإلجراءات اليت حتددها السلطات العسكرية  

على أن القوة العسكرية على أرض دولة معادية جيب أن ªخذ يف االعتبار املمتلكات اليت ختتص يف العبادة    ١٩٠٧األراضي لعام  
للدولة  لو كانت »بعة  والفنية. كملكية خاصة ، حىت  .وتتمتع هذه  ٥. وWلتايل حيظر االعتداء عليها  واألعمال اخلريية والتعليمية 

  . ٦األماكن حبماية خاصة ضد أي استهداف أو هجوم 

رغم تبين االتفاقيات الدولية والفقه واحملاكم الدولية حلماية أماكن العبادة بشكل عام ، لكنها تعرضت لعدوان واستهداف واضح  
م. واليت أدت إىل تدمري العديد من املساجد بني تدمري كامل وجزئي  ٢٠١٤خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل عام  

  وكذلك الكنائس قد مت إحلاق الضرر uا ، وهذه األعمال تشكل انتهاًكا وانتهاًكا واضًحا للقانون اإلنساين الدويل. 

  املطلب الثاين: االنتهاكات اإلسرائيلية حبق دور العبادة 

العبادة بشكل خاص ، فهي متر مبرحلة    ، قوات االحتالل على أهداف مدنية عامةضمن سلسلة االعتداءات اليت تشنها   ودور 
جة ومدروسة؛ بل وميكننا القول أن أخطر ما غشى العدوان اإلسرائيلي وأصبح وصفه السائد، هو عمليات استهدافه للمدنيني  ممنه

حيث قصفت قوات    استهداف دور العبادة ضمن هذا العدوان، واملمتلكات املدنية، وحنن هنا تقتصر على تسليط الضوء على  
 ، وهذا ما سنوضحه أد²ه:   ٢٠١٤على قطاع غزة عام اإلسرائيلي العدوان ل فرتة لعديد من دور العبادة خال االحتالل ودمرت ا

  أوًال: املساجد 

  ٨/٢٠١٤/ ٧وقد متثلت تلك االنتهاكات وفقاً ملا رصدته مؤسسات حقوق اإلنسان ضد دور العبادة منذ اليوم األول للعدوان يف  
استهدف االحتالل "اإلسرائيلي" بشكل مباشر  وقد    .٧يونس م، والذي متثل Wستهدف االحتالل اإلسرائيلي مسجدين يف خان.  

مسجداً بينما بلغ عدد املساجد املدمرة بشكل    ٧٣ومتعمد مساجد القطاع بكافة أرجائه، فبلغ عدد املساجد املدمرة بشكل كامل  
مسجدا    ٣٤كلي  إذ دّمر آنذاك بشكل    ٢٠٠٩-٢٠٠٨مسجداً وذلك بز�دة بثالثة أضعاف عن استهدافها يف حرب    ١٩٧جزئي  

مسجدا آخر بشكل جزئي. ولقد هدف االحتالل Wستهدافه املمنهج للمساجد وعلى وجه اخلصوص املباين األثرية،    ٥٥وتضرر  
القضاء على اإلرث اإلسالمي التارخيي عرب تغيري احلقائق وتزييف اجلذور احلقيقية لآل�ر اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية على األرض  

  . ٨الفلسطينية  

  Pنيًا: الكنائس 

 

  م.١٩٤٩من اتفاقية جنيف الثالثة لعام   ٣٤املادة  ٤
  م.١٩٠٧من اتفاقية الهاي لعام  ٥٦املادة   ٥
    .١ص،  مرجع سابق، الثقافية والدينيةمحاية املمتلكات  شديد، فادي ٦
  . ١ص ،٨/٨ ،٢٠١٤للهجوم اإلسرائيلي على غزة،  للمرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان  تقرير  ٧
  م.  ٢٢/٤/٢٠١٤، هدم مساجد قطاع غزة سياسة ممنهجة، موقع نساء فلسطني،  إميان أبو سل  ٨
-http://www.womenfpal.com/news/2014/10/22/%d9%87%d8%af%d9%85

-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af

-a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9%d8%b5%d9%87%d9%8-d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9%

d9%85%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d8%a9%  
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للقصف أثناء العدوان اإلسرائيلي. وهي كنيسة سان بورفرييو األرثوذكسية وهي كنيسة قدمية يعود    كنائس يف مدينة غزة  ٣تعرضت  
بعد امليالد. وتعرضت للقصف كما تعرضت الكنيسة املعمدانية يف غزة ألضرار Wلغة جراء القصف ، كما    ١١٥٠»رخيها إىل عام 

ه الكنائس بشكل جزئي جراء القصف اإلسرائيلي. تعرضت الكنيسة  تعرضت األبنية امللحقة بكنيسة غزة الالتينية ، وُدمرت هذ
بعد امليالد ، للقصف ، كما    ١١٥٠األرثوذكسية املعروفة Wسم سان بورفرييو ، وهي أقدم كنيسة يف قطاع غزة ، واليت مت بناؤها عام  

التابعة لك املباين  إىل  القصف. Wإلضافة  املعمدانية يف غزة من جراء  الكنيسة  الالتني يف غزة ،تضررت  تعرضت هذه    وقد   نيسة 
 الكنائس لدمار جزئي جراء القصف اإلسرائيلي. 

  املطلب الثالث: موقف القانون الدويل اإلنساين االنتهاكات اإلسرائيلية حبق دور العبادة. 

أQا مل حتَظ  أي    ، دويل اإلنسايناألحكام القانونية اليت تتعلق حبماية دور العبادة يف القانون ال  خبصوص  قصورٍ ال بد أن نشري أن مثة  
عليها؛ إال  االعتداء  كد على محاية دور العبادة. وعدمتؤ اليت قانونية النصوص ال ، Wلرغم من وجود والكافية والعناية املطلوبة Wحلماية  

دول على  ام لللز إ ليات  قوات االحتالل اإلسرائيلي أثناء عدواQا على قطاع غزة ، وهذا األمر يتطلب وجود آكن حمل إلزام ل مل تأن  
  العمل تقرير هذه اآلليات، حبيث ونوكد أن األمر يتطلب    احرتام القواعد القانونية املقررة حلماية دور العبادة والعمل على تنفيذها.

  تلزم الدول Wحرتام القواعد القانونية املوضوعة حلماية دور العبادة والعمل على تنفيذها. 

واليت   ، حتقق جرمية حرب وفق نص املادة الثامنة من ميثاق روما  يف ضوء ما تقدم من استعراٍض ªصيلي خالل ما سبق بيانه، نرى و 
ألغراض دينية أو تعليمية أو فنية أو علمية أو خريية ، واآل�ر  تنفيذ هجمات مباشرة ضد املباين املخصصة  نصت على أن تعمد  

لمسئولية اجلنائية الفردية مبقتضى ارتكاب  رتب ل ت   ولذا فهناك   بشرط أال تكون أهدافًا عسكرية. إنه يشكل جرمية حرب.   ،التارخيية 
ية واملعنوية، واليت شارك يف ارتكاuا عدد من  م، وتوافر أركاQا املاد ٢٠١٤جرائم احلرب خالل عدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  

صدر لألوامر ،وهنا  
ُ
اجلناة، والذين خيضعون ألحكام املشاركة اجلنائية احمللية والدولية، سواء كان ذلك بوصف املنفذ املباشر أو امل

أهم  اختاذ  به  املناط  الكابينت"  القومي "  بـمجلس األمن  يعرف  األمنية والعسكرية    نشري aصبع اال¨ام بشكٍل جلي ملا  القرارت 
العدوانية ضد الشعب الفلسطيين،  والذي يرأسه ويوجهه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ويعترب وزراء الدفاع واخلارجية أعضاءه، و مبناقشة  

واحلصار واإلغالق    . وجيب اإلشارة aن هذا اÂلس خيتص Áصدار القرارات، مبا يف ذلك اقتحام املدن٩قادة أجهزة األمن اإلسرائيلية  
االقتصادي والعقاب اجلماعي، وكذلك قرارات االغتيال السياسي واإلعدام خارج نطاق القضاء والرتحيل كسياسة عامة، Wإلضافة  

. ونشري هنا لعدم جواز االحتجاج Wحلصانة أو الصفة الرمسية للمتهمني والتخفي وراءها لإلفالت من  ١٠لقرارات هدم منازل وغريها  
  ات العدالة الدولية. إجراء

كذلك فإن املسؤولية الشخصية متتد لقادة ورؤساء جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاWك" فيما يتعلق بقضا� تعذيب األسرى  
ثار  . وأن هذه املسؤولية متتد لقادة القوات، وقادة الوحدات، واأللوية، وحىت اجلنود يف امليدان. ولعل هنا ي ١١واملعتقلني الفلسطينيني 

املواطنني اإلسرائيليني املتهمني Wرتكاب جرائم داخل اإلقليم الفلسطيين Wلرغم من أن     ICCعالمة استفهام حول مشول اختصاص  
، فيما يتعلق Wجلرائم اإلسرائيلية الواقعة    ICCإسرائيل ليست دولة طرف يف ميثاق روما. وميكننا اجلزم Wنعقاد اختصاص عمل  

 

9.   The National Security Council Law, article 1, 2. 

  . ٢٦٣، ٢٦٢د.عبد القادر صابر جرادة، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب على غزة، مرجع سابق، ص ١٠
س،  �سر الفاهوم ، اآل�ر القانونية املرتتبة على انضمام فلسطني للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، رسالة ماجستري، جامعة القد ١١

 . ٤٣م، ص ٢٠١٦
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 ميثاق روما األساسي، وهو الطرف الفلسطيين يف هذه احلالة، وأن األمر غري متوقف على موافقة إسرائيل   على اقليم طرف عضو يف
. كون التحقيق متعلق جبرمية تقع ضمن اختصاص احملكمة، ارتكبت يف أراضي دولة طرف، أو أراضي   ١٢أو انضمامها مليثاق روما  

  دولة قبلت اختصاص احملكمة. 

 

  اخلامتة:  . ٧

  أوالُ: النتائج. 

  منح القانون الدويل محاية خاصة لدور العبادرة.  . ١
  جيب تفعيل احلماية املقررة لدور العبادة ومنحها العناية اخلاصة.  . ٢
قوات االحتالل اإلسرائيلي بقصف وتدمري العديد من أماكن العبادة خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  قامت  . ٣

  م. ٢٠١٤خالل عام 
 م. ٢٠١٤سرائيلي على قطاع غزة عام  توافر املسئولية اجلنائية الفردية مبقتضى ارتكاب جرائم احلرب خالل عدوان اإل . ٤
 فق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. يعترب استهداف دور العبادة جرمية حرب و  . ٥
 ضرورة مثول مرتكيب جرائم احلرب أمام احملكمة اجلنائية الدولية.  . ٦

  

صيات.    Pنيا: التو

  ، وإعداد تقارير شاملة عن االنتهاكات اإلسرائيلية جبق دور العبادة يف قلسطني. ضرورة استكمال إجراءات التوثيق  . ١
  مبجرمي احلرب. تقدمي مذكرات ا¨ام  . ٢
  . قانونية حتد من االنتهاكات حبق دور العبادةمواد   وص ونصالعمل على استحداث  . ٣
  . خاصة حبماية دور العبادة  تفعيل دور احلماية القانونية عرب اإلعالن عن اتفاقية دولية . ٤
 تقييد مفهوم الضرورة احلربية وفق ضوابط وشروط ونطاقات وسياقات حمددة.  . ٥
 مطالبة اÂتمع الدويل بتحمل التزاماته عن االنتهاكات اإلسرائيلية يف قطاع غزة.   . ٦

  

 

 

 

 

 

 .�٨٠سر الفاهوم ، مرجع سابق، ص  ١٢
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  املراجع  . ٧

  
  ٢٠١٤"إحصائية اليوم األول للهجوم اإلسرائيلي على غزة". تقرير للمرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان. 

  
  االتقاقيات الدولية. 

  
  م.  ٤/٢٠١٤/ ٢٢إميان أبو سل ، هدم مساجد قطاع غزة سياسة ممنهجة، موقع نساء فلسطني،  

  
  عبد القادر صابر جرادة، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب على غزة. 

  
  ."محاية املمتلكات الثقافية والدينية". جملة النجاح. جامعة النجاح. ٢٠٠٩إبريل  ٥شديد، فادي. 

  
اآل�ر القانونية املرتتبة على انضمام فلسطني للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، رسالة ماجستري، جامعة  الفاهوم ، �سر ، 

  م. ٢٠١٦القدس، 
  

  . الشني، أشرف حممد. "جرائم االعتداء على األعيان املدنية". مركز اإلعالم األمين 
  

The National Security Council Law  

  
 


