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المقدمة
حظيت قضية الحماية الجنائية لممتمكات الثقافية باىتمام دولي كبير ،خاصة بعدما عانت البشرية وال زالت
تعاني من اعتداءات وانتياكات جسيمة ضد الممتمكات الثقافية والدينية.
ووفقا لما يمثمو التراث العالمي الثقافي والطبيعي من أىمية تاريخية ،فإن ضمان حمايتو الجنائية ال تقع عمى
عاتق التشريعات الوطنية فحسب وانما ال بد من كفالة الحماية الجنائية الدولية ليذا التراث استناداً
لمتشريعات والمواثيق الدولية وذلك ألنو ممك لمبشرية جمعاء.
وحيث ان فمسفة التجريم والعقاب لمحماية الجنائية لممتمكات الثقافية انطمقت لتحقيق ابعاد لمدفاع االجتماعي
تعبي ار عن فمسفة جديدة توجو الى حماية القيم المادية واالدبية والثقافية الالزمة لصيانة كيان المجتمع.
اوال 4اهمية البحث4
تكمن اىمية ىذا البحث في ابراز موقف االتفاقيات الدولية بشأن الحماية الجنائية لألثار بشكل عام وفي
مدينة القدس تحت االحتالل بشكل خاص ،وتبرز اىمية ىذه الدراسة في توضيح موقف اتفاقية الىاي لعام
 1954حول صور الحماية العامو ،الخاصة ،المعززة وكذلك تكمن األىميو في الزام الدول األطراف باتخاذ
االجراءات الضرورية التي تكفل محاكمة األشخاص الذين يخالفون احكام ىذه األتفاقية وذلك بايقاع عمييم
جزاءات جنائية او تأديبية.
ثانيا 4موضوع الدراسة4
-1ان موضوع ىذه الدراسة تكمن في تحديد اسس ومعايير الحماية الجنائيو لألثار في القدس وفقا
لمتشريعات الوطنية السائدة في االراضي الفمسطينية المحتمة واألتفاقيات الدولية ذات الصمو بالحماية
الجنائية لألثار في مدينة القدس.
-2توضيح االعتداءات األسرائيمية عمى األثار في مدينة القدس وبيان التزام اسرائيل كدولة محتمة بالحماية
الجنائية لألثار.
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اهداف الدراسة4
 -1تيدف ىذه الدراسة الى معرفو األثار الفمسطينية في مدينة القدس واألحكام العامة لمحماية الجنائية
لألثار وفقا لألتفاقيات الدولية ذات الصمو.
 -2تيدف ىذه الدراسة الى الوقوف عمى األبعاد الجنائية لحماية األثار في مدينة القدس استنادا لألتفاقيات
الدولية.
ثالثا 4منهجية البحث4
تعتد ىذه الدراسة عمى تحميل نصوص األتفاقيات الدولية ذات الصمة بالحماية الجنائية لألثار اثناء فترة
االحتالل وبيان مسؤولية اسرائيل من جراء انتياكاتيا ألحكام ىذه األتفاقيات ،وبيان الق اررات الصادرة عن
المؤتمرات الدولية ذات الصمة.
خطة البحث4
تقوم دراسة ىذا الموضوع وفق الخطة التالية4
الفصل االول :المركز القانوني لمدينة القدس والقانون الدولي االنساني
الفصل الثاني :نطاق تطبيق احكام الحماية المقررة لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس.
الفصل الثالث :المسؤولية الدولية الجنائية عمى اسرائيل عن الجرائم المرتكبة ضد الممتمكات الثقافية والدينية
واالثرية في فمسطين.

2

الفصل األول 4المركز القانوني لمدينة القدس والقانون الدولي االنساني4
بناء عمى أىمية الممتمكات الثقافية باعتبارىا جزء من التراث الثقافي لمبمد التي تخصو وكذلك لإلنسانية
ً

جمعاء ،فقد استقرت قواعد القانون الدولي عمى ضرورة حمايتيا في أوقات السمم والحرب .ومن أىم
االتفاقيات الدولية ذات العالقة ،اتفاقية الىاي لعام  1899و 1954 ،1907وممحقييا لعام  1999وكذلك
اتفاقيات جنيف األربعة لعام  1949وممحقييا لعام  1977لحماية األعيان الثقافية(.)1
الوضع القانوني لمدينة القدس يتضح من خالل أن االحتالل الحربي ىو تمكن دولة محاربة من دخول إقميم
العدو والسيطرة عميو كمو أو بعضو بصفة فعمية 2 .واستناداً لنص المادة  42من الالئحة المتعمقة بقوانين
وأعراف الحرب البرية لعام  ،1907فانو تم تعريف االحتالل الحربي كما يمي" :تعتبر ارض الدولة محتمة
حين تكون تحت السمطة الفعمية لجيش العدو ،وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي يمكن أن تمارس فييا
ىذه السمطة بعد قياميا".
ال حينما يوضع تحت سمة الجيش المعادي أو
وتقضي الئحة الىاي لمحرب البرية بان اإلقميم يعتبر محت ً
القيادة العسكرية ليذا األخير من الناحية الفعمية .وان سمطة الحكم قد انتقمت إليو عمى ارض الواقع ،وعمى
الدولة المحتمة اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة الستعادة وضمان السالمة والنظام العام مع ضرورة احترام
القانون الساري في البمد عشية االحتالل(.)3
ويقوم االحتالل الحربي عمى أسس وقواعد قانونية أساسيا انو ال ينتج عنو نقل حقوق السيادة عمى اإلقميم
من الدولة صاحبة اإلقميم إلى الدولة المحتمة .فسيادة الدولة األولى تبقى وان كانت قد توقفت طوال مدة
االحتالل وتباشرىا بدالً عنيا الدولة المحتمة .وال يجوز لمدولة المحتمة أن تحول ىذا الوضع الفعمي الناتج
عن االحتالل إلى وضع قانوني عن طريق ضم اإلقميم إلييا(.)4
بعد ىزيمة الدول العربية في حرب حزيران  1967واحتالل القدس الشرقية من قبل قوات االحتالل
اإلسرائيمي ،وبيدف توحيد القدس واعتبارىا عاصمة أبدية لدولة إسرائيل ،وبسط سيطرتيا القائمة عمى
االستيالء عمى أراضي الغير بالقوة ،عمى ما تبقى منيا بعد احتالليا عام  ،1948وذلك لمنع اتخاذ المدينة
المقدسة عاصمة لمدولة الفمسطينية )5(.فقد ساىم البرلمان اإلسرائيمي (الكنيست) في سياسة تكريس ضم
القدس الشرقية إلى إسرائيل وتثبيتو ليس من خالل تشريعات أصدرىا فقط ،بل من خالل ق اررات اتخذىا في
أكثر من مناسبة أيضا(.)6
ووفقاً لنص المادة ( )47من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام
 1949تشكل احد التعميمات الميمة في سياق حاالت الضم و تنص ىذه المادة عمى ما يمي" :ال يحرم
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األشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقميم محتل بأي حال وال بأية كيفية من االنتفاع بيذه االتفاقية،
سواء بسبب أي تغيير يط أر نتيجة الحتالل األراضي عمى مؤسسات اإلقميم المذكور أو حكومتو ،أو بسبب
أي اتفاق يعقد بين سمطات اإلقميم المحتل ودولة االحتالل ،أو كذلك بسبب قيام ىذه الدولة بضم كل أو
جزء من األراضي المحتمة".
أحد ىذه التغييرات التي حددتيا المادة ( )47ىو"أي شكل من أشكال الضم ...لكل األراضي المحتمة أم
لجزء منيا " من قبل قوة االحتالل.
من الميم اإلشارة ىنا إلى أن الحديث عن الضم في المادة ( )47ال يمكن اعتباره اعترافاً ضمنياً بأن
اكتساب السيادة من خالل الضم ىو أمر قانوني(.(7
يؤكد القانون الدولي المعاصر أثناء النزاعات المسمحة واالحتالل الحربي بوجوب تطبيق أحكام القانون
الدولي اإلنساني بشقييا العرفي والتعاقدي ،مما يعني لزوم سريان أحكام القانون الدولي اإلنساني عمى
األرض الفمسطينية المحتمة عام  1967بما فييا القدس الشرقية(.)8
وىذا ما أكده الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام  2004بخصوص اآلثار القانونية
الناشئة عن بناء جدار في األراضي الفمسطينية المحتمة والذي أكد عمى عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة
ويؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك البروتوكول األول اإلضافي التفاقيات جنيف عمى
األرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية (.)9
وأكد الرأي االستشاري أن األعمال التي تقوم بيا إسرائيل ،السمطة القائمة باالحتالل ،لتغيير وضع القدس
الشريفة المحتمة وتركيبتيا السكانية ،ال تتمتع بالصالحية القانونية وىي الغيو وباطمة(.)10
كذلك أكدت محكمة العدل الدولية عمى انو منذ عام  1967حتى أالن ،اتخذت إسرائيل عدداً من التدابير
في ىذه األراضي تستيدف تغيير وضع مدينة القدس .وبعد أن أشار مجمس األمن في عدد من المناسبات
إلى (مبدأ عدم جواز اكتساب األرض بالقوة المسمحة) ،أدان تمك التدابير ،وبموجب القرار  298لعام
 1971أكد بأوضح عبارة ممكنة أن":جميع اإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتيا إسرائيل لتغيير
وضع مدينة القدس بما فييا ذلك مصادرة األراضي والممتمكات ،ونقل السكان ،والتشريعات التي تستيدف
ضم الجزء المحتل ،ىي غير صحيحة إجماال وال يمكن أن تغير ذلك الوضع"(.)11
نالحظ أن قاعدة منع ضم األراضي المحتمة نتيجة لعمميات عسكرية ىي إحدى قواعد قانون الحرب ،وىذا
يؤكد أن احتالل جزء من أراضي الطرف األخر بعد توقيع اتفاق اليدنة ىو احتالل عسكري أيضا يمنع قيام
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الدولة التي قامت بذلك من ضم األقاليم المحتمة كما يمنع الدول األخرى من االعتراف بيذا الضم أو ترتيب
اآلثار القانونية الالزمة عميو)12( .
وعالوة عمى ذلك تالحظ محكمة العدل الدولية أن الدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وافقت عمى
تفسير اتفاقيتيا في  15تموز  .1999وأصدرت بياناً قامت فيو "بتكرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة عمى
األراضي الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية".
وفي ضوء ما تقدم ترى محكمة العدل الدولية أن اتفاقية جنيف الرابعة تسري عمى األراضي المحتمة في
حالة نشوب صراع مسمح بين اثنين أو أكثر من األطراف المتعاقدة السامية .وكانت إسرائيل واألردن طرفين
في تمك االتفاقية عندما نشب الصراع عام  1967وبالتالي ،ترى المحكمة أن االتفاقية تسري عمى األراضي
الفمسطينية التي كانت تقع إلى الشرق من الخط األخضر قبل نشوب الصراع ،والتي احتمتيا إسرائيل أثناء
الصراع حيث انو ليس ىناك أي داع لمبحث في الوضع السابق الدقيق لتمك األراضي)13(.
وبيذا واستنادًا إلى مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني والق اررات الصادرة عن مجمس األمن
بناء عمى الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل
والجمعية العامة لألمم المتحدة وكذلك ً
العنصري فان األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عام  1967بما فييا القدس الشرقية تعتبر أراضي محتمة
وينطبق عمييا القانون الدولي اإلنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام .1949
وان تصرف إسرائيل بضم مدينة القدس يعتبر باطالً ومخالفاً لمقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وما
يترتب عن ىذا الضم يعتبر باطالً.
كما أن القدس باعتبارىا جزء ال يتج أز من األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عام  1967ال تنتقل السيادة
عمييا إلى إسرائيل بمجرد احتالليا فاالحتالل ال يترتب عميو نقل السيادة من دولة األصل إلى دولة
االحتالل)14 (.
من خالل ما تقدم يسري عمى الحماية الجنائية لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس مبادئ وقواعد القانون
الدولي اإلنساني وىذا يرتب حماية الممتمكات الثقافية في مدينة القدس المحتمة.
وبالتالي فان معظم التشريعات والقوانين والموائح الداخمية التي سنتيا إسرائيل من اجل تدعيم احتالليا بشأن
القدس عام  1980أو غيره من التشريعات التي تنصرف إلى انتياك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
وكافة المعاىدات الدولية ذات الصمة لحماية المدنيين واألعيان المدنية تعتبر باطمة وغير منتجة ألثارىا
القانونية في القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني ،الن ىذه التشريعات مخالفة اللتزامات وواجبات
إسرائيل كدولة محتمة وكطرف مصادق عمى اتفاقيات جنيف األربعة لعام  1949وال يمكنيا التذرع بقوانينيا
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ىذه من اجل تبرير بقائيا في األرض المحتمة بارتكابيا االنتياكات الجسيمة ضد السكان المدنيين واألعيان
المدنية في فمسطين وبالتالي فإسرائيل ممزمة باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة عمى كافة األراضي
الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية وكذلك كافة االتفاقيات والمعاىدات الدولية ذات الصمة)15(.
ان حصول فمسطين عمى مركز قانوني في القانون الدولي كدولة غير عضو في االمم المتحدة يرتب اثا اًر
قانونية لصالح دولة فمسطين ويرفع من مكانتيا القانونية كشخص من اشخاص القانون الدولي كحركة تحرر
وطني تحت االحتالل الى شخص من اشخاص القانون الدولي كدولة مراقب تحت االحتالل.
وىذا المركز القانوني يرتب اثا اًر قانونية لفمسطين بانضماميا الى مجموعة من االتفاقيات الدولية وبشكل
خاص اتفاقيات جنيف االربعة لعام  1949والبروتوكول االول االضافي لعام  1977واتفاقيات الىاي
المتعمقة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية ،والالئحة المتعمقة بقوانين واعراف الحرب البرية ،باالضافة
لمعديد من االتفاقيات الدولية ذات الصمة.
ان ىذا المركز القانوني لدولة فمسطين سيعزز ويطور المكانة القانونية لفمسطين ويفرض التزامات عمى
الدولة المحتمة باحترام وتطبيق كافة االتفاقيات الدولية ذات الصمة بحماية السكان المدنيين واالعيان المدنية
ومنيا الممتمكات الثقافية والدينية في االراضي الفمسطينية المحتمة بشكل عام وفي القدس بشكل خاص .
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الفصل الثاني 4نطاق تطبيق احكام الحماية المقررة لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس.
استنادا الى اتفاقية الىاي لعام  1954وبروتوكولييا االول والثاني والتي تضمنت الحكام خاصة لحماية
الممتمكات الثقافية اثناء فترة االحتالل وكذلك تضمن البروتوكول االضافي االول لعام  1977نصاً بحماية
االعيان الثقافية واماكن العبادة)16( .
ووفقا لنص المادة  55من الالئحة المتعمقة بقوانين واعراف الحرب البرية لعام  1907فان دولة االحتالل ال
تتمتع بالسيادة عمى االموال العامة العقارية فيي سوى مسؤول اداري واستنادا الى نص المادة  56من
الالئحة المتعمقة بقوانين واعراف الحرب البرية فأنو ال يجوز لدولة االحتالل المساس ببعض الممتمكات
والعقارات مثل اماكن العبادة ،والكنائس والتعميم والفنون ،والعموم فانو يجب معاممتيا معاممة الممتمكات
العامة ،فال يجوز سمبيا او تدميرىا او احداث اضرار متعمدة بيا.
ان اىم ما اتت بو اتفاقية الىاي لعام  1954االشارة الى مفيوم "الممتمكات الثقافية" في ضوء المفاىيم
العامة لمقانون الدولي فالمادة االولى من اتفاقية الىاي لعام  1954تقدم تعريفا عاما لمفيوم الممتمكات
الثقافية ،وتحدد فيو ثالثة اصناف من الممتمكات والمعايير التي استخدمت لتحديدىا ىي "االىمية" بالنسبة
لمتراث الثقافي لمشعوب اي االىمية الفنية والتاريخية واالثرية وليس "القيمة" لممتمكات ،واستنادا الى اتفاقية
الىاي لحماية الممتمكات الثقافية  1954تنص المادة االولى حول تعريف الممتمكات الثقافية(-:)17
 -1الممتمكات المنقولة او الثابتة ذات االىمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية او الفنية
منيا او التاريخية ،الديني منيا او الدنيوي ،واالماكن االثرية ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعيا قيمة
تاريخية او فنية ،والتحف الفنية والمخطوطات والكتب واالشياء االخرى ذات القيمة الفنية التاريخية واالثرية،
وكذلك المجموعات العممية ومجموعات الكتب اليامة والمحفوظات ومنسوخات الممتمكات السابق ذكرىا.
 -2المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعمية لحماية وعرض الممتمكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة"
أ" ،كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابىء المعدة لوقاية الممتمكات الثقافية
المنقولة المبينة في الفقرة "أ" في حالة نزاع مسمح.
 -3المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتمكات الثقافية المبينة في الفقرتين "أ" و"ب" والتي يطمق
عمييا اسم " مراكز االبنية التذكارية".
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يتضح من خالل ىذا التعريف لممتمكات الثقافية وكذلك استنادا لنص المادة  5من اتفاقية الىاي لعام
 1954ان نطاق الحماية الوارد في اتفاقية الىاي وبروتوكولييا لعام  1954يشمل كذلك فترات االحتالل،
سواء كان احتالالً كمياً او جزئياً ،وحتى وان لم تواجو قوات االحتالل باعمال المقاومة)18(.
نصت المادة الخامسة من اتفاقية الىاي لعام  )19(1954عمى التزام االطراف السامية التي تحتل كالً او
جزءًا من اراضي احد االطراف السامية المتعاقدة االخرى بتعضيد جيود السمطات الوطنية المختصة في
المناطق الواقعة تحت االحتالل بقدر استطاعتيا لتمكينيا من وقاية ممتمكاتيا الثقافية والمحافظة عمييا ،كما
نصت نفس المادة في فقرتيا الثانية عمى التزام الدولة المحتمة بأن تتخذ قدر المستطاع االجراءات الوقائية
السريعة وذلك بالتعاون مع السمطات الوطنية لالقميم المحتل حال اصابتيا باضرار نتيجة لعمميات حربية
ويصعب عمى السمطات الوطنية اتخاذ مثل ىذه االجراءات.
كما حظرت الماد  56من الالئحة المتعمقة بقوانين واعراف الحرب البرية في الىاي لعام  1907حجز او
تدمير او اتالف عمدي لممؤسسات الخاصة لمعبادة واالعمال الخيرية والتربوية ،والمؤسسات الفنية والعممية،
كممتمكات خاصة)20( .
كما تضمن البروتوكول االول االضافي التفاقيات جنيف لعام  1949عمى حظر االعمال العدائية الموجية
ضد االثار التاريخية او االعمال الفنية او اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي
لمشعوب)21(.
استنادا لما تقدم فان اسرائيل كدولة محتمة لالرض الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية وىي دولة
مصادقة عمى اتفاقيات جنيف االربعة لعام  1949واتفاقية الىاي لعام  1954يقع عمييا التزامات قانونية
فيما يتعمق بالحماية القانونية لممتمكات الثقافية في القدس الشريف بغض النظر عن قيام اسرائيل باتخاذ
مجموعة من الق اررات والتشريعات الباطمة حول ضم مدينة القدس ليا والتي تعتبر في مجمميا خرقا فاحشاً
لمبادىء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان.
ان قبول فمسطين كدولة غير عضو في االمم المتحدة وانضماميا لمجموعة من االتفاقيات الدولية وخاصة
اتفاقيات جنيف واتفاقية الىاي لعام  1954وكذلك عضويتيا الكاممة في منظمة اليونسكو يرتب ليا اثا ار
قانونية اتجاه اسرائيل كدولة محتمة بمسائمتيا عما تقوم بو من انتياكات جسيمة في مدينة القدس اتجاه
الممتمكات الثقافية واالثرية واماكن العبادة والتي تدخل ضمن مجال اتفاقية الىاي لعام  1954وبروتوكولييا
وفقا لنص المادة االولى من االتفاقية والمادة الثالثة الفقرة االولى من البروتوكول الثاني ،والتي تحاول
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اسرائيل كدولة محتمة تدميرىا وطمسيا وتخريبيا وتجريفيا بل وسرقتيا وكذلك ما تقوم بو اسرائيل من الحفر
االثري المنظم.
ان المركز القانوني لدولة فمسطين كشخص من اشخاص القانون الدولي تحت االحتالل وانضماميا التفاقية
الىاي وغيرىا من االتفاقيات الدولية ذات الصمة لحماية الممتمكات الثقافية ووفقا لمقانون الدولي الذي يؤكد
عمى انطباق اتفاقية الىاي واتفاقيات جنيف االربع عمى االراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا مدينة القدس
والتي تضم مختمف الممتمكات الثقافية واالثرية واماكن العبادة.
لقد تناولت اتفاقية الىاي وبروتوكولييا االول والثاني قواعد خاصة لحماية الممتمكات الثقافية اثناء االحتالل
وىذا ما عالجتو اتفاقية الىاي في مادتيا الرابعة حول احترام الممتمكات الثقافية ،والتي الزمت االطراف
السامية المتعاقدة باحترام الممتمكات الثقافية وطالبتيم باالمتناع عن استعمال ىذه الممتمكات او الوسائل
المخصصة لحمايتيا او االماكن المجاورة ليا مباشرة ألغراض قد تعرضيا لمتدمير او التمف في حالة نزاع
مسمح وبامتناعيا عن اي عمل عدائي اتجاىيا)22( .
كما الزمت االتفاقية جميع االطراف السامية المتعاقدة اي سرقة او نيب او تبديد بالممتمكات الثقافية
ووقايتيا من ىذه االعمال ،وتحريم اي عمل تخريبي موجو ضد ىذه الممتمكات ،وتمتزم كذلك بعدم االستيالء
عمى ممتمكات ثقافية منقولة كائنة في اراضي اي طرف سام متعاقد اخر)23( .
انطالقا من القيمة القانونية لحماية الممتمكات الثقافية في االراضي المحتمة ،يؤكد البروتوكول الثاني لعام
 1999الى حماية الممتمكات الثقافية في االراضي المحتمة ،حيث نصت المادة التاسعة عمى عدم احكاميا
بقواعد الحماية المقررة وفقا لممادتين الرابعة والخامسة من اتفاقية الىاي لعام .1954
واضحت المادة التاسعة باحكام تكميمية بما يضمن ويكفل الحماية المناسبة ليذه الممتمكات اثناء
االحتالل)24(.
وقد الزمت الفقرة االولى من المادة التاسعة الدول االطراف التي تحتل اراضي او جزءًا من اراضي طرف
اخر ،بالحرمان والمنع الي تصدير غير مشروع لممتمكات ثقافية الى خارج االراضي المحتمة او نقل
ممكيتيا ،كذلك الزمت المادة التاسعة الطرف المحتل بعدم اي اعمال تنقيب عمى االثار باستثناء الحاالت
التي يتم فييا ذلك صون الممتمكات الثقافية او تسجيميا او الحفاظ عمييا ،كذلك الزمت االتفاقية اجراء اي
تغيير في الممتمكات الثقافية او اوجو استخداميا عمى نحو يقصد بو اخفاء او تدمير اي شواىد ثقافية او
تاريخية او عممية)25( .
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بناء عمى ما تقدم فإن البروتوكول الثاني لعام  1999بشأن حماية الممتمكات الثقافية في االراضي المحتمة
الزم دولة االحتالل بأن تمتنع عن القيام بحفريات اثرية في االراضي المحتمة وانو في حالة العثور عمى اثار
مصادفة او اثناء عمميات حربية يجب عمى السمطات المحتمة اتخاذ كافة االجراءات الممكنة لحماية ىذه
االثار ،وان تسمميا بعد الحرب مع كل ما لدييا من سجالت ومعمومات خاصة الى الجيات المختصة في
البمد السابق احتاللو)26(.
وبالتالي فأن ما تقوم بو اسرائيل من اجراء تنقيبات منظمة في القدس الشرقية يعتبر مخالفا لمقانون الدولي،
اما االكتشافات العرضية فعمى دولة االحتالل اتخاذ كافة االجراءات من اجل حمايتيا وتسميميا الى
السمطات المختصة عند انتياء االحتالل .وبالرغم من الحظر المنصوص عميو في المعاىدات الدولية ذات
الصمة فإن االحتالل االسرائيمي يقوم بالتنقيب في مئات المواقع االثرية في مدينة القدس.
وقد ادرجت القدس الشريف واسوارىا من قبل منظمة اليونسكو عمى قائمة التراث العالمي الميدد بالخطر
عام  1982وبناء عميو تخضع االثار في مدينة القدس كمدينة محتمة لمحماية القانونية التي تؤطرىا اتفاقية
الىاي وبروتوكولييا.
وبالرغم من العديد من الق اررات الدولية التي تؤكد عمى حماية الممتمكات الثقافية في مدينة القدس اال ان
ىناك العديد من انتياكات االحتالل االسرائيمي في تدمير الممتمكات الثقافية في القدس الشريف منذ
االحتالل االسرائيمي لمقدس عام  ،1967حيث قامت اسرائيل بحفريات مكثفة في المدينة ،وقد تم نقل
العاديات والمقى عن طريق سمطات االحتالل او بموجب تراخيص تصدرىا السمطات االسرائيمية لالفراد او
عن طريق الجنود االسرائيميين ،او من خالل مدنيين يتاجرون باالثار)27( .
واستنادا الى التقرير الفني الموثق الصادر عن لجنة خبراء االسيسكو االثارين في االردن عام 4100
فان اسرائيل منذ العام  0391قامت او سمحت باقامة النشاطات التالية)42( 4
 قيام الحكومة االسرائيمية بدعم اجراء الحفريات االثرية في مناطق مختمفة من القدس وبشكل خاص فيالبمدة القديمة ومحيطيا ،ومحيط الحرم الشريف وتحتو.
 قيام اسرائيل بنقل العاديات من المواقع االثرية والمتاحف في القدس المحتمة الى داخل اسرائيل ونقمتبعض حجارة دار االمارة االموية ،الواقعة مباشرة الى الجنوب من المسجد االقصى.
 قيام اسرائيل ببيع الكثير من المقى االثرية وذلك في سوق العاديات. -قيام اسرائيل بتدمير العديد من المواقع االثرية بسبب اعمال البناء غير القانونية.
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 قيام اسرائيل بتدمير حارة المغاربة بكل ما تحتويو عمى تراث ثقافي يعود الى ثمانية قرون واالستيالء عمىمباني تاريخية ليا مكانة ثقافية في البمدة القديمة.
 قيام اسرائيل بمزيد من الحفريات في مناطق مختمفة من البمدة القديمة وخاصة في االنفاق وىذا يتناقضمع كون القدس مسجمة عمى قائمة التراث الثقافي العالمي.
بناء عمى ما تقدم فان ما تقوم بو اسرائيل من انتياكات لممتمكات الثقافية والدينية في القدس وبشكل خاص
بجوار المسجد االقصى الشريف وما يتعرض لو من اعمال تخريبية ومحاوالت تدميرية فإن اسرائيل يقع
عمييا التزامات وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي ا النساني نحو حماية السكان المدنيين واالعيان
المدنية والثقافية .وبالتالي فإن موقف اليونسكو اتجاه االنتياكات االسرائيمية لو العديد من الق اررات اتجاه
حماية وصون الممتمكات الثقافية والدينية في القدس.
حيث اقر المجمس التننفيذي لميونسكو في جمستو رقم  185المنعقد بتاريخ  19اكتوبر  2010بالتصويت،
لخمسة ق اررات ىامة يدين فييا اسرائيل فيما يتعمق بممارستيا بالتراث الثقافي ،ومنيا ق ار اُر يتعمق بباب
المغاربة واستمرار اسرائيل تجاىل ق اررات اليونسكو ذات الصمة ومن ضمنيا وقف كافة اعمال الحفر وتغيير
المعالم ،وايدانتيا بسبب تعطيل عمل لجنة اليونسكو الخاصة بالموضوع .كما طالبت اسرائيل بتمكين دائرة
االوقاف واالردن الوصول الى الموقع ،وفي قرار اخر تم دعوة االمين العام لميونسكو بارسال خبراء دائمين
لالقامة في القدس لتقديم التقارير الدائمة والدورية الى االمين العام فيما يتعمق باالثار والعمارة والثقافة
والتربية والتعميم.
وكذلك ادانت المجنة في قرار اخر قيام اسرائيل بتسجيل كل من الحرم االبراىيمي ومسجد بالل ابن رباح في
بيت لحم عمى الئحة التراث الوطني االسرائيمي ،وذلك عمى اعتبار أن الموقعين مناطق فمسطينية
محتمة)29(.
وفي عام  2013اتخذت اليونسكو كذلك ق ار ار بارسال بعثة الى القدس المحتمة لمتحقيق في االجراءات
االسرائيمية التيويدية في المدينة كجزء من صفقة تسمح بموجبيا اسرائيل بتنظيم جولة لموفد في البمدة القديمة
مقابل ان يؤجل الفمسطينيون خمسة ق اررات مرفوعة ضد االحتالل في المنظمة ،حيث قامت اسرائيل بمنع
تمك المجنة من زيارة البمدة القديمة في مدينة القدس المحتمة ،لنفقد عدد من المنشات المسجمة لدى المنظمة،
باعتبارىا (تراث انساني) ،وقامت السمطة الوطنية الفمسطينية بتوقيع اتفاق مع اليونسكو يقوم بموجبو وفد من
منظمة اليونسكو بتفقد اعمال ترميم البمدة القديمة في القدس)30( .
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الفصل الثالث 4المسؤولية الدولية الجنائية عمى اسرائيل عن الجرائم المرتكبة ضد الممتمكات الثقافية
والدينية واالثرية في فمسطين.
تتحمل اسرائيل كدولة محتمة لمقدس المسؤولية الدولية الكاممة عن انتياكات حقوق االنسان ضد السكان
المدنيين واالعيان المدنية ،سواء كان االنتياك من طرفيا ،او من جانب االشخاص الذين يشكمون جزءا من
قواتيا المسمحة ،او من المستوطنين وتمتزم اسرائيل بالتعويض عن الضرر الذي يترتب عمى ىذه
االنتياكات ،وفقا لممادة( )3من اتفاقية الىاي الرابعة لعام  1907والتي تنص عمى "يكون الطرف المتحارب
الذي يخل باحكام الالئحة المذكورة ممزما بالتعويض اذا دعت الحاجة ،كما يكون مسؤوالً عن جميع االعمال
التي يرتكبيا اشخاص الى قواتو المسمحة" ،والمادة ( )91من بروتوكول االول لعام  .1977ويمكن لمدولة
ان تتخمص من المسؤولية الدولية اذا عاقبت االشخاص الذين ارتكبوا ىذا الفعل الضار)31(.
وبالتالي فإن اسرائيل كدولة محتمة لألراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية تتحمل المسؤولية
الجنائية جراء مخالفتيا قوانين وأعراف الحرب ،وبسبب انتياكاتيا لمقانون الدولي االنساني واتفاقية الىاي
لعام  1954وبروتوكولييا فإنيا تتعرض لنوعين من الجزاءات:
جزاءات عامة توقع عمى اسرائيل كدولة محتمة تنتيك االتفاقيات الدولية والقواعد العرفية وكذلك تتعرض الى
جزاءات شخصية تطبق عمى افرادىا المسؤولين عن االضرار او الجرائم التي تقع نتيجة االخالل بقواعد
القانون الدولي االنساني)32(.
واستناداً الى ما تقدم سوف يتم معالجة مسؤولية اسرائيل عن انتياكاتيا لممتمكات الثقافية والدينية واالثرية في
مدينة القدس استنادا الى اتفاقية الىاي لعام  1954وبروتوكولييا حول االجراءات المتعمقة بخرق التزامات
اسرائيل لمحماية واالحترام لممتمكات الثقافية .وىذا ما تم التأكيد عميو كذلك في النظام االساسي لممحكمة
الجنائية الدولية لعام  1998والذي أكد عمى انتياك الحماية واالحترام لممتمكات يعد جريمة من جرائم
الحرب)33( .
وسوف يتم معالجة مسؤولية اسرائيل عن انتياكيا قواعد واحكام حماية الممتمكات الثقافية في مدينة القدس.
ويترتب عمى اسرائيل كدولة محتمة لمقدس ،ان تقوم بالتعويض عن الخسائر المادية التي تعرضت ليا
الممتمكات الثقافية والدينية واالثرية من جراء اعتداءاتيا المتكررة عمى االعيان الثقافية والدينية وىذا يمزم
اسرائيل باعادة كل المنقوالت واالموال المادية التي استولت عمييا خالل فترة االحتالل ،اما عن طريق
التعويض المالي الذي يساوي الضرر الذي وقع جراء احتالليا)34( .
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وىذا ما تبناه المحق "البروتوكول" االول التفاقيات جنيف لعام  1949عمى "ان يسأل طرف النزاع الذي
ينتيك احكام االتفاقيات او ىذا المحق "البروتوكول" عن دفع تعويض اذا اقتضت الحال ذلك ،ويكون مسؤوال
عن كافة االعمال التي يقترفيا االشخاص الذين يشكمون جزءا من قواتو المسمحة"()35
لم تشر اتفاقية الىاي لعام  1949الى مسؤولية الدول كما اشارت الى مسؤولية االفراد الجنائية .الى ان
المسؤولية الدولية لمدول ليست مستبعدة استنادا الى مبادىء القانون الدولي ،حيث ان من المفاىيم العامة
في القانون ان اي انتياك اللتزام يستتبع التزاماً إلصالحو وىذا ما نص عميو البروتوكول االول لعام
 ،1977وذلك وفقا لنص المادتين  55 ،54 ،53من البروتوكول االول)36(.
اال ان البروتوكول الثاني الممحق باتفاقية الىاي لعام  1954يشير بشكل مباشر الى مسؤولية الدول وذلك
في المادة ( ) 38التي تؤكد ان":ال يؤثر أي حكم في ىذا البروتوكول يتعمق بالمسؤولية الجنائية الفردية في
مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي ،بما في ذلك واجب تقديم تعويضات" ()37
لذلك الزمت اتفاقية الىاي لعام  1954وبروتوكوالىا االضافيان الدول االطراف حال خرقيم احكام االتفاقية
برد الممتمكات الثقافية في حالة نيبيا او االستيالء عمييا في او دفع التعويضات الالزمة في حالة
تدميرىا)38(.
وبناء عميو يقع عمى عاتق اسرائيل كدولة محتمة ومخالفة ألحكام اتفاقية الىاي وبروتوكوالىا االضافيان
بإعادة ورد الممتمكات الثقافية التي تم سمبيا ،وبالتالي يقع عمى اسرائيل التعويض العيني في حال ثبوت
المسؤولية .واثبات المسؤولية بمسائمة اسرائيل حول خرق اتفاقية الىاي واالتفاقيات االخرى ذات الصمة يقع
عمى عاتق دولة فمسطين كدولة غير عضو في االمم المتحدة وطرف اساسي في معظم االتفاقات الدولية
ذات الصمة بحماية الممتمكات الثقافية)39(.
وقد تمت معالجة قضية تصدير الممتمكات الثقافية من االراضي المحتمة ،والقواعد الخاصة بحمايتيا
واعادتيا الى دوليا االصمية وفقا لنص المادة التاسعة من البروتوكول االول لعام )40(.1954
ان اسرائيل كدولة محتمة لمقدس تتحمل المسؤولية القانونية الدولية في استرجاع المواد واالشياء االخرى
الثقافية المسروقة ،كذلك المحافظة عمى المواقع االخرى ومنع اصابتيا بأية اضرار ،وترميم االضرار التي
اصابت ىذه االماكن وتسميم الممتمكات الثقافية الى دولة فمسطين وفقا لق اررات الشرعية الدولية وانسجاما مع
مبادىء وقواعد القانون الدولي)41(.
وكذلك تتحمل اسرائيل المسؤولية القانونية الدولية بدفع التعويضات جراء ما لحق بالممتمكات الثقافية من
ىدم وتدمير اثناء االحتالل االسرائيمي)42(.
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كذلك فإن اسرائيل كدولة محتمة تتحمل المسؤولية الجنائية الفردية لالسرائيمين عن انتياكيم قواعد واحكام
حماية الممتمكات الثقافية اثناء االحتالل في القدس.
ان مبدأ المسؤولية الجنائية لمدول لم يستقر بعد في القانون الدولي ،وبالتالي تم اعتماد مبدأ المسؤولية
الجنائية الفردية والتي يعاقب بمقتضاىا االفراد الذين ينتيكون احكام القانون الدولي والقانون الدولي االنساني
في مجال الجرائم ضد الممتمكات الثقافية)43(.
وقد جاء البورتوكول الثاني لعام  1999مقر اًر المسؤولية الجنائية الفردية في حالة انتياك قواعد حماية
الممتمكات الثقافية المقررة وفقا التفاقية الىاي لعام  1954وبروتوكولييا االضافيين.
وىنا ال بد لمت نوية انو طالما اعتبرت ىذه االنتياكات في عداد جرائم الحرب فانيا تخضع بالتالي لمقواعد
الخاصة بجرائم الحرب .وبالتالي فإن ىذه الجرائم ال تتقادم بمرور الزمن ويمكن مسائمة مرتكبييا وايقاع
العقوبة بيم بغض النظر عن وقت ارتكاب الجرائم)44(.
من الجوانب الميمة التي عالجيا البروتوكول الثاني ىي التي تتعمق بمسألة تجريم بعض المسالك الموسومة
ب "االنتياكات الخطيرة" ووضع نظام لقمع تمك االنتياكات ،حيث استكمل الفصل الرابع من البروتوكول
الثاني والذي حمل عنوان "المسؤوليات والوالية" مواد اتفاقية الىاي لعام  1954بنصو عمى التمييز بين
نوعين من االنتياكات " انتياكات خطيرة" مادة  ،15وانتياكات اخرى مادة )45(.21
فاتفاقية الىاي لعام  1954لم توني قضية المسؤولية اال مكانة متواضعة ،لتدمير ونيب الممتمكات الثقافية
واالعتداء والسرقة وكذلك كل أشكال التيديد اآلخرى الموجية ضد االشخاص المعينين لحماية الممتمكات
الثقافية تستحق العقوبات في اطار المسؤولية الجنائية الفردية ( ،مادة  28من االتفاقية) ،فوفقا ليذه المادة "
تتعيد االطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ في نطاق تشريعاتيا الجنائية كافة االجراءات التي تكفل محاكمة
االشخاص الذين يخالفون أحكام ىذه االتفاقية او الذين يأمرون بما يخالفيا ،وتوقيع جزاءات جنائية او
تأديبية عمييم ميما كانت جنسياتيم".
اال ان المادة  15من البروتوكول الثاني عرفت النوع االول من االنتياكات اي ( الخطيرة) مستندة في ذلك
الى النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية)46(.
وىناك خمسة انتياكات تعتبر خطيرة ،عندما يتم ارتكابيا دوليا وىي تشكل انتياكا التفاقية الىاي لعام
 1954والبروتوكول الثاني وىي:
 -1استيداف ممتمكات ثقافية مشمولة بحماية معززة باليجوم.
 -2استخدام ممتمكات ثقافية مشمولة بحماية معززة ،او استخدام جوارىا المباشر ،في دعم العمل العسكري
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 -3الحاق دمار واسع النطاق بممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية وىذا البروتوكول ،او االستيالء
عمييا.
 -4استيداف ممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية وىذا البروتوكول ،باليجوم.
 -5ارتكاب سرقة او نيب او اختالس او تخريب لممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية.
وعم ى الدول االطرف االلتزام باتخاذ كافة التدابير الالزمة من أجل إدراج تمك االنتياكات الخمسة في
قوانينيا الداخمية بوصفيا انتياكات جنائية( تجريم االنتياكات ومن أجل قمعيا بعقوبات مناسبة) ()47
في ىذا االطار يجب التميز بين نوعين من االنتياكات الخطيرة بناء عمى النتائج المترتبة عمييا،
فاالنتياكات الثالثة االولى تدرج تحت (االنتياكات الخطيرة) التفاقيات جنيف لعام  1949والبروتوكول
االول االضافي ليا ،والتي يمكن وصفيا باالنتياكات الجسيمة ألنيا تستتبع التزامات الدول االطراف
بمالحقة او تسميم (اما تسميم او محاكمة) كل االشخاص المتيمين باقترافيا تطبيقا لمبدأ الوالية
العالمية.حيث انو يتعين عمى الدول ،امام تمك االنتياكات ،ان تحاول عمى نحو ما ان تمارس واليتيا ،ليس
فقط عندما يقع االنتياك عمى اراضييا او عندما يكون من يعتقد انو مرتكبيا من مواطنييا ،ولكن ايضا
عندما يرتكب االنتياك خارج اراضييا وبواسطة مواطن من دولة اخرى .فمبجرد تواجد المتيم بارتكاب
االنتياك عمى اراضييا عمييا ان تمارس واليتيا بمحاكمتو او تسميمو)48( .
اما بالنسبة لالنتياكين الخطيرين ،فيميا يرقيان الى مستوى جريمة الحرب في النظام االساسي لممحكمة
الجنائية الدولية ،لكن ال تترتب عمييا نفس النتائج المترتبة عمى االنتياكات الثالث االولى ،بحيث ان عمى
الدول االطراف فقط ان ترتب عمييا عقوبات جنائية اذا تم الفعل عمى أراضييا او كان المتيم الفاعل من
مواطنييا ،اما اذا ارتكب فعل االنتياك في الخارج وكان مرتكبو ينتمي لدولة اخرى ،ففي ىذا االطار يطبق
مبدأ الوالية العالمية االختيارية .أي ألي دولة اىمية المحاكمة عمى تمك االنتياكات بدون اي الزام ليا.
اضافة الى جانب ىذه االنتياكات الخطيرة والجسيمة ىناك االنتياكات االخرى التي ال توجب بالضرورة
مسؤولية جنائية)49( .
وبيذا نجد ان اتفاقية الىا ي وبروتوكولييا قد اقرت مجموعة من القواعد القانونية الدولية الخاصة بحماية
الممتمكات الثقافية ،اضافة الى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي االنساني بشكل عام ومنيا الممتمكات
الثقافية في القدس الشريف وأقرتا مسؤولية جنائية عمى االفراد والدول التي تنتيك ممتمكات ثقافية ومن
ضمنيا دولة االحتالل االسرائيمي وافرادىا.

15

الخاتمة4
انتيينا فيما تقدم من بحث الحماية الجنائية لممتمكات الثقافية في مدينة القدس وسنختم ىذه الدراسة ببيان
النتائح والمقترحات التي توصمنا الييا من خالليا:
النتائج4
 -1اوضحت الدراسة عدم مشروعية االحتالل الحربي لالراضي الفمسطينية المحتمة ومن ضمنيا مدينة
القدس وقرار الضم لمدينة القدس من قبل اسرائيل كدولة محتمة باطل وما يترتب عميو من اثار قانونية
تعتبر باطمة وفقا التفاقية جنيف الرابعة لعام  1949واتفاقية الىاي لعام  1954وبروتوكولييا االول
والثاني.
 -2ارتكبت اسرائيل العديد من االنتياكات الجسيمة لممتمكات الثقافية في مدينة القدس والتي تعتبر خرقاً
فاحشاً لمقانون الدولي االنساني واتفاقية الىاي لعام  1954وبروتوكولييا.
 -3عالجت الدراسة االليات القانونية الجنائية لمقاضاة اسرائيل وأفرادىا بسبب انتياكاتيم الجسيمة لممتمكات
الثقافية في مدينة القدس.
 -4لقد جرمت انتياكات الممتمكات الثقافية وفقا لمتشريعات الوطنية واالقميمية والدولية والتي نصت عمى
معاقبة من يقترف ىذه الجرائم.
المقترحات4
 -1دعوة الدول االطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949الى عقد اجتماع اللزام اسرائيل
باحتراميا وتطبيقيا التفاقية جنيف الرابعة عمى االراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية.
 -2دعوة دولة فمسطين الى التصديق عمى النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية لضمان تطبيق واحترام
الحماية الجنائية لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس.
 -3العمل عمى توثيق كافة االنتياكات الجسيمة لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس وجمع كافة االدلة التي
تثبت مخالفة اسرائيل وافرادىا في انتياكاتيم لمممتمكات الثقافية لغايات محاكمة مرتكبي ىذه الجرائم
ومسائمتيم امام كافة المحاكم المحمية واالقميمية والدولية.
 -4العمل عمى تفعيل االليات القانونية والقضائية ضد انتياكات اسرائيل في مدينة القدس لممتمكات الثقافية
وفقا لمقانون الدولي االنساني واتفاقية الىاي لعام  1954وبروتوكولييا.
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 -28انظر ،التقرير الفني الموثق بشأن عدم شرعية الحفريات التي تقوم بيا سمطات االحتالل االسرائيمي
في القدس ،مرجع سابق ،ص5 ،4
 -29انظر ،التقرير الفني الموثق بشأن عدم شرعية الحفريات التي تقوم بيا سمطات االحتالل في القدس،
مرجع سابق ،ص5
 -30انظرwww.article.wn.com/view ،
 -31انظر،عبد الغني محمود ،القانون الدولي االنساني ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1991 ،ص،183
انظر ،المستشار شريف عتمم ،مرجع سابق ،ص9
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 -32انظر ،د .عمي صادق ابوىيف ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص792
 -33انظر ،سموى احمد ميدان المفرجي ،مرجع سابق ،ص ،108انظر كذلك ،المستشار شريف عتمم،
مرجع سابق ،المادة(/8أ،ب) ،ص692
 -34انظر ،د .كمال حماد ،النزاع المسمح والقانون الدولي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،
بيروت ،ص97
 -35المستشار شريف عتمم ،مرجع سابق ،المادة( )91من البروتوكول االول لعام  ،1977ص315
 -36المواد  55،54،53من البروتوكول االول لعام  ،1977انظر كذلك ،د .عامر الزمالي ،مدخل الى
القانون الدولي االنساني ،منشورات المعيد العربي لحقوق االنسان والمجنة الدولية لمصميب االحمر ،ط،2
تونس  ،1997ص79
 -37انظر ،فيتوريو منييتي ،افاق جديدة لحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح ،دخول البروتوكول
الثاني الممحق التفاقية الىاي لعام  1954حيز التنفيذ ،مختارات من المجمة الدولية لمصميب االحمر،
 ،2004ص240
 -38انظر ،د .محمد سامح عمرو ،مرجع سابق ،ص146
 -39انظر ،سموى احمد ميدان المفرجي ،مرجع سابق ،ص111
 -40انظر ،د .محمد سامي عمرو ،مرجع سابق ،ص146
 -41انظر ،د .معتز فيصل العباسي ،مرجع سابق ،ص 523
 -42انظر ،محمد سامي عمرو ،مرجع سابق ،ص156
 -43انظر ،د .عبدالغني محمود ،القانون الدولي االنساني ،مرجع سابق ،ص ،183كذلك انظر ،سموى
احمد ميدان المفرجي ،مرجع سابق ،ص125
 -44انظر ،د .محمد سامي عمرو ،مرجع سابق ،ص  ،157كذلك انظر ،سموى احمد ميدان المفرجي،
مرجع سابق ،ص 125
 -45انظر ،فيتوريو منييتي ،مرجع سابق ،ص 236
 -46حيث يعرف النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية لعام  1998جرائم الحرب كما يمي " ...تعمد
توجيو ىجمات ضد المباني المخصصة لالغراض الدينية او التعميمية او الفنية او العممية او الخيرية
واالثار التاريخية ...شريطة اال تكون اىدافا عسكرية" ،المادة الثانية من النظام االساسي لممحكمة الجنائية
الدولية الفقرة التاسعة من البند "ب" من المادة.
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 -47انظر نص المادة  15الفقرة الثانية من البروتوكول الثاني الممحق باتفاقية الىاي
 -48انظر ،فيتوريو منييتي ،مرجع سابق ،ص239 ،238
 -49انظر ،فيتوريو منييتي ،مرجع سابق ،ص 239
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