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الرسالة إلشرافو كصبره كإلرشاداتو كتكجيياتو القيمة
 .1د .منير نسيبة المشرؼ عمى ٌ
 .2د .محمد الشاللدة ،ك د .معتز قفيشة (أعضاء المجنة المناقشة) كالمذاف تفضال بالمكافقة عمى مناقشة
رسالتي كتشريفي بسماع مالحظاتيـ القيمة.

 .3اساتذتي االفاضؿ في جامعة القدس عمى ما قدمكه لي مف عمـ كمعرفة طيمة دراستي في مرحمة
الماجستير.

 .4عطكفة ال ٌشيخ محمد عزاـ الخطيب التٌميمي مدير عاـ اكقاؼ القدس كشؤكف المسجد األقصى المبارؾ،
اإلسالمية ،كمكتبة المسجد
كمديرية العالقات العامة كاالعالـ في دائرة األكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات
ٌ

الرسالة.
األقصى المبارؾ ممثمة بمكظفييا ككؿ مف ساىـ كساعد في اعداد ىذه ٌ

ب

ممخص
ائيمي العسكرٌية في المسجد األقصى المبارؾ في ظ ٌؿ
تتناكؿ ىذه الرسالة تدخالت سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ
كلي كذلؾ منذ احتالؿ القدس ال ٌشرقية عاـ 1967ـ ،كحتٌى حادثة اغالؽ المسجد األقصى
القانكف ٌ
الد ٌ

المبارؾ عاـ 2017ـ.

قانكني لممسجد األقصى المبارؾ الكاقع تحت
الدراسة إلى البحث كالمعرفة كتحميؿ الكضع ال
تيدؼ ىذه ٌ
ٌ
كلية المتعارؼ عمييا كالتٌي قامت دكلة االحتالؿ
فاقيات ٌ
الد ٌ
االحتالؿ الحربي االسرائيمي استنادا إلى االتٌ ٌ

الدكلي العرفي ،كما كتيدؼ الدراسة الى الكقكؼ
االسرائيمي بالمصادقة عمييا ،اضافة الى قكاعد القانكف ٌ
الدكلي التٌي مف شانيا اف تكفٌر الحماية الكافية لممسجد
كلية في القانكف ٌ
قانكنية ٌ
الد ٌ
عمى أىـ اآلليات ال ٌ

األقصى المبارؾ مف التدخالت العسكرية االسرائيمية.

ائيمي في المسجد
الدراسة حكؿ مدل
قانكنية التٌ ٌ
تدكر اإلشكالية في ىذه ٌ
ٌ
دخالت العسكرٌية لالحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمي عف انتياكاتو بحؽ المسجد األقصى المبارؾ
األقصى المبارؾ كما مدل مسؤكلية االحتالؿ اإلسر ٌ
ينية كالتٌاريخية الكاقعة تحت االحتالؿ كذلؾ بمنظكر القانكف الدكلي.
باعتباره مف الممتمكات الثٌقافية ٌ
الد ٌ

الدراسة ىك تطكر التٌدخالت كاإلجراءات ذات الطٌابع العسكرم
اف ما دفع الباحث الختيار مكضكع ٌ
ائيمي تجاه المسجد األقصى المبارؾ كالتي تيدؼ إلى خمؽ كاقع جديد كسمب
ٌ
الصادرة عف االحتالؿ اإلسر ٌ
الرغبة في إثراء المكتبة
حؽ ال
ٌ
فمسطينييف في المسجد األقصى المبارؾ بغية ٌ
السيطرة عميو ،باإلضافة إلى ٌ
قانكنية.
ال
فمسطينية كالعربية بمثؿ ىذه ٌ
الدراسات ال ٌ
ٌ

يخية لمتدخالت كاإلجراءات
اعتمدت بداية البحث عمى استعراض كتحميؿ الىـ الكقائع كاالحداث التٌار ٌ
ائيمية التٌي كقعت كمرت عمى المسجد األقصى المبارؾ منذ احتالؿ إسرائيؿ لشرقي القدس
العسكرٌية اإلسر ٌ
عاـ 1967ـ ،إلى اغالؽ المسجد األقصى المبارؾ عاـ 2017ـ  ،كما كسيتـ االعتماد عمى المصادر

قانكنية
األكلية كعمى المصادر الثٌانكية لجمع المعمكمات كالتٌي تعتمد عمى األدبيات كالمقاالت كالكتب ال ٌ
النظر في
المكثقة لمبحث في طبيعة التٌدخالت كاإلجراءات العسكرٌية المتبعة مف قبؿ سمطات االحتالؿ ك ٌ

كلية.
فاقيات كاألعراؼ ٌ
قانكنيتيا طبقا ألحكاـ القانكف ٌ
الد ٌ
الدكلي كنصكصو كاالتٌ ٌ
ٌ
ج

النتائج كالتٌكصيات كمف اىميا:
ثـ ختـ الباحث دراستو كخمص إلى مجمكعة مف ٌ
 .1اف المسجد األقصى المبارؾ يعد مف الممتمكات الثٌقافية لما يتمتع بو مف قيمة دينية كتاريخية كركحية

اإلسالمية ،كالعالـ أجمع تجعؿ منو مممكؾ ثقافيا ينبغي تكفير الحماية لو
فمسطيني بؿ كلالمة
لمشعب ال
ٌ
ٌ
ائيمي العسكرٌية كالتٌي تعد بمثابة جرائـ حرب.
ٌ
قانكنيا مف اعتداءات كانتياكات دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمي بحؽ المسجد األقصى المبارؾ ،مف
 .2ضركرة العمؿ عمى فضح انتياكات دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
خالؿ كؿ كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة ،كنقؿ ىذه المشكمة إلى كؿ أنحاء العالـ ،كفضحيا

الرأم العاـ العالمي ،كي يتنبو الجميع إلى خطكرة ىذه االنتيكات كاالعتداءات
أماـ كؿ المحافؿ ٌ
الد ٌ
كلية ك ٌ
ائيمية.
اإلسر ٌ

د
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Abstract
In this study, the researcher addressed the subject of the Israeli occupation military
interventions in Al-Aqsa Mosque under international law since the occupation of East
Jerusalem in 1967 and until the closing of Al Aqsa Mosque in 2017.
This study aims to research, knowledge and analyze the legal status of the blessed Mosque
under the Israeli occupation, based on the international agreements recognized by the
occupying state as well as the rules of customary international law and the most important
international legal mechanisms in international law that would provide Adequate protection of
Al Aqsa Mosque from Israeli military intervention.
In this study, the question arises as to the legality of the military intervention of the Israeli
occupation in the Al-Aqsa Mosque and the extent to which the Israeli occupation is
responsible for its violations against the Al-Aqsa Mosque as a cultural and historical property
under occupation from the perspective of international law
What prompted the researcher to choose the subject of the study is the development of
interventions and measures of a military nature by the Israeli occupation against Al-Aqsa
Mosque, which aims to create a new reality and rob the right of the Palestinians in the Al-Aqsa
Mosque in order to control it in addition to the horrific enrichment of the Palestinian and Arab
libraries with such legal studies.
The beginning of the research was based on a review and analysis of the most important
historical events and events of the Israeli military interventions and actions that took place and
passed on the Al-Aqsa Mosque since Israel occupied East Jerusalem in 1967 until the closure
of Al-Aqsa Mosque in 2017. It will also rely on primary sources and secondary sources to
collect information, which relies on literature, articles and legal documented books to
examine the nature of military interventions and procedures followed by the occupation
authorities and to consider their legality in accordance with the provisions of international law
and its texts and conventions and international conventions.
Then the researcher concluded his study and concluded a set of conclusions and
recommendations, the most important of which:
1. Al-Aqsa Mosque is considered a cultural property because of its religious, historical
and spiritual value to the Palestinian people, the Islamic nation and the world at large,
ه

this make it a cultural statement that should be legally protected from the attacks and
violations of the Israeli military occupation, which are considered war crimes.
2. The need to work to expose the violations of the Israeli occupation against Al-Aqsa
Holy Mosque through all media, audio and video, and to spread this problem all over
the world and expose it to all international forums and international public opinion, in
order to be aware of the seriousness of these violations and Israeli aggressions.

و

الفصل األول
المقدمة
بقدسية كبيرة في نفكس المسمميف ككنو ٌأكؿ قبمة لإلسالـ ككذلؾ مدينة القدس
يتمتٌع المسجد األقصى
ٌ
ماكية الثٌالثة ،كا ٌف لتاريخ المسجد األقصى المبارؾ
القديمة ،لما
الس ٌ
تضمو مف أماكف عبادة رمزٌية لم ٌشرائع ٌ
ٌ
ا
حافال مف
سجال
الرمزٌية لم ٌشرائع األخرل في البمدة القديمة مف مدينة القدس،
ن
ٌ
خاصة دكف باقي األماكف ٌ
ائيمي  ،كال تزاؿ تجاه ىذا المسجد
التٌدخالت كاإلجراءات العسكرٌية التٌي
ٍ
أقدمت عمييا ٌ
قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
مؤسساتو ،بضركرة اتٌخاذ إجراءات،كمكاقؼ صارمة
العريؽ كالتٌي رافقتيا مطالبات لممجتمع ٌ
كلي بجميع ٌ
الد ٌ
ىاـ لدل المسمميف.
اء عمى أفعاليا ،كاجراءاتيا ٌ
ٌ
ضد دكلة االحتالؿ ،جز ن
ديني ٌ
ضد رمز ٌ

السابع مف حزيراف (يكنيك) لعاـ 1967ـ،
احتمٌت القكات اإلسر ٌ
ائيمية المسجد األقصى المبارؾ في صبيحة ٌ
ائيمي عميو ،ككاف ذلؾ اكؿ ما
ائيمي في ساحاتو ،كما كقامكا بكضع العمـ اإلسر ٌ
كاحتفؿ جنكد الجيش اإلسر ٌ

ائيمي مف إجراءات تجاه المسجد األقصى المبارؾ بعد احتاللو ،كتكالت
قامت بو دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمية بحؽ المسجد األقصى المبارؾ كتصاعدت طػكاؿ سػنكات االحػتالؿ،
اإلجراءات العسكرٌية اإلسر ٌ
ائيمية إلى المسجد،
كالتٌي كاف أحدثيا  ،كأخطرىا إغالؽ المسجد األقصى المبارؾ،كدخكؿ ال ٌشرطة اإلسر ٌ
السبت بتاريخ
الصالة فيو يكمي الجمعة ك ٌ
كابنيتو كالعبث بمحتكياتو ،كتكسير االبكاب ،كاالقفاؿ ،كمنع ٌ

ائيمي بكابات تفتيش
()11ك( )15يكليك/تمكز لعاـ 2017ـ ،كأعقب ذلؾ تركيب سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ
إلكتركنية عمى مداخؿ المسجد.
ٌ
ائيمي في المػسجد األقػصى المبارؾ ككثرت كتصاعدت كتيرتيا
ٌ
تنكعت التٌدخالت العسكرٌية لالحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمية فػي ساحات المسجد األقصى ،كعمى بكاباتو ،كمنع
فكاف مف أشكاليا كصكرىا إنتػشار ال ٌشرطة اإلسر ٌ
الدخكؿ إليو ،كاعتقاؿ أعداد منيـ ،كمنع اإلعمػار كالتٌرميـ كاعتقاؿ مكظفي األكقاؼ،
المصميف مف ٌ
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القكة كالعنؼ ضد
كالتٌدخالت العسكرٌية في المسجد األقصى المبارؾ ،كأبنيتو ،كتكسير أجزاء منو ،كاستخداـ ٌ
ائيمية المسمحة لممتدينيف الييكد ،كحراستيـ خالؿ جكالتيـ في باحاتو.
المصميف ،كمرافقة ال ٌشرطة اإلسر ٌ
إف المسجد األقصى المبارؾ كمدينة القدس كمعالميا تتعرض اليػكـ إلػى ىجمػة إسرائيمية شرسة كضخمة
ليؿ نيار ،كبكتيرة متسارعة تيدؼ إلى تغيير الكضع التٌاريخي القائـ لممدينة المقدسة ال سيما كضع
المػسجد األقصى المبارؾ ،كال شؾ في أف التٌزايد الكبير كالمستمر باألعماؿ ذات الطٌابع العسكرم التٌي
قانكنية ليذا
تيدؼ إلى تغيير كضع المسجد األقصى المبارؾ تستدعي ضركرة التٌفكير في تكفير الحماية ال ٌ
ائيمي كالعمؿ عمى مساءلة إسرائيؿ
المسجد العريؽ لمحفاظ عميو مف أطماع ،كمخططات االحتالؿ اإلسر ٌ

دكليان كمحاسبتيا عمى تدخالتيا ذات الطٌابع العسكرم تجاه المسجد األقصى المبارؾ كفؽ قكاعد كاحكاـ

الدكلي.
القانكف ٌ

 حدود الدراسةمكانيا :المسجد األقصى المبارؾ /القدس.
ن
زمانيا :منذ احتالؿ إسرائيؿ لممسجد األقصى المبارؾ عاـ 1967ـ ،كحتٌى حادثة اغالؽ المسجد األقصى
ن
المبارؾ عاـ 2017ـ.

 أىمية الدراسةدخالت العسكرٌية
قانكنية تقكـ عمى فحص مدل
الدراسة في انيا تعد دراسة
قانكنية التٌ ٌ
تنبع أىمية ىذه ٌ
ٌ
ٌ
ائيمية في المسجد األقصى المبارؾ كذلؾ مف
ائيمي المنظمة كالتٌي تقكـ بيا ال ٌشرطة اإلسر ٌ
لالحتالؿ اإلسر ٌ
الدكلي العرفي ،كما تتخذه سمطات االحتالؿ
كلية التٌي قامت بإبراميا كقكاعد القانكف ٌ
فاقيات ٌ
الد ٌ
خالؿ االتٌ ٌ
فمسطينييف إلى المسجد
ائيمي مف إجراءات عسكرية تحد مف حرية العبادة كمنع كتقييد كصكؿ ال
ٌ
اإلسر ٌ
األقصى كسماحيا لدخكؿ المتطرفيف الييكد لباحات المسجد األقصى المبارؾ كحمايتيـ ،ك تركز ىذه

كلية التٌي تكفؿ الحماية لممسجد األقصى المبارؾ
قانكنية ٌ
ٌ
الدراسة عمى البحث في القكاعد ك ٌ
الد ٌ
النصكص ال ٌ
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الدكلي مف محاكالت
كما كتتطرؽ لمكضكع تحديد الكضع ال
قانكني لممسجد األقصى المبارؾ ،كبياف المكقؼ ٌ
ٌ
قانكني القائـ لممسجد األقصى المبارؾ.
ائيمي تغيير الكضع ال
ٌ
سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ

 دراسات سابقةقانكنية كالتٌحميالت السابقة في هذا
استعان الباحث في إجزاء هذه الدراسة على بعض مه الدراسات كالمقاالت ال ٌ

ائيمي العسكرٌية في المسجد األقصى المبارؾ
المجـال،والتي تطرقت لمكضكع ( تدخالت االحتالؿ اإلسر ٌ
الضكء عمى
في ظؿ القانكف ٌ
الدكلي) كالٌذم أعالجو في دراستي ىذه ،كالتٌي مف خالليا حاكؿ الكتٌاب تسميط ٌ
دخالت العسكرٌية بكافٌة اشكاليا كالمتعمقة بالمسجد األقصى المبارؾ في االطار العاـ لقضية
ىذه التٌ ٌ

الدراسات إلى
ينية بصفة عرضية غير مباشرة ،فتطرقت ىذه ٌ
القدس ،أك في إطار الممتمكات الثٌقافية ك ٌ
الد ٌ
ائيمي ،أك
الكضع ال
قانكني لممسجد األقصى باعتباره جزنء مف القدس الكاقعة تحت االحتالؿ الحربي اإلسر ٌ
ٌ

في إطار حماية المسجد األقصى المبارؾ باعتباره مف أماكف العبادة ،كنكعا مف أنكاع الممتمكات الثٌقافية،

ائيمي المترتبة عمييا نتيجة لتدخالتيا العسكرٌية
أك مف حيث إبراز المسؤكلية ٌ
الد ٌ
كلية لدكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الدراسات كالتٌحميالت سيتـ االعتماد عمييا ككنيا
الدكلي ،إف ىذه ٌ
في المسجد األقصى المبارؾ كفؽ القانكف ٌ
ائيمي في المسجد األقصى المبارؾ باعتباره مخالفا
قد تطرقت إلى تكضيح التٌدخؿ العسكرم لالحتالؿ اإلسر ٌ
كلية منذ احتالؿ إسرائيؿ لشرقي القدس عاـ 1967ـ ،كلغاية
فاقيات ٌ
لبنكد القانكف ٌ
الد ٌ
الدكلي اإلنساني كاالتٌ ٌ

اغالؽ المسجد األقصى المبارؾ عاـ 2017ـ.
الدراسات ما يمي:
كمف ىذه ٌ

أوال -دراسة بعنوان" :الحماية الجنائية لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس والقانون الدولي اإلنساني"،

لمدكتور محمد الشال لدة ،كالٌذم تطرؽ مف خاللو إلى المركز القانكني لمدينة القدس كنطاؽ تطبيؽ احكاـ
الحماية المقررة لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس ،كما كتطرؽ الى المسؤكلية الدكلية الجنائية عمى دكلة

االحتالؿ اإلسرائيمي عف الجرائـ المرتكبة ضد الممتمكات الثقافية كالدينية كاالثرية في مدينة القدس.

ثانيا  -دراسة بعنوان" :حماية الممتمكات الثقافية في المنازعات المسمحة عمى ضوء احكام القانون

الدكلي
الدولي اإلنساني" ،لالستاذ خياري عبد الرحيم ،في بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجيستر في القانكف ٌ
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كلية كالٌذم تطرؽ مف خاللو إلى االحتالؿ كتعريفو كتطبيقات قكاعد الحماية عمى الممتمكات
كالعالقات ٌ
الد ٌ
ائيمية العسكرٌية تجاه الممتمكات الثٌقافية في فمسطيف
الثٌقافية أثناء االحتالؿ كتحدث عف التٌدخالت اإلسر ٌ
قانكنية المترتبة عمى دكلة االحتالؿ
كخص بالذكر المسجد األقصى المبارؾ ،كما كتطرؽ إلى المسؤكلية ال ٌ
نتيجة لمخالفتيا لقكاعد الحماية.

ثالثا -دراسة بعنوان "حماية الممتمكات الثقافية في القدس في ظل القانون الدولي" لألستاذة سعاد ززال
الدكلي كقت االحتالؿ كتطرقت إلى
حيث قامت بتكضيح لقكاعد حماية الممتمكات الثٌقافية في القانكف ٌ
ائيمي لقكاعد حماية الممتمكات الثٌقافية في القدس كصكرىا كتحدثت عف
مخالفة كانتياؾ االحتالؿ اإلسر ٌ

قانكنية المترتبة عمى دكلة االحتالؿ بسبب عدـ تطبيؽ قكاعد الحماية.
المسؤكلية ال ٌ

رابعا  -بحث تحت عنوان "حماية الممتمكات الثقافية في القانون الدولي اإلنساني" لالستاذان توفيق
شرماق وفريد شرماق في بحث لنيؿ درجة الماجستير في القانكف ،حيث تضمف البحث تعريؼ الممتمكات

فاقية الىام لعاـ 1954ـ،
فاقيات ٌ
كلية كخصكصا اتٌ ٌ
الد ٌ
الثٌقافية ،كحمايتيا في كقت االحتالؿ بمكجب االتٌ ٌ
فاقيات جنيؼ الرابعة كتطرؽ البحث
كالبرتكككؿ األكؿ لعاـ 1954ـ ،كالبرتكككؿ الثٌاني لعاـ 1999ـ ،كاتٌ ٌ
ائيمي لقكاعد حماية الممتمكات الثٌقافية،كالمسؤكلية المترتبة عمى إسرائيؿ نتيجة
إلى مخالفة االحتالؿ اإلسر ٌ
الناتجة عف إجراءاتيا العسكرٌية تجاه المسجد األقصى كالٌذم
لذلؾ كاالساس ال
قانكني لمسؤكلية إسرائيؿ ٌ
ٌ
الدكلي اإلنساني في فمسطيف المحتمة منذ عاـ 1967ـ.
يجعؿ إسرائيؿ ممزمة باحتراـ كتطبيؽ القانكف ٌ

خامسا  -بحت بعنوان" :حماية األماكن الدينية المقدسة في الشريعة والقانون الدولي -دراسة مقارنة"-
الدكتكراه في العمكـ ال ٌشرعية حيث قامت بتكضيح قكاعد
لمدكتورة نوال لبيض في بحث مقدـ لنيؿ درجة ٌ
ينية الكاقعة تحت االحتالؿ الحربي كتكضيح لتعريؼ حرمة األماكف المقدسة كما يترتب
حماية األماكف ٌ
الد ٌ

كلية لدكلة االحتالؿ المترتبة
عمى عدـ الحفاظ عمييا مف قبؿ دكلة االحتالؿ ككما تطرقت إلى المسؤكلية ٌ
الد ٌ
عمييا نتيجة النتياكيا كخرقيا لقكاعد حماية األماكف المقدسة كامكانية تأثيـ ىذه اإلجراءات جنائيا باإلضافة

ائيمية بمختمؼ اشكاليا كصكرىا تجاه المسجد األقصى
إلى تكضيح التٌدخالت كاإلجراءات العسكرٌية اإلسر ٌ
ائيمي.
المبارؾ الكاقع تحت االحتالؿ اإلسر ٌ
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سادسا  -بحث تحت عنوان "الحق في حماية أماكن العبادة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية -
فمسطين نموذجا "-لالستاذة فاطمة نجادي حيث تضمف بحثيا مكضكع حماية أماكف العبادة في الحرب

الناتجة عف إجراءاتيا
كلية ،كمسؤكلية إسرائيؿ ٌ
(االحتالؿ الحربي) في القانكف كالمكاثيؽ ٌ
كلية ٌ
الد ٌ
الد ٌ
ينية اك
العسكرٌية تجاه أماكف العبادة كالتٌي بينت مف خاللو باف تعرض سمطات االحتالؿ لالماكف ٌ
الد ٌ
فاقيات الىام لعاـ 1954ـ،
فاقيات كاألعراؼ ٌ
كلية ال سيما اتٌ ٌ
الد ٌ
المساس بيا يشكؿ انتياكا كخرقا لالتٌ ٌ

الصادر عاـ 1977ـ ،كما كتطرقت
األكؿ التٌ ٌ
فاقية جنيؼ لعاـ 1949ـٌ ،
ك1907ـ ،كالممحؽ االضافي ٌ
ائيمية تجاه اماكف العبادة المقدسة كخصت بالذكر المسجد
إلى ذكر الىـ التٌ ٌ
دخالت العسكرٌية اإلسر ٌ
األقصى المبارؾ.

سابعا  -بحث بعنوان "القدس والقانون الدولي -دراسة لممركز القانوني لممدينة واالنتياكات اإلسرائيمية
قانكني لممسجد
لحقوق االنسان الفمسطيني فييا" لمدكتور موسى دويك حيث تطرؽ في بحثو لمكضع ال
ٌ
ائيمي منذ
األقصى المبارؾ في القانكف ٌ
الدكلي باعتباره يقع في مدينة القدس الكاقعة تحت االحتالؿ اإلسر ٌ

عاـ 1691ـ ،كما كتضمف البحث التٌعريؼ باالحتالؿ الحربي كعناصره كالقكاعد العامة لالحتالؿ الحربي
الدراسات كغيرىا تتفؽ عمى أف المسجد األقصى المبارؾ الكاقع
كتطبيقيا عمى القدس ،ك نجد بأف ىذه ٌ

أرضا محتمةن؛ كتعتبر إسرائيؿ قكة احتالؿ غير شرعية
ضمف شرقي القدس بمكجب القانكف ٌ
الدكلي يعتبر ن
كيعتبر ضميا لمقدس ال ٌشرقية كما أصدرتو مف تشريعات كما اتخذتو مف إجراءات باطال كانتياكا لمقانكف

الدكلي.
ٌ

ائيمي في
الدراسات ،كاألبحاث كغيرىا ركزت عمى التٌ ٌ
إف جميع ىذه ٌ
دخالت العسكرٌية لالحتالؿ اإلسر ٌ
المسجد األقصى المبارؾ كعمى ذكر الىـ االحداث كاإلجراءات ذات الطٌابع العسكرم التي قاـ بيا
ائيمي في ىذا المسجد ،كذلؾ باستخداـ طرؽ كأساليب ،كأدكات مختمفة منيا تكسير أبكاب
االحتالؿ اإلسر ٌ
القكة المسمحة ضد المصميف داخمو كاعتقاؿ حراس
كنكافذ كمرافؽ المسجد األقصى المبارؾ،كاستخداـ ٌ
ائيمية القتحامات المتطرفيف الييكد لباحاتو،
كمكظفي المسجد األقصى المبارؾ ،كمرافقة ال ٌشرطة اإلسر ٌ
الدكلي ليا.
كالتٌضييؽ عمى دخكؿ ال
فمسطينييف إلى المسجد األقصى المبارؾ ،كنظرة القانكف ٌ
ٌ

الدراسات كاألدبيات المذككرة كغيرىا؛
تجدر االشارة إلى أف ما سأقكـ بتقديمو الحقان سيككف معتمدان عمى ٌ
اإلسالمية كالتٌي تختص بتكثيؽ التٌدخالت كاإلجراءات العسكرٌية
الصادرة عف دائرة األكقاؼ
ٌ
كالتٌقارير ٌ
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ائيمية في المسجد األقصى المبارؾ تعتبر أداة لجمع المعمكمات طالما أف المكضكع الٌذم يتـ معالجتو
اإلسر ٌ
في تطكر مستمر كينتيج نيجان متصاعدان كخطي انر.

 مشكمة الدراسةينية تخضع في أكقات
بعد مراجعة األدبيات المذككرة أعاله يتضح باف أماكف العبادة كممارسة الحريات ٌ
الد ٌ
كلية مثؿ اإلعالف العالمي لحقكؽ
الداخمية ،كالمكاثيؽ ٌ
السمـ لمقكاعد العامة المنصكص عمييا في القكانيف ٌ
الد ٌ
ٌ

ياسية لعاـ 1966ـ ،كأما في حالة
االنساف لعاـ 1948ـ ،كالعيد ٌ
الس ٌ
الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك ٌ
الدكلي
ينية تخضع لقكاعد القانكف ٌ
النزاعات المسمحة فاف أماكف العبادة كممارسة الحريات ٌ
االحتالؿ ك ٌ
الد ٌ
الدكلي بشكؿ
الضكء عمى مكقؼ القانكف ٌ
اإلنساني المتعارؼ عمييا ،كمف خالؿ ىذا البحث سيتـ تسميط ٌ
كلية كمنظمات
الدكلي اإلنساني بشكؿ
فاقيات كالمعاىدات ٌ
عاـ كالقانكف ٌ
الد ٌ
خاص باإلضافة إلى االتٌ ٌ
ٌ

ائيمي العسكرٌية في المسجد األقصى كاثر
المجتمع ٌ
الدكلي مف مكضكع تدخالت سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ
فمسطينييف بالمسجد األقصى المبارؾ.
جميع ذلؾ عمى حؽ ال
ٌ
دخالت العسكرٌية لالحتالؿ
الرئيسي كالجكىرم لمدراسة كىك :ما مدل
قانكنية التٌ ٌ
ٌ
كمف ىنا يبرز ٌ
السؤاؿ ٌ
ائيمي
ائيمي في المسجد األقصى المبارؾ كما مدل المسؤكلية ٌ
الد ٌ
كلية المترتبة عمى االحتالؿ اإلسر ٌ
اإلسر ٌ
الدكلي كقكاعده كاحكامو الخاصة بحماية الممتمكات
دخالت العسكرٌية كذلؾ بمنظكر القانكف ٌ
نتيجة ليذه التٌ ٌ
الثٌقافية الخاضعة لالحتالؿ؟

 المنيجيةالسؤاؿ البحثي فال بد مف استعراض لممنيجية التٌي استخدمت
بعد القياـ بعرض الىـ ٌ
السابقة ك ٌ
الدراسات ٌ
النحك التٌالي:
كتـ االعتماد عمييا بدراستي ىذه كىي عمى ٌ
يخية لمتدخالت كاإلجراءات العسكرٌية
 اعتمدت بداية البحث عمى استعراض الىـ الكقائع كاالحداث التٌار ٌائيمية التٌي كقعت كمرت عمى المسجد األقصى المبارؾ منذ احتالؿ إسرائيؿ لشرقي القدس عاـ
اإلسر ٌ
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العسكرٌية

الممارسة مف قبؿ سمطات االحتالؿ

1967ـ ،كالتٌي سيتـ مف خالليا تتبع لإلجراءات
ائيمية المتعاقبة تجاه
ائيمي تجاه المسجد األقصى المبارؾ ككيؼ تغيرت سياسة الحككمات اإلسر ٌ
اإلسر ٌ
المسجد األقصى المبارؾ حيث اصبحت تتخذ منحى متصاعدان كمتسارعان ،كالتٌي كانت نقطة التٌحكؿ
ائيمي ارئيؿ شارككف لباحات المسجد األقصى عاـ 2000ـ ،كالتي
الجكىرم فييا زيارة رئيس الكزراء اإلسر ٌ
م بحؽ المسجد األقصى المبارؾ.
تبعيا اتخاذ إجراءات ٌ
كتدخالت ذات طابع عسكر ٌ

الصادرة عف دائرة األكقاؼ
 تـ االعتماد بشكؿ أساسي عمى المصادر األكلية كىي عبارة عف التٌقارير ٌقانكنية إلدارة المسجد األقصى المبارؾ ،كنصكص
الصالحية ال ٌ
ٌ
اإلسالمية في القدس باعتبارىا صاحبة ٌ
فاقيات جنيؼ
الدكلي كخاصة القانكف ٌ
كاحكاـ القانكف ٌ
فاقيات الىام ،كاتٌ ٌ
الدكلي اإلنساني السيما نصكص اتٌ ٌ

الصادرة عف الييئات المعنية
فاقيات كاألعراؼ ٌ
الد ٌ
الرابعة كق اررات اليكنسكك كغيرىا مف االتٌ ٌ
كلية ،كالق اررات ٌ
ائيمية كالقكانيف المعركضة كالمطركحة ك /أك المصادؽ عمييا مف ًقبؿ
بيذا المكضكع ،كأحكاـ المحاكـ اإلسر ٌ
ائيمي كما سيتـ االعتماد عمى المصادر الثٌانكية لجمع المعمكمات كالتٌي تعتمد عمى األدبيات
الكنيست اإلسر ٌ
قانكنية المكثقة.
كالمقاالت كالكتب ال ٌ

قانكني لممسجد األقصى المبارؾ تحت
 بعد كصؼ الكقائع كتحميميا تـ االعتماد عمى تكضيح الكضع الٌ
قانكنيتيا
النظر في
االحتالؿ كطبيعة التٌدخالت كاإلجراءات العسكرٌية المتبعة مف قبؿ سمطات االحتالؿ ك ٌ
ٌ
كلية ،كذلؾ باعتبار أف المسجد األقصى
فاقيات كاألعراؼ ٌ
طبقا ألحكاـ القانكف ٌ
الد ٌ
الدكلي كنصكصو كاالتٌ ٌ

قانكنية
ينية كمف الممتمكات الثٌقافية التٌي قاـ القانكف ٌ
المبارؾ ىك مف االماكف ٌ
الدكلي بكضع األسس ال ٌ
الد ٌ
لحمايتيا.

 مبررات الدراسة (الدوافع والمحفزات)الدراسة ىك تطكر التٌدخالت كاإلجراءات ذات الطٌابع العسكرم
اف ما دفع الباحث الختيار مكضكع ٌ
ائيمي تجاه المسجد األقصى المبارؾ كاتخاذىا منحى متصاعدان كمخططان لو يتـ
ٌ
الصادرة عف االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمية بمختمؼ كحداتيا كيتـ تنفيذىا بكسائؿ كذرائع كأساليب مختمفة
تنفيذه مف خالؿ أجيزة ال ٌشرطة اإلسر ٌ
تيدؼ إلى خمؽ كاقع جديد كسمب حؽ الفمسطي ٌنييف في المسجد األقصى المبارؾ كالكصاية األردنية عميو
قانكنية العربية المتعمقة بالمسجد األقصى المبارؾ
السيطرة عميو ،باإلضافة إلى قمة ٌ
الدراسات ال ٌ
بغية ٌ
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دخالت العسكرٌية
كلية الكفيمة بحمايتو مف ىذه التٌ ٌ
ائيمية بحقو كاالليات ٌ
الد ٌ
كاإلجراءات العسكرٌية اإلسر ٌ
ائيمي.
خصكصان ،كانو يخضع لكضع
قانكني صعب ،كمعقد حيث انو يخضع تحت سمطة االحتالؿ اإلسر ٌ
ٌ

 اليدف من البحثقانكني لممسجد األقصى المبارؾ كما كتيدؼ إلى
الدراسة إلى البحث كالمعرفة كتحميؿ الكضع ال
تيدؼ ىذه ٌ
ٌ
فاقية
فاقيات ٌ
فاقية الىام لعاـ 1907ـ ،كاتٌ ٌ
كلية المتعارؼ عمييا كمنيا اتٌ ٌ
الد ٌ
محاكلة الكقكؼ عمى اىـ االتٌ ٌ
النزاعات المسمحة كالبركتكككؿ
الىام لعاـ 1954ـ ،المتعمقة بحماية الممتمكات الثٌقافية كقت الحرب ك ٌ

فاقيات جنيؼ الرابعة لعاـ
اإلضافي الثٌاني لعاـ 1999ـ ،الٌذم جاء بنظاـ الحماية المعززة كاتٌ ٌ
كلية األخرل المتعمقة بحماية
فاقيات ٌ
الد ٌ
فاقية كادم عربة لعاـ 1994ـ ،كجميع االتٌ ٌ
1949ـ،كممحقاتيا كاتٌ ٌ
الصادرة عف منظمة اليكنسكك ،كاظيار كيفية خرؽ إسرائيؿ
األعياف المدنية كالثٌقافية ،كخصكصان الق اررات ٌ

الدكلي
كلية في القانكف ٌ
قانكنية ٌ
الد ٌ
فاقيات كاالعراؼ الدكلية ،كالكقكؼ عمى أىـ اآلليات ال ٌ
لبنكد ىذه االتٌ ٌ
اإلنساني التٌي مف شانيا أف تكفٌر الحماية الكافية لممسجد األقصى المبارؾ كمدينة القدس الكاقعة تحت
ائيمي.
االحتالؿ اإلسر ٌ

الدراسة إلى فتح المجاؿ أماـ ابحاث أخرل الرتباطو بالجانب التٌاريخي عالكة عف جانبو
كما كتيدؼ ٌ
قانكنية حيث اف
الرغبة في إثراء المكتبة ال
ال
فمسطينية كالعربية بمثؿ ىذه ٌ
الدراسات ال ٌ
ٌ
قانكني ،باإلضافة إلى ٌ
ٌ
معمقة.
سياسية كليست دراسات
الدراسات المتعمقة بيذا المكضكع ىي في غالبيتيا العظمى دراسات
ٌ
ٌ
ٌ
قانكنية ٌ

 صعوبات البحثالصعكبات كىي:
 كاجيتني في دراستي ىذه بعضان مف ٌقانكنيا كسياسياا كتاريخياا.
 سعة كتشعب المكضكع الشتمالو عمى العديد مف المسائؿ المتداخمةٌ
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جدول محتويات الرسالةالنحك التٌالي:
الدراسة عمى خمسة فصكؿ
احتكت ىذه ٌ
أساسية عمى ٌ
ٌ
حيث احتكل الفصؿ األكؿ عمى مقدمة البحث كالتٌي اشتممت عمى (مقدمة ،طرح المشكمة ،المبررات،
ائيمية
السابقة) ،اما الفصؿ الثٌاني فخصص لمحديث عف التٌ ٌ
التٌعريفاتٌ ،
دخالت العسكرٌية اإلسر ٌ
الدراسات ٌ

في المسجد األقصى المبارؾ منذ عاـ 1967ـ ،كحتٌى عاـ 2017ـ ،كفي الفصؿ الثٌالث تناكؿ الباحث
الدكلي كفي الفصؿ
ائيمي كفقا لمقانكف ٌ
حماية المسجد األقصى المبارؾ في ظؿ االحتالؿ الحربي اإلسر ٌ

كلية المترتبة عمى انتياؾ قكاعد حماية المسجد
الرابع تطرؽ الباحث لمحديث عف اساس المسؤكلية ٌ
الد ٌ
ٌ
قانكنية المترتٌبة عمى
األقصى المبارؾ في القانكف ٌ
الدكلي كفي الفصؿ الخامس تناكؿ الباحث اآلثار ال ٌ
الدكلي كختـ الباحث دراستو بخاتمة احتكت عمى
انتياؾ أحكاـ حماية المسجد األقصى المبارؾ في القانكف ٌ
النتائج كالتٌكصيات.
مجمكعة مف ٌ
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الفصل الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التدخالت العسكرية اإلسرائيمية في المسجد األقصى المبارك منذ عام 1967م ،وحتى عام
2017م

السابع مف حزيراف (يكنيك) لعاـ 1967ـ،
احتمٌت القكات اإلسر ٌ
ائيمية المسجد األقصى المبارؾ في صبيحة ٌ
كاحتفؿ جنكد االحتالؿ في ساحاتو ،كفي منطقة حائط البراؽ بيجة بيذا االحتالؿ ،كعربدكا ،كرقصكا،
كشربكا الخمر في المسجد األقصى المبارؾ ،ككاف ذلؾ أكؿ تدخؿ عسكرم اسرائيمي عميو ،بعد احتاللو،

كتكاصمت التٌدخالت ذات الطٌابع العسكرم عمى المسجد األقصى المبارؾ طكاؿ سنكات االحتالؿ ،كالتٌي
ائيمية عمى اختالؼ تشكيالتيا كمسمياتيا).)1
ائيمي ،كأجيزة ال ٌشرطة اإلسر ٌ
قاـ بيا جنكد االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمي بكاسطة أجيزتيا األمنية ،كال ٌشرطية كبكتيرة متصاعدة مف تدخالتيا
راكمت حككمة االحتالؿ اإلسر ٌ
العسكرٌية في الػمسجد األقصى الػمبارؾ كخاصة في عاـ 2017ـ ،كالٌذم شيد ذركة ىذه التٌدخالت منذ
دخالت العسكرٌية غير الػمسبكقة
سقكط مدينة القدس تحت نير االحتالؿ في العاـ 1967ـ ،حيث تكالت التٌ ٌ
بشكؿ شبو يكمي كتـ اغالؽ المسجد األقصى المبارؾ ،كاقتحامو كالعبث بمحتكياتو ،كالتٌي سيتـ مف خالؿ

ائيمي مف إجراءات عسكرية تجاه المسجد
ىذا الفصؿ التٌركيز عمى اىـ ما قامت بيا قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
األقصى المبارؾ.

()1
الدكلي لنصرة
السنكار ،زكريا :)2008( ،االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى (عاـ  2005نمكذجا) ،المؤتمر ٌ
ٌ
الدكلي الثٌاني ،القدس-بيركت-غزة ،ص .570
القدس ،االعماؿ الكاممة لمؤتمر القدس ٌ
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المبحث االول :صور واشكال التدخالت العسكرية اإلسرائيمية في المسجد األقصى المبارك
ينية المتطرفة مف
ال تقتصر المخاطر المحدقة بالمسجد األقصى المبارؾ عمى ما تقترفو الجماعات ٌ
الد ٌ
كضد مف
ضده
ٌ
فية ٌ
تعس ٌ
ائيمي مف إجراءات ٌ
الييكد ،بؿ األخطر منيا ما يقكـ بو جنكد جيش االحتالؿ اإلسر ٌ

فمسطينييف مستخدمة كافٌة اساليب القمع كبكافٌة انكاع االسمحة.
يحاكؿ دخكلو مف ال
ٌ
اوال :اقتحامات الجيش ورجال الشرطة

حكلت شرطة االحتالؿ ساحات المسجد األقصى المبارؾ إلى ما يشبو الثٌكنات العسكرٌية مف خالؿ
المدججة بشتٌى أنكاع األسمحة ،كالٌتي
االقتحامات اليكمية لعناصر كحداتيا الخاصة ،كشرطتيا العسكرٌية
ٌ

يخية بالتٌكسير كالتٌخريب ،جنبان إلى جنب مع تحكيؿ
تكرر اعتداءىا عمى األبكاب ،كال ٌشبابيؾ ،كالمباني التٌار ٌ
ٌ
م إلشاعة أجكاء
مداخؿ المسجد األقصى المبارؾ إلى ما يشبو المعابر بتكريس تكاجد
شرطي كعسكر ٌ
ٌ

الزكار).)2
اإلرىاب كالخكؼ في صفكؼ المصمٌيف ك ٌ

كانت أكلى عمميات االقتحاـ لممسجد األقصى المبارؾ بعد احتالؿ القدس عاـ 1967ـ ،كذلؾ حيف

سيارة نصؼ
ائيمي عمى المسجد األقصى المبارؾ ب ٌ
استكلى مكردخام غكر الجنراؿ في جيش االحتالؿ اإلسر ٌ
مرة منذ تحرير صالح
ألكؿ ٌ
مجنزرة ،كأ ٌدل ذلؾ إلى تعطيؿ شعائر صالة الجمعة بتاريخ 1967/6/9ـٌ ،

دخالت العسكرٌية منذ ذلؾ الحيف ،يرافقيا تجكاؿ
ثـ تكالت التٌ ٌ
ٌ
الديف لمقدس مف الفرنجة في عاـ 1187ـٌ ،
كباألخص أثناء
الصالة كغيرىا،
الجنكد
ٌ
ٌ
الساحات ،يركعكف المصميف في أكقات ٌ
بالسالح في ٌ
المدججيف ٌ
الرصاص ،كيعتدكف عمييـ بالضرب المبرح ،كيحتجزكف ىكياتيـ
صالة الجمعة ،كيمطركنيـ بكابؿ مف ٌ
كيحددكف أعمار
الصالة في المسجد،
ٌ
كيدقٌقكف فييا كيعتقمكف ال ٌشباب منيـ ،كيمنعكف المصميف مف أداء ٌ
بالدخكؿ(.)3
مف يسمح ليـ ٌ

( )2مديرية العالقات العامة كاالعالـ ،دائرة االكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات االسالمية :)2017( ،أبرز انتياكات االحتالؿ
اإلسرائيمي بحؽ المسجد االقصى المبارؾ/الحرـ ال ٌشريؼ خالؿ عاـ  ،2017ص( ،10تقرير غير منشكر).
()3
الدكلي لنصرة القدس ،االعماؿ
التٌميمي ،تيسير :)2008( ،الممارسات اإلسرائيمية تجاه األماكف المقدسة ،المؤتمر ٌ
الدكلي الثٌاني ،القدس-بيركت-غزة ،ص.244
الكاممة لمؤتمر القدس ٌ
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ثانيا :انتشار الشرطة
ائيمية عمى تكثيؼ تكاجد قكات ال ٌشرطة في ساحات المسجد األقصى المبارؾ ،كعمى
السمطات اإلسر ٌ
دأبت ٌ
النظاـ في منطقة المقدسات ،كسعييا لمنع أم
متذرعة باىتماميا بحفظ األمف ك ٌ
بكاباتو ،كحكؿ أسكارهٌ ،
احتكاؾ بيف المسمميف كالييكد ،لكف ممارساتيا عمى األرض تظير كبشكؿ كاضح كفاضح درجة انحيازىا

السنكات التٌي عانت فييا مدينة
تماما كما ىك الحاؿ في كؿ ٌ
كتدخالتيا في المسجد األقصى المبارؾ ،ن
القدس مف االحتالؿ (.)4
ثالثا :استخدام قوات االحتالل اإلسرائيمي القوة المسمحة في المسجد األقصى وفي ساحاتو
القكة
ائيمي منذ احتالليا لممسجد األقصى المبارؾ عاـ 1967ـ ،إلى استعماؿ ٌ
دأبت قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
المسمحة ضد المصميف المسمميف داخؿ باحات المسجد األقصى المبارؾ مستخدمة كافٌة انكاع االسمحة

المميتة كالتٌي نتج عف استخداميا المتكرر استشياد كاصابة اعداد كبيرة مف المصميف بجركح كاعاقات
مختمفة.
رابعا :منع المصمين واعاقة وصوليم إلى المسجد األقصى المبارك
ائيمية المتكاجدة بشكؿ دائـ داخؿ المسجد األقصى المبارؾ ،بمنع المصميف مف دخكؿ
تقكـ ال ٌشرطة اإلسر ٌ
الدخكؿ إلى المسجد عمى ترؾ ىكياتيـ عمى األبكاب إلى ما بعد
المسجد ،أك اعتقاليـ ،أك اجبار مف يريد ٌ

الدخكؿ كالخركج إلى المسجد األقصى المبارؾ بحرية كاممة بشكؿ يتنافى مع
الصالة كتحرـ المكاطنيف مف ٌ
ٌ
ائيمية عمى محاصرة
أبسط مبادئ حقكؽ اإلنساف في حرية العقيدة كالعبادة ،كقد اعتادت ال ٌشرطة اإلسر ٌ
أبكاب المسجد األقصى المبارؾ الخارجية ،كبكابات االسكار بأعداد كبيرة مف جنكدىا خصكصا أياـ الجمع

فمسطينييف المقيميف خارج حدكد القدس
ينية كالكطنية كما اعتادت عمى اف تمنع المصميف ال
كالمناسبات ٌ
ٌ
الد ٌ

()4

السنكار ،زكريا :)2008( ،مرجع سابؽ ،ص.572
ٌ
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ممف تقؿ أعمارىـ عف أربعيف عاما كاحيانا عف خمسيف عاما مف الكصكؿ إلى المسجد األقصى

المبارؾ(.)5

كما كتمارس شرطة االحتالؿ دك انر مشبكىان في تغطية ممارسات مجمكعات المستكطنيف ،سامحة ليـ
باستفزاز المصميف كممارسة صمكات تممكديو عمنية كصامتو ،مع عرقمة كاضحة لحركة دخكؿ المصميف

أماـ البكابات ،سكاء بافتعاؿ المشاكؿ أك مصادرة البطاقات ال ٌشخصية عف طريؽ كضع حاجزيف مف
الرئيسية المؤدية إلى المسجد األقصى الػمبارؾ (.)6
ال ٌشرطة أماـ البكابات ٌ
خامسا :االعتداء عمى حراس المسجد األقصى وعرقمة عمميم

ما تزاؿ سمطات االحتالؿ االسرائيمي تعتدم عمى حراس المسجد األقصى المبارؾ مف خالؿ افراد أجيزتيا

األمنية كالشرطية ،الٌذيف يمارسكف بحؽ المسجد األقصى المبارؾ كحراسو كركاده أبشع أساليب التٌنكيؿ،
السدنة مف االلتحاؽ بكظائفيـ كأعماليـ لعرقمة حراسة كخدمة المسجد ،كتحظر
كيمنعكف عددان مف الحراس ك ٌ
عمى بعضيـ الكصكؿ إلى منطقة المسجد ،كبعضيـ مضى عمى أكامر منعو مف دخكؿ المسجد األقصى
الرامية إلفراغ المسجد مف ركاده (.)7
المبارؾ مدة زمنية طكيمة ،ضمف أساليبيا ٌ

سادسا :التجول في ساحات المسجد األقصى المبارك
ائيمية في ساحات المسجد كعربدتيـ،
ال تتكقؼ استباحة المسجد األقصى عند تجكؿ رجاؿ ال ٌشرطة اإلسر ٌ
كمنع المصميف مف دخكلو ،كالقياـ بأعماؿ التٌفتيش كالمضايقة ،بؿ تسمح ىذه ال ٌشرطة بيف الفينة كاألخرل

الس ٌياح الييكد كاألجانب بالدخكؿ إلى باحات المسجد األقصى ،كمكقع أثرم كديني ييكدم
لمجمكعات مف ٌ
تحت حمايتيـ (.)8
طبعة األكلى
( )5أبك عرفة ،خالد :)2017( ،المقاكمة ال
فمسطينية لالحتالؿ اإلسرائيمي في بيت المقدس  ،2015-1987ال ٌ
ٌ
الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت ،ص.195
مركز ٌ
( )6مديرية العالقات العامة كاالعالـ ،دائرة االكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات االسالمية :)2017( ،مرجع سابؽ ،ص.6
()7
فمسطينية ،ص.19
محمد :)2013( ،المسجد األقصى قديما كحديثا ،دار اإلفتاء ال
ٌ
حسيفٌ ،
( )8السنكار ،زكريا :)2008( ،مرجع سابؽ ،ص599
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سابعا :منع اإلعمار والترميم
ائيمية عمى كضع العراقيؿ في كجو اعمار كترميـ المسجد األقصى المبارؾ ،كحالت
السمطات اإلسر ٌ
حرصت ٌ
دكف ترميمو كيقكـ رجاؿ ال ٌشرطة بمنع عمميات التٌرميـ كاإلصالح التٌي تقكـ بيا دائرة األكقاؼ االسالمية

()9
ائيمية تنفيذ أعماؿ تبميط في ساحات المسجد األقصى
 ،فبتاريخ 2008/3/34ـ ،منعت ال ٌشرطة اإلسر ٌ
تقكـ بيا دائرة األكقاؼ كلجنة اإلعمار في القدس( ،)10كأصدر رئيس بمدية القدس (أييكد أكلمرت) في

اإلسالمية مف مكاصمة أعماؿ التٌرميـ في المصمى المركاني ،كفي
1999/12/2ـ ،أم انر بمنع األكقاؼ
ٌ
اإلسالمية؛ بسبب اعماؿ التٌرميـ
ائيمية بقطع المياه عف األكقاؼ
ٌ
السمطات اإلسر ٌ
1999/12/10ـ ،ىددت ٌ
ائيمي اييكد باراؾ االمر بكجكد
في الحرـ القدسي ال ٌشريؼ ،كفي2000/1/25ـ ،برر رئيس الحككمة اإلسر ٌ

السماح بمكاصمة أعماؿ التٌرميـ في المسجد األقصى المبارؾ الف االعماؿ التٌي أجيز
قرار رسمي بعدـ ٌ
العمؿ بيا قد انتيت كيتكجب الحصكؿ عمى ترخيص جديد بشأف االعماؿ االخرل(،)11كقد قامت ال ٌشرطة

ائيمية بمنع شاحنتيف محممتيف بمكاد أكلية تحتاجيا أعماؿ التٌرميـ الجارية في المسجد األقصى
اإلسر ٌ
القكة منع إتماـ عمميات التٌرميـ التي تقكـ بيا دائرة األكقاؼ في
المبارؾ ،كما كحاكلت ال ٌشرطة اإلسر ٌ
ائيمية ب ٌ
مدخؿ المصمى المركاني كالتي تيدؼ إلى كقؼ تدفؽ مياه االمطار في فصؿ ال ٌشتاء إلى داخؿ المصمى،
ائيمية باقتحاـ المسجد األقصى بتاريخ 2004/6/30ـ ،كمنعت عمميات ترميـ عادية
كقامت ال ٌشرطة اإلسر ٌ
في المصمى المركاني(.)12
اإلسالمية ،كتتدخؿ بكؿ
ائيمية بإعاقة كتعطيؿ كافٌة مشاريع دائرة األكقاؼ
ٌ
كما كتقكـ ال ٌشرطة اإلسر ٌ
الزراعة
يخية ناىيؾ عف منع ٌ
الضركرية لصيانة المباني التٌار ٌ
الصيانة العادية الالزمة ك ٌ
تفصيالت اعماؿ ٌ
شجير.
كالتٌ ٌ

( )9السنكار ،زكريا :)2008( ،مرجع سابؽ ،ص581

()10
الدكلي
الفراني ،عبد الحميد :)2008( ،االعتداءات كالجرائـ اإلسرائيمية بحؽ المقدسات في مدينة القدس ،المؤتمر ٌ

الدكلي الثٌاني ،القدس-بيركت-غزة ،ص212
لنصرة القدس ،االعماؿ الكاممة لمؤتمر القدس ٌ
( )11عدكاف ،أكرـ :)2009( ،االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد االقصى المبارؾ 2000-1967ـ ،غزة ،ص16

()17
مؤسسة
مؤسسة االقصى :)2005( ،المسجد االقصى المبارؾ اعتداءات كمخاطر ٌ ،2005-1967
المجنة االعالميةٌ -
االقصى إلعمار المقدسات االسالمية ،ص.14
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ومن اىم مشاريع الترميم واالصالح والتطوير التي تعطميا وتمنعيا الشرطة اإلسرائيمية مدعومة بقوة

السالح في المسجد األقصى المبارك:

ائيمية كمف خالؿ رئيس بمدية القدس كبقرار مباشر مف رئيس حككمة االحتالؿ
 .1تمنع ال ٌشرطة اإلسر ٌ
نتنياىك افتتاح مشركع كحدة خدمات صحية في باب الغكانمة تجاكزت تكمفتيا ( )3مميكف شيكؿ بعد

االنتياء مف كافٌة مراحؿ تجييزىا ،كالتٌي كانت معدة الستيعاب أعداد المصميف المتكافدة إلى المسجد
خاصة في شير رمضاف مف كؿ عاـ.
األقصى المبارؾ
ٌ

الصخرة المشرفة مف الخارج بعد شراء كافٌة مستمزماتيا مف قبؿ ال ٌشركة المكمفة بتنفيذ
 .2مشركع إنارة قبة ٌ
العطاء بتكمفة تجاكزت ( )2.5مميكف شيكؿ.
 .3استكماؿ مشركع اإلنذار كاإلطفاء الحيكم كالميـ لكافٌة مرافؽ المسجد األقصى المبارؾ.
 .4ترميـ أعمدة المصمى المركاني.
 .5مشركع مظمٌة لمدخؿ المصمى المركاني.

 .6مشركع سقؼ مكلدات الكيرباء بسقؼ معدني.
الداخؿ.
الصخرة مف ٌ
 .7مشركع سماعات قبة ٌ
الصخرة المشرفة كالمسجد القبمي.
الصكاعؽ لممآذف كقبتي ٌ
 .8مانعات ٌ

الصحية لممسجد األقصى المبارؾ.
 .9ترميـ كتأىيؿ العيادات ٌ
 .10تركيب نظاـ صكتيات متكامؿ داخؿ ساحات المسجد األقصى المبارؾ.
 .11تركيب حماية لشبابيؾ المصمى المركاني.
 .12إنارة ساحات المسجد األقصى المبارؾ.

 .13استكماؿ تبميط ساحات المسجد األقصى المبارؾ.

 .14صيانة كتبميط كافٌة مساطب كممرات المسجد األقصى المبارؾ.
الركاـ مف منطقة الحرش كسطح المصمى المركاني.
 .15إزالة أككاـ ٌ
 .16مشركع تشجير ساحات المسجد األقصى المبارؾ (.)13

( )13مديرية العالقات العامة كاالعالـ ،دائرة االكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات االسالمية :)2017(،مرجع سابؽ ،ص17
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ثامنا :حصار المسجد األقصى المبارك وعرقمة إعماره
ائيمي المسجد األقصى المبارؾ مف خالؿ فرض ،حصار مشدد عميو ،كمحكـ
يستيدؼ االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمية المختمفة ،إضافة إلى الكاميرات المنصكبة عمى
بقكات ال ٌشرطة كحرس الحدكد ،كأجيزة األمف اإلسر ٌ
ائيمية التٌي تمنع إدخاؿ أم
األماكف المحيطة بو كأبكابو كالطٌرؽ المؤدية إليو ،كمف خالؿ سف القكانيف اإلسر ٌ

الدخكؿ
الصيانة البسيطة تمنع مف ٌ
شيء إلى المسجد األقصى المبارؾ إال بمكافقتيا ،حتٌى إف مكاد البناء ك ٌ
إليو ،تبعان لسياسة سمطات االحتالؿ التٌي تقضي بمنع القياـ بأم صيانة أك إعمار لممسجد إال بمكافقة

إسرائيمية ،كما انيا تمنع المسمميف مف الكصكؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ لمصالة فيو ،فال يسمح
خاصة مف سمطات االحتالؿ ،التٌي تمنحيا في نطاؽ ضيؽ
بالكصكؿ إليو إال بعد الحصكؿ عمى تصاريح
ٌ
لمغاية ،كفي أكقات محددة ،كتحرـ الغالبية العظمى مف المسمميف مف الكصكؿ إلى المسجد(.)14

المبحث الثاني :اىم التدخالت العسكرية اإلسرائيمية في المسجد األقصى المبارك منذ عام
1967م ،وحتى عام 2017م
ائيمي عاـ 1967ـ ،لـ تتكقؼ تدخالتيا
منذ احتالؿ المسجد األقصى المبارؾ مف قبؿ قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
العسكرٌية في المسجد األقصى المبارؾ كتنكعت اساليبيا كاشكاليا كاتخذت مع مركر الكقت منحى
متصاعدان استخدمت فيو ىذه القكات شتى انكاع األسمحة كادكات القمع بحؽ المسجد األقصى المبارؾ
دخالت العسكرٌية منذ عاـ 1967ـ ،كحتٌى عاـ 2017ـ:
كمصميو ،كفيما يمي ذكر الىـ ىذه التٌ ٌ

ائيمي في حرب 1967ـ ،مف االستيالء عمى القدس بالكامؿ دمرت
 .1عندما تمكنت دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
اإلسالمية كالكنائس كالمدارس كالمستشفيات كاصابت قنابميـ المسجد األقصى
قنابميـ عددان مف المساجد
ٌ

المبارؾ بأضرار كأكقعت خرابا في مئذنة باب االسباط (.)15

ائيمي المسجد األقصى المبارؾ باستخداـ قنابؿ
 .2يكـ الثٌالثاء 1967/6/6ـ ،قصؼ قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
تـ تدمير مئذنة باب االسباط (.)16
المكرتر فأصيبت قبابو كارضو كمساجده في أكثر مف عشريف مكاف كما ٌ
()14
محمد :)2013(،مرجع سابؽ ،ص17
حسيفٌ ،

()15
السعكدية ،ص171
الصييكني في فمسطيف ( ،)1973-1948المممكة العربية ٌ
العمرم ،منصكر :)2006( ،االرىاب ٌ
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 .3يكنيك/حزيراف 1967ـ ،دخؿ الجنراؿ مكردخام جكر كجنكده المسجد األقصى المبارؾ في اليكـ الثٌالث

الصخرة كحرقكا المصاحؼ ،كمنعكا المصميف
ائيمي عمى قبة ٌ
مف بداية حرب 1967ـ ،كرفعكا العمـ اإلسر ٌ
الصالة فيو ،كصادركا مفاتيح أبكابو (.)17
مف ٌ
الزم
ائيمي "شمكمك غكريف" مرتديا ٌ
 .4في 1967/8/15ـ ،دخؿ الحاخاـ األكبر لدكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الساحات
العسكرم إلى ساحة المسجد األقصى المبارؾ يرافقو عشركف مف ضباط الجيش كىرع داخؿ ٌ
ممكحا برشاش كاف معو كمجريا القياسات ىنا كىناؾ ثـ اصطؼ معو ضباط الجيش لتأدية ال ٌشعائر

بالقكة (.)18
التٌ ٌ
ائيمي عمى مفاتيح بكابة المغاربة ٌ
ممكدية كفي 1967/8/31ـ ،استكلى الجيش اإلسر ٌ

تـ احراؽ المسجد األقصى المبارؾ ،كقد استمر الحريؽ عدة ساعات كقد
 .5بتاريخ 1969/8/21ـٌ ،
ائيمي المياه عف منطقة المسجد األقصى المبارؾ فكر بدء الحريؽ كما قامت
قطعت سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ

ائيمية بمنع المسمميف كسيارات اإلطفاء مف الكصكؿ إلى المسجد إلطفاء الحريؽ (.)19
ال ٌشرطة اإلسر ٌ

الرصاص عمى المصميف
 .6بتاريخ 1979/11/11ـ ،أطمقت ال ٌشرطة اإلسر ٌ
ائيمية كابالن كثيفان مف ٌ
المسمميف؛ ما أدل إلى إصابة العشرات منيـ بجركح خطيرة (.)20
ائيمي ىارم غكلدماف ساحة الحرـ بتاريخ 1982/4/11ـ ،قادما مف باب الغكانمة
 .7اقتحـ الجندم اإلسر ٌ
النار مف بندقيتو مف طراز (اـ  )16عمى المصميف كبعد ذلؾ دخؿ ىذا الجندم إلى مسجد
كأخذ بإطالؽ ٌ

النار عشكائيا باتجاه المصميف كما
السياح االجانب المغادرة كاخذ يطمؽ ٌ
الصخرة المشرفة كطمب مف ٌ
قبة ٌ
النار مما ادل إلى استشياد عدد مف المصميف كحراس المسجد األقصى
كشاركو جنكد اخركف في اطالؽ ٌ
( )16الحسيني ،يكسؼ :)2000( ،فمسطيف كاالعتداءات اإلسرائيمية عمى مقدساتيا اإلسالمية ،ص46

فمسطيني-كفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد االقصى 2000-1967
( )17مركز المعمكمات الكطني ال
ٌ
()http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9551

( )18المجنة الممكية لشؤكف القدس :)2015( ،القدس بيف االعتداءات اليكمية كالتيكيد (2014-1967ـ) ،ص115
( )19الحسيني ،يكسؼ :)2000( ،مرجع سابؽ ،ص50-49
( )20عدكاف ،أكرـ :)2009( ،مرجع سابؽ ،ص18
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الرصاص الٌذم استخدمو جنكد
المبارؾ كالى اصابة المئات بجركح مختمفة اضافة إلى ذلؾ كنتيجة لكثافة ٌ
الداخؿ
الصخرة المشرفة مف ٌ
ائيمي فقد حدث خراب كبير في بناء كابكاب كزخارؼ مسجد قبة ٌ
االحتالؿ اإلسر ٌ
كالخارج(.)21

ائيمية كبشكؿ رسمي ،لممتطرفيف الييكد بأداء الطٌقكس
 .8بتاريخ 1985/8/21ـ ،سمحت ال ٌشرطة اإلسر ٌ
ينية في ساحات المسجد األقصى المبارؾ ،كتحت حراستيـ المباشرة ،كتركز األمر في 1986/8/9ـ،
ٌ
الد ٌ
ائيمي بحظر التٌجكؿ في منطقة المسجد األقصى المبارؾ ثـ قامت باعتقاؿ
حيث قامت قكات الجيش اإلسر ٌ
أعداد كبيرة مف المصميف المسمميف كحراس األقصى؛ إلتاحة الفرصة لممصميف الييكد باقتحاـ المسجد (.)22

ائيمي بنشر تعزيزات كبيرة حكؿ المسجد
 .9في يكـ الجمعة 1988/1/15ـ ،قامت قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
األقصى المبارؾ مف قكات ال ٌشرطة كحرس الحدكد المدججيف بالسالح كالي اركات كبعد انتياء صالة الجمعة
مباشرة انياؿ الجنكد عمى المصميف بالضرب باستخداـ الي اركات كما كقامت قكات االحتالؿ بإطالؽ قنابؿ

الغاز داخؿ المسجد (.)23

 .10في يكـ الجمعة 1989/2/8ـ ،تظاىر المصمكف داخؿ ساحات المسجد األقصى المبارؾ ضد

الممارسات القمعية التٌي تتخذىا سمطات االحتالؿ بحؽ المسجد األقصى المبارؾ كركاده ،فاستخدمت
ائيمية ضدىـ طائرات بدكف طيار؛ لضربيـ كتفريقيـ عكضان عف الممارسات عمى األرض بقمع
القكات اإلسر ٌ

المتظاىريف (.)24

()21

يكسؼ ،احمد :)1995( ،االعتداءات اإلسرائيمية عمى المقدسات االسالمية ( ،)1995-1967قسـ احياء التٌراث

االسالمي ،دائرة االكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات االسالمية ،نشرة رقـ ( ،)16ص.42-41
( )22عدكاف ،أكرـ :)2009( ،مرجع سابؽ ،ص20
( )23الحسيني ،يكسؼ :)2000( ،مرجع سابؽ ،ص51
()24
السابؽ ،ص23
المرجع ٌ
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 .11بتاريخ 1990/8/8ـ ،ارتكبت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي جريمة حرب حيث استشيد  22مصميا

القكة المسمحة مف
كاصيب أكثر مف ( )200جريح بجراح داخؿ المسجد األقصى المبارؾ نتيجة استخداـ ٌ
قبؿ قكات جيش االحتالؿ (.)25
ائيمية ( )20مصميا ،كأصابت
 .12في يكـ االثنيف المكافؽ 1990/10/8ـ ،قتمت عناصر ال ٌشرطة اإلسر ٌ
اكثر مف ()200بجراح مختمفة ،خالؿ تصدييـ لمحاكلة جماعات ييكدية ،كضع حجر األساس لمييكؿ في

()26
تـ
المسجد
حيث اخذ الجنكد يطمقكف ٌ
الرصاص الحي كالمطاطي كقنابؿ الغاز عمى المصميف كما ٌ
الرصاص مف قبؿ جنكد متمركزيف عمى سطح كشبابيؾ المدرسة التٌنكزية حيث كاف يكجد مدفع
اطالؽ ٌ
الدمدـ
ائيمي رصاص ٌ
رشاش ،كمف طائرة مركحية كانت تحمؽ في ٌ
السماء كقد استخدـ جنكد االحتالؿ اإلسر ٌ

الصخرة المشرفة كالمسجد
المحرـ دكليا كالقنابؿ الغازية كما كادل ىذا اليجكـ إلى اصابة مسجد قبة ٌ
الرصاص(.)27
األقصى المبارؾ كالمباني االثرية االخرل بكابؿ مف ٌ
ائيمي بالدخكؿ إلى ساحة المسجد
 .13بتاريخ 1991/1/25ـ ،قاـ أحد افراد شرطة االحتالؿ اإلسر ٌ
األقصى المبارؾ كقاـ بالتبكؿ عمى درجات الميزاف اثناء خطبة صالة الجمعة اماـ المصميف (.)28

ائيمي األسبؽ ،ارئيؿ شاركف ،ساحات المسجد
 .14في 2000 /9/ 28ـ ،اقتحـ رئيس الكزراء اإلسر ٌ
األقصى ،بحماية ما يقارب ( )3000جندم إسرائيمي ليطمؽ ش اررة انتفاضة األقصى الثٌانية ،التٌي امتدت
استمرت عدة سنكات كعمى إثر ىذه االقتحامات ،أغمقت إدارة األكقاؼ
إلى جميع األراضي ال
ٌ
فمسطينية ،ك ٌ

اإلسالمية المسجد األقصى المبارؾ ،أماـ زيارات غير المسمميف (.)29
ٌ

فمسطينية :)2014( ،عينة مف االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى المبارؾ منذ عاـ 1967ـ
( )25دار اإلفتاء ال
ٌ
حتى نياية عاـ 2013ـ ،ص.19
( )26مركز المعمكمات الكطني-كفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد االقصى  ،2000-1967مرجع سابؽ
( )27يكسؼ ،احمد :)1995(،مرجع سابؽ ،ص-86ص90
( )28الحسيني ،يكسؼ :)2000( ،مرجع سابؽ ،ص55
( )29عدكاف ،أكرـ :)2009( ،مرجع سابؽ ،ص19
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الرصاص كالقت قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع
 .15في 2000/9/29ـ ،قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمية أطمقت ٌ
عمى المصميف في المسجد األقصى المبارؾ بعد صالة الجمعة مباشرة مما أدل إلى سقكط ( )5شيداء
ككقكع ( )200جريحا مف المصميف داخؿ ساحات المسجد األقصى المبارؾ (.)30

ائيمية تقتحـ المسجد األقصى المبارؾ النزاؿ العمـ
 .16في 2000/10/27ـ ،قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
الصخرة المشرفة (.)31
ال
فمسطيني مف فكؽ قبة ٌ
ٌ
ائيمية تقتحـ المسجد األقصى المبارؾ بحجة قياـ مصميف بإلقاء الحجارة عمى
 .17قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمييف بتاريخ 2001/4/20ـ (.)32
الجنكد اإلسر ٌ
احتجاجا عمى قرار شرطة
 .18في صباح يكـ االثنيف المكافؽ 2005/5/25ـ ،تظاىر مئات المقدسييف
ن
الصالة لمف ىـ أكبر مف سف ()45
االحتالؿ بتحديد سف ٌ
الدخكؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ مف أجؿ ٌ

عاما ،مما أدل إلى اندالع مكاجيات بيف المتظاىريف كقكات االحتالؿ فأصيب عدد مف المتظاىريف،
ن
إصابة أحدىـ خطرة ،كما أصيب سبعة مف عناصر شرطة االحتالؿ أثناء ىذه المظاىرات ،كادعت

ال ٌشرطة أف قرارىا ىذا جاء تخكفنا مف اندالع صدامات في األقصى في أعقاب تسرب معمكماتي تفيد بأف
أعضاء حركة "رفافاه" الييكدية سيجتمعكف ىناؾ (.)33
ائيمية المسجد األقصى المبارؾ عبر باب
 .19في 2014/3/16ـ ،اقتحمت القكات الخاصة اإلسر ٌ
الصكتية كاألعيرة
السمسمة؛ كما حاصرت المصميف في المسجد القبمي؛ كىاجمت المصميف بالقنابؿ
ٌ
ٌ
()34
الصباح بفرض تشديدات عمى دخكؿ المكاطنيف إلى المسجد األقصى المبارؾ .
المطاطية ،كقامت منذ ٌ
()30
الرعاية
التميمي ،عبد العظيـ :)2018( ،الكقؼ في القدس كدكر االكقاؼ في الحفاظ عمى المسجد االقصى تحت ٌ

الياشمية ،ممحؽ مجمة ىدل االسالـ ،العدد  ،241ص.49

()31
مؤسسة االقصى :)2005( ،مرجع سابؽ ،ص 16
المجنة االعالميةٌ -
()32
السابؽ ،ص18
المرجع ٌ

( )33السنكار ،زكريا :)2008(،مرجع سابؽ ،ص574

( )34مركز المعمكمات الكطني-كفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد االقصى  ،2014-2011ص16

))info.wafa.ps/pdf/a_q_2011-2014.pdf
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مصميا في ساحات األقصى ،بعد احتجاجات
تـ إصابة أكثر مف()30
ن
 .20في يكنيك/حزيراف 2014ـٌ ،
ائيمية لساحات المسجد (.)35
عمى االقتحامات اإلسر ٌ
 .21بتاريخ 2014/11/5ـ ،اقتحـ ( )300شرطي إسرائيمي كلممرة االكلى منذ عاـ 1967ـ ،المسجد
القبمي المسقكؼ في المسجد األقصى المبارؾ باألحذية ككصؿ عناصر شرطة االحتالؿ إلى محراب

الصكت
المسجد كقد صاحب اقتحاـ ال ٌشرطة لممسجد األقصى المبارؾ كساحاتو اطالؽ المئات مف قنابؿ ٌ
كالقنابؿ المسيمة لمدمكع في محاكلة إلجبار عدد مف المصميف عمى الخركج منو لتمكيف مستكطنيف
فمسطينيا بينيـ اصابة بالغة اضافة إلى بعثرة عدد مف
إسرائيمييف مف اقتحامو كعمى اثر ذلؾ اصيب ()20
ٌ
فمسطينييف الٌذيف
الرجاؿ ال
ٌ
المصاحؼ عمى ارض المسجد كاحداث خراب في خزائنو ،كقد سبؽ االقتحاـ منع ٌ
النساء مف دخكؿ المسجد كذلؾ لتسييؿ اقتحاـ ما يزيد عمى ()100
تقؿ اعمارىـ عف ( )50عاما كجميع ٌ
مستكطف إسرائيمي لممسجد ،كقد جرل اغالؽ المسجد تماما اماـ المصميف المسمميف(.)36
ائيمي كالكحدات
 .22صباح االثنيف 2015/9/14ـ ،اقتحـ أكثر مف مئتيف مف عناصر األمف اإلسر ٌ
تـ
الخاصة كالمستعربيف باحات المسجد األقصى المبارؾ كتـ اقتحاـ الجامع القبمي باألحذية كمف ثـ ٌ
()37
الصكتية كالقنابؿ
ائيمي القنابؿ ٌ
االعتداء عمى المعتكفيف بداخمو  ،كقد استخدمت قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
الدخكؿ إلى المسجد
المسيمة لمدمكع إلفساح الطٌريؽ القتحامات الييكد كما كمنعت المصميف المسمميف مف ٌ

ائيمي في المسجد األقصى المبارؾ إلى حدكث
كقد ادل ىذا التٌدخؿ العسكرم مف قبؿ قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
الداخمية
الصكت ،كاالعمدة ٌ
السبعة ،ك ٌ
السجاد ،كأنظمة اإلضاءة ك ٌ
النكافذ ،ك ٌ
اضرار في بكابات المسجد ٌ
لممسجد األقصى المبارؾ كالتٌي قدرت تكمفتيا بما يزيد عف ( )700,000دكالر امريكي(.)38

( )35مركز المعمكمات الكطني-كفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد االقصى  ،2014-2011ص27

()36
فمسطينية ( )300( :)2015عنصر مف ال ٌشرطة اإلسرائيمية يقتحمكف المسجد االقصى كيدخمكف
الدراسات ال
مؤسسة ٌ
ٌ
ٌ
بأحذيتيـ إلى المحراب ،المجمد  ،26العدد  ،101ص2-1

( )37أبك عرفة ،خالد :)2017(،مرجع سابؽ ص199

)Hashemite Fund For The Restoration Of Al-Aqsa Mosque And The Dome Of The Rock,(43
Israeli Violation Against The Holy Places And The Historic Character Of The Old City Of

Jerusalem, The,Amman, Jordan, August 2016,P8
21

بالقكة (.)39
تـ خمع البكابات ٌ
 .23في 2015/9/15ـٌ ،
الرئيسية لممسجد القبمي ٌ
ائيمي ترسا حديديا عمى عجالت مف باب المغاربة
 .24في 2015/9/28ـ ،ادخمت قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
لصد الحجارة الممقاة عمييا.40
 .25في 2017 /6/18ـ ،قامت القكات الخاصة بتكسير شبابيؾ سقؼ المسجد القبمي ألطالؽ االعيرة

النارية كقنابؿ الغاز عمى المصميف داخؿ المسجد القبمي (.)41
ٌ

القكة محاصرة المصميف بداخمو
 .26في 2017/6/18ـ ،اغمقت القكات اإلسر ٌ
ائيمية ابكاب المسجد القبمي ب ٌ
عقب اقتحاـ ساحات المسجد األقصى المبارؾ لتاميف اقتحاـ المتطرفيف الييكد (.)42
ائيمي يغمؽ المسجد األقصى في كجو المصميف كيزج بعناصره
 .27يكنيك/حزيراف 2017ـ ،االحتالؿ اإلسر ٌ
إلى ساحات المسجد األقصى المبارؾ ليكـ كاحد فقط لتكفير الحماية لعشرات المستكطنيف الٌذم اقتحمكا
المسجد مف باب المغاربة ،ككاف يقكدىـ قائد شرطة االحتالؿ في القدس يكرـ ليفي مع كبار المتطرفيف

(.)43

المبحث الثالث :ازالق المسجد األقصى المبارك بتاريخ 2017/7/14م
ائيمي
ان
شيد يكـ الجمعة المكافؽ 2017/7/14ـ ،تطك انر نكعيان
كخطير لمغاية في تدخالت االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمي عف منع إقامة صالة
العسكرٌية في المسجد األقصى المبارؾ حيث أعمنت قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمي لمقدس في عاـ 1967ـ،
الجمعة كاالذاف في المسجد األقصى المبارؾ ألكؿ مرة منذ االحتالؿ اإلسر ٌ
)Hashemite Fund For The Restoration Of Al-Aqsa Mosque And The Dome Of The Rock(44
مرجع سابؽ،ص8

( )40أبك عرفة ،خالد :)2017(،مرجع سابؽ ص199

( )41مديرية العالقات العامة كاالعالـ ،دائرة االكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات االسالمية :)2017( ،مرجع سابؽ ،ص11
()42
السابؽ ،ص13
المرجع ٌ
()43

(أبرز-اعتداءات-االحتالؿ-عمى-المسجد

األقصى )http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/16/
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النار التٌي كقعت صباح الجمعة كادت إلى استشياد ثالثة شباف كمقتؿ شرطييف
في اعقاب عممية اطالؽ ٌ
ائيمي المسجد األقصى المبارؾ اماـ المصميف كاعمنتو منطقة
إسرائيمييف ،كقد أغمقت قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
عسكرية مغمقة يمنع بمكجبيا عمى المصميف دخكلو كما كاعتقمت قكات االحتالؿ كافٌة المكظفيف المتكاجديف
الس احات كاالبكاب كالغرؼ كاقتادتيـ لمتحقيؽ في مركز شرطة المسككبية ،كقد اعقب اغالؽ المسجد
في ٌ
األقصى المبارؾ سمسمة مف اإلجراءات القمعية كاالستف اززية ،تضمنت تركيب بكابات فحص الكتركنية عمى
السينية
مداخؿ المسجد األقصى المبارؾ كنظاـ فحص الكتركني رقمي عبر اجيزة مراقبة تعمؿ باألشعة ٌ

كتحت الحمراء كأجيزة كشؼ معادف تنتيؾ خصكصية المصميف دخكالن كخركجان مف المسجد األقصى

الصمكات فييا
تـ االعتصاـ ضد ىذه االجراءات لمدة احدل عشر يكما أقيمت ٌ
المبارؾ ،كعمى اثر ذلؾ ٌ
خارج أسكار المسجد األقصى المبارؾ كعمى الحكاجز كفي أزقة البمدة القديمة كأماـ بكابات المسجد
األقصى المبارؾ(.)44

وفيما يمي ذكر لتفاصيل الىم احداث ازالق المسجد األقصى المبارك وتركيب البوابات االلكترونية:
النار عمى
تـ إطالؽ ٌ
الساعة ٌ
في تماـ ٌ
السابعة ك ٌ
الربع مف صباح يكـ الجمعة المكافؽ 2017/7/14ـٌ ،
ائيمية
ثالث شباف داخؿ ساحات المسجد األقصى المبارؾ ،عقب اطالقيـ ٌ
النار اتجاه عناصر ال ٌشرطة اإلسر ٌ

المتكاجدة بباب حطة كقتؿ اثناف مف افرادىا.

ائيمية أبكاب المسجد األقصى المبارؾ كمف ضمنيا باب المغاربة في
عمى اثر الحادثة أغمقت ال ٌشرطة اإلسر ٌ
الزكار مف غير المسمميف حتٌى اشعار آخر كصادرة كافٌة مفاتيح أبكاب المصميات كابكاب المسجد
كجو ٌ

كمرافقو كمقراتو ،كاعمنتو منطقة عسكرية مغمقة كأغمقت كافٌة الطٌرؽ المؤدية اليو كنشرت قكات معززة مف
شرطتيا العسكرٌية في محيط بكاباتو ال ٌشريفة ،كما كعممت عمى اغالؽ كخنؽ المدينة القديمة بشكؿ كامؿ
اإلسالمية كمنعتيـ مف
الدخكؿ الييا اال لمف يسكنيا ،كاعتقمت كافٌة اطقـ كمكظفيف دائرة األكقاؼ
كمنعت ٌ
ٌ
مزاكلة أعماليـ كعددىـ ( )58مكظؼ ،كاقتادت كؿ مف تكاجد منيـ داخؿ حدكد المسجد إلى مراكز

االعتقاؿ كالتٌحقيؽ كصادرت اجيزتيـ الخمكية ،كتـ اطالؽ سراح معظميـ بأكقات متأخرة مف نفس اليكـ

فمسطيني-كفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد االقصى عاـ 2017
( )44مركز المعمكمات الكطني ال
ٌ
()www.wafainfo.ps/pdf/aqssa_7_2017.pdf
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فيما مددت اعتقاؿ كؿ مف حراس المسجد الثٌالثة طارؽ الخياط كطارؽ صندكقة كماجد التٌميمي حتٌى يكـ
االحد(.)45
عمى خمفية الحادث اخمت شرطة االحتالؿ المسجد األقصى المبارؾ كلـ يتبقى اال ثالثة مكظفيف تابعيف
خاصة
لدائرة األكقاؼ تمت محاصرتيـ في مكتب رئيس الحرس ،كشرعت أجيزة ال ٌشرطة مدعكمة ،بقكات
ٌ
مف الجيش مجيكلة التٌخصص ،عرؼ الحقان انيا مف كحدات اليندسة التٌابعة لجيش االحتالؿ كبعض
عمماء اآلثار ككبار ضباط شرطة االحتالؿ بتمشيط ساحات المسجد ككافٌة اقسامو كمحتكياتو كمككناتو مف
ابار كمكاتب كمرافؽ بغياب كامؿ ألفراد كاطقـ كحراس المسجد األقصى المبارؾ ،كذلؾ بذريعة التٌفتيش

االحترازم كقد خمفت عمية التٌمشيط خرابان كدما انر كاسعان في كافٌة مرافؽ المسجد األقصى المبارؾ ،رغـ عدـ
نقص عيدة كمتعمقات المسجد إال أف تكاجد ىذه القكات في ساحات المسجد كبغياب كافٌة مكظفي األكقاؼ

الن قالة ،ال زاؿ أم ار يثير العديد مف عالمات االستفياـ حكؿ ما
بعد اعتقاليـ جميعان كمصادرة ىكاتفيـ ٌ
أحدثتو سمطات االحتالؿ بالمسجد األقصى المبارؾ كالذم يتحمؿ االحتالؿ المسؤكلية عنو(.)46
عمى إثر حادثة يكـ الجمعة 2017/07/14ـ ،كبذريعة التٌدابير األمنية التٌي اتخذتيا حككمة االحتالؿ مف
خالؿ ما يعرؼ بالمجمس الكزارم المصغر لحككمة دكلة االحتالؿ االسرائيمي ،شرعت قكات االحتالؿ
بفرض طكؽ أمني عمى كافٌة مداخؿ البمدة القديمة كابكاب المسجد األقصى المبارؾ لمدة ثالثة اياـ متتالية
ينية في سابقة لـ تحدث منذ العاـ 1969ـ (.)47
منع فييا االذاف كتأدية ال ٌشعائر ٌ
الد ٌ

ائيمي بكابات الكتركنية عمى أبكاب المسجد األقصى
االحد 2017/7/16ـ ،ركنبت قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
المبارؾ ،كأعمنت باف الدخكؿ لممسجد يتـ فقط مف خالليا ،اال اف المصميف كالمكظفيف كحرس المسجد
الصالة خارجو تزامنا مع اقتحاـ المتطرفيف
رفضكا ٌ
الدخكؿ عبر البكابات االلكتركنية ككاصمكا اعتصاميـ ك ٌ
ائيمية مف خالؿ باب المغاربة (.)48
الييكد لباحات المسجد األقصى المبارؾ رفقة ال ٌشرطة اإلسر ٌ

( )45مديرية العالقات العامة كاالعالـ ،دائرة االكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات االسالمية :)2017( ،مرجع سابؽ ،ص27
( )46المرجع السابؽ ،ص28
( )47المرجع السابؽ ،ص22-19

()48
السطك كاالستالب
ك ازرة االعالـ-كحدة شؤكف القدس :)2017( ،المسجد األقصى معركة اإلرادة ال ٌشعبية في مكاجية ٌ
يكميات  ،2017/7/28-14فمسطيف ،ص25
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ائيمي كاميرات ذكية كالمستعممة في المطارات عند
االحد 2017/7/23ـ ،نصبت قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
باب االسباط ذات مكاصفات تقنية بالغة التٌطكر (.)49
الثالثاء 2017/7/25ـ ،إزالة سمطات االحتالؿ البكابات االلكتركنية في ساعات مبكرة مف فجر الثٌالثاء
مف اماـ مداخؿ المسجد األقصى المبارؾ.

الثالثاء 2017/7/25ـ ،شرعت قكات االحتالؿ باستبداؿ البكابات اإللكتركنية بتركيب جسكر حديدية
السينية كباألشعة تحت الحمراء الكاشفة
ضخمة مزكدة بأنظمة مراقبة ككاميرات رقمية كالتٌي تعمؿ باألشعة ٌ
لممعادف كشرعت قكات االحتالؿ بنشر كاميرات مراقبة تطؿ عمى ساحات المسجد األقصى المبارؾ ،كفي
تطكر خطير قامت بإزالة كقص كقطع االشجار المكجكدة في ساحات المسجد األقصى المبارؾ لتكفير

مساحات مراقبة أكسع كأدؽ (.)50

صباح يكـ الخميس 2017/7/27ـ ،شرعت قكات االحتالؿ بإزالة البكابات االلكتركنية كالكاميرات
االلكتركنية كالجسكر الحديدية التٌي نصبتيا عمى أبكاب المسجد األقصى المبارؾ (.)51

الخميس 2017/7/27ـ ،دخمت جمكع المصميف في مشيد مييب مكبريف ميمميف إلى المسجد األقصى

الدخكؿ مف باب حطة ،حتٌى باغتتيـ قكات
المبارؾ ألداء صالة العصر ،كما اف بدأت أفكاج المصميف ب ٌ
االحتالؿ بالضرب كالتٌنكيؿ ،كسرعاف ما تحكؿ المكقؼ إلى ىجكـ قادتو أذرع ال ٌشرطة الخاصة عمى جمكع
المصميف خارج كداخؿ المسجد األقصى المبارؾ ،لمتنكيؿ بيـ كلطمس أم معالـ لمفرحة ،أك االحتفاؿ حيث

الصكتية الحارقة كاالرتجاجية كالغازية المسيمة لمدمكع
شرعت قكات االحتالؿ بإطالؽ كابؿ مف القنابؿ ٌ
النارية ما أدل إلى إصابة أكثر مف ( )113مكاطنا(.)52
كاالعيرة ٌ

( )49ك ازرة االعالـ-كحدة شؤكف القدس :)2017( ،مرجع ٌسابؽ ،ص28
( )50مديرية العالقات العامة كاالعالـ ،دائرة االكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات االسالمية :)2017( ،مرجع سابؽ ،ص37
( )51ك ازرة االعالـ-كحدة شؤكف القدس :)2017( ،مرجع سابؽ ،ص34
فمسطيني-كفا ،مرجع سابؽ ،ص42
( )52مركز المعمكمات الكطني ال
ٌ
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النار ،كأعادة اغالؽ باب حطة بعد
نكثت شرطة االحتالؿ بكافٌة التٌزاماتيا كأبت اال كاف تصب ٌ
الزيت عمى ٌ
فترة بسيطة ،كابقت عمى باب المطيرة مغمقان ،كادخمت إلى ساحات المسجد اعداد ضخمة مف شرطتيا

الخاصة التٌي عاثت في المسجد فسادان ،كاعتمت اطقميا القمعية سطح المسجد القبمي ،مستغمةن إياه إللقاء
الضرب
الرصاص عمى المصميف العزؿ ،كاصابت العشرات بحاالت مف االختناؽ ك ٌ
القنابؿ كاطالؽ ٌ
الدخكؿ ،أك الخركج
الربع منعت شرطة االحتالؿ جمكع المصميف مف ٌ
الساعة ٌ
كالحرؽ ،كفي تماـ ٌ
السادسة ك ٌ
مف كالى المسجد االقصى المبارؾ (.)53

الصكتية
الجمعة 2017/7/28ـ ،اقتحمت قكات االحتالؿ المسجد األقصى المبارؾ كاطمقت القنابؿ ٌ
النارية بيدؼ طرد المصميف قبؿ اف تفرض حصا ار محكما
السامة كاالعيرة ٌ
الحارقة كاالرتجاجية كالغازية ٌ
الدامي كالمؤلـ باقتحاـ ىمجي لممصمى القبمي
عمى المصمى القبمي كقد ختمت قكات االحتالؿ ىذا المشيد ٌ

إلخراج المعتكفيف حيث اعتمت شرطتيا الخاصة سطح المصمى القبمي كشنت ىجكمان انتقاميان غير مسبكؽ

استمر مف بعد صالة العصر إلى ما بعد صالة العشاء ،حيث حاصرت فيو المئات مف أطقميا العسكرٌية
جمكع المصميف كاقتحمت المصمى القبمي كعاثت أطقميا فسادان كضربا كتنكيالن كاعتقاالن بحؽ المصميف

العزؿ حيث قامت بتكسير األبكاب كالقاء القنابؿ كالغازات بشكؿ عشكائي مميدةن القتحامو ،كاعتقمت مائة
تـ اقتيادىـ بجركحيـ كاصاباتيـ إلى مخفر
كعشريف معتكؼ كاثنيف مف حراس المسجد األقصى المبارؾ ٌ
المسككبية ،كتـ مصادرة اجيزتيـ الخمكية ككؿ ممتمكاتيـ كامكاليـ كافرجت عمى عدد منيـ في نفس الميمة
الدخكؿ
كما كاصابت العشرات مف المصميف بينيـ ( )15مصابان بأعيرة مطاطية ك( )6مسعفيف كما كقيدت ٌ

إلى المسجد األقصى المبارؾ كمنعت مف ىـ دكف()50عاما مف الدخكؿ اليو ،كشممت إجراءات االحتالؿ

ائيمي تحميؽ طائرة مركحية كمنطاد استخبارم في سماء المدينة فضال عف نشر الحكاجز العسكرٌية
اإلسر ٌ
كال ٌشرطية في شكارع القدس(.)54

( )53مديرية العالقات العامة كاالعالـ ،دائرة االكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات االسالمية :)2017( ،مرجع سابؽ ،ص45
( )54ك ازرة االعالـ-كحدة شؤكف القدس :)2017( ،مرجع سابؽ ،ص.37
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الفصل الثالث
حماية المسجد األقصى المبارك في ظل االحتالل الحربي اإلسرائيمي وفقا لمقانون الدولي
الدكلي
تعتبر الحماية لمممتمكات الثٌقافية في ظؿ االحتالؿ الحربي إحدل صكر الحماية التٌي يكفرىا القانكف ٌ
كنظر إلى صعكبة تعكيض ما يتـ
نا
العالمي،
خاص لمتراث الثٌقافي
الدكلي اإلنساني بشكؿ
السيما القانكف ٌ
ٌ
ٌ
النزاع المسمح أك االحتالؿ الحربي في
نيبو أك إصالح ما يتـ تدميره مف الممتمكات الثٌقافية في حالة ٌ
قانكني دكلي
الدكلي نحك العمؿ عمى إيجاد تنظيـ
أعقاب انتياء الحرب العالمية الثٌانية ،دفع ذلؾ المجتمع ٌ
ٌ

كلية
فاقية ٌ
الد ٌ
فعاؿ لحمايتيا في فترات الحركب كاالحتالؿ الحربي ،كقد أسفرت ىذه الجيكد عف تبني االتٌ ٌ
النزاع المسمح عاـ 1954ـ ،كأكؿ كثيقة دكلية تيدؼ إلى كضع تنظيـ
لحماية الممتمكات الثٌقافية في فترات ٌ

خاصة لتمؾ الممتمكات كسيتـ الحديث في ىذا الفصؿ عف حماية المسجد
قانكني دكلي لتكفير حماية
ٌ
ٌ
الدكلي.
األقصى المبارؾ باعتباره مف الممتمكات الثٌقافية الكاقعة تحت االحتالؿ الحربي في القانكف ٌ

المبحث االول :االحتالل الحربي اإلسرائيمي لممسجد األقصى المبارك
اف الكضع القانكني لمدينة القدس كبطبيعة الحاؿ المسجد األقصى المبارؾ الذم يقع فييا يتضح مف خالؿ
تعريؼ االحتالؿ الحربي كىك تمكف دكلة محاربة مف دخكؿ اقميـ العدك كالسيطرة عميو كمو أك بعضو بصفة

()55
فاقية الىام
فعمية ،كقد جاء اكؿ تعريؼ لالحتالؿ الحربي في نص المادة ( )42مف الالئحة الممحقة باتٌ ٌ
الرابعة الخاصة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية كالمؤرخة بتاريخ 1907/10/18ـ ،حيث نصت عمى "
ٌ

السمطة الفعمية لجيش العدك كال يشمؿ االحتالؿ سكل األراضي
تعتبر أرض ٌ
الدكلة محتمة حيف تككف تحت ٌ
( )55الشاللدة ،محمد( ،ب.ت) :الحماية الجنائية لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس كالقانكف الدكلي اإلنساني،مجمة

المفكر،العدد الرابع،ص.41
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()56
فاقية الىام لعاـ 1907ـ،
السمطة بعد قياميا" ،أما المادة ( )43مف اتٌ ٌ
التٌي يمكف أف تمارس فييا ىذه ٌ
القكة ال ٌشرعية بصكرة فعمية إلى يد قكة
كالتٌعميمات الممحقة بيا فقد نصت عمى انو" اذا انتقمت سمطة ٌ
النظاـ العاـ كضمانو مع احتراـ القكانيف
االحتالؿ يتعيف عمى ىذه األخيرة قدر اإلمكاف تحقيؽ األمف ك ٌ

الضركرة القصكل التٌي تحكؿ دكف ذلؾ"(،)57كقد عرؼ األستاذ " محي
السارية في البالد إال في حاالت ٌ
ٌ
الديف عمي عشماكم" االحتالؿ الحربي بانو" مرحمة مف مراحؿ الحرب يمي الغزك مباشرة تتمكف فيو قكات
النزاع المسمح كيسكد اليدكء
ٌ
السيطرة الفعمية فيتكقؼ ٌ
الدكلة المحاربة مف دخكؿ إقميـ العدك ككضعو تحت ٌ
()58
النزاع" .
تماما عمى األراضي التٌي جرل عمييا ٌ

المطمب االول :التفريق ما بين االحتالل الحربي والنزاع المسمح
النزاع المسمح حيث أف االحتالؿ الحربي يمكف
مف الممكف التٌفريؽ ما بيف مصطمحي االحتالؿ الحربي ك ٌ
تعريفو بانو حالة تنتج إما اثر غزك ال يقع فيو اقتتاؿ أك اثر اندالع نزاع مسمح كتفكؽ أحد األطراؼ عمى
النزاع المسمح عبارة عف تكاصؿ عمميات عسكرية أم كجكد
االخر كفرض سمطتو عميو فالفرؽ اذا ىك اف ٌ
النزاع كتغمب طرؼ عمى اخر بدكف استعماؿ
تقاتؿ بيف األطراؼ أما االحتالؿ فيفترض فيو تكقؼ ىذا ٌ

القكة اك باستعماليا كلك كاف ذلؾ مؤقتا عمى اف االقتتاؿ قد يثكر مف جديد ،كبالتالي العكدة إلى نزاع مسمح
ٌ
النزاع المسمح يفترض
اك اندالعو ألكؿ مرة اذا كاف االحتالؿ ناجـ عف قكة مسمحة ،كمف جية أخرل فاف ٌ

خاصة بسير العمميات العسكرٌية خصكصا المتعمقة بكيفية مباشرة اليجمات ،أك
قانكنية متميزة
قكاعد
ٌ
ٌ
القصؼ اما االحتالؿ الحربي فيتضمف قكاعد اخرل تتأقمـ معو يطمؽ عمييا قكاعد االحتالؿ كىي جزء مف
الدكلي اإلنساني ككؿ(.)59
قكاعد القانكف ٌ

()56
الدكلية لمصميب األحمر،
المادة ( )42مف اتفاقية الىام لعاـ  ،1907نسخة إلكتركنية منشكرة عمى مكقع المجنة ٌ
 www.ICRC.ORGبتاريخ 2012/5/15

( )57المادة ( ،)43مف اتفاقية الىام لعاـ 1907

()58
الدكلي
الرحيـ :)1997( ،حماية الممتمكات الثٌقافية في المنازعات المسمحة عمى ضكء احكاـ القانكف ٌ
خيارم ،عبد ٌ
اإلنساني ،الجزائر ،ص91

( )59المرجع السابؽ ،ص92
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كحتٌى تقكـ حالة االحتالؿ الحربي فال بد مف اف تتكافر عناصر ثالثة كىي:
الدكلة
 .1أف تقكـ حرب أك نزاع مسمح بيف قكات دكلتيف تتمكف احداىما مف خاللو مف غزك أراضي ٌ

األخرل كاحتالليا كميا اك جزئيا.

 .2قياـ حالة فعمية مؤقتة تحتؿ فييا قكات أجنبية مسمحة أراضي دكلة أخرل كتضعيا تحت سيطرتيا بعد
الدكؿ األخرل.
ىزيمة ٌ

كمؤثر حيث ال يبدأ االحتالؿ اال إذا كانت قكات االحتالؿ قد استطاعت
 .3يجب اف يككف االحتالؿ فعاال
ان

النظاـ بعد إقامة إدارة
السيطرة عمى اإلقميـ كأكقفت المقاكمة المسمحة فيو كتمكنت مف حفظ األمف ك ٌ
ٌ
()60
عسكرية مستقرة .
قانكنية كانما ىي سمطة فعمية مؤقتة
يتضح لنا باف االحتالؿ الحربي ال يمنح سمطة االحتالؿ أم سمطة
ٌ
كمحدكدة زمانا كمكانا تزكؿ بزكاؿ االحتالؿ ،فاالحتالؿ الحربي يبدأ منذ تحقؽ فعالية خضكع اإلقميـ
المحتؿ لسمطة االحتالؿ ،ككفقا لمؤتمر برككسيؿ لعاـ 1874ـ ،فاف االحتالؿ يمتد في اإلقميـ لمجزء الٌذم

الدكلة صاحبة
السيادة مف ٌ
يتمكف بو المحتؿ مف إقامة سمطة كاممة المظاىر ،فاالحتالؿ الحربي ال ينقؿ ٌ
الدكلة القائمة باالحتالؿ ،كانما يمنح المحتؿ سمطات مؤقتة كمحدكدة مف
السيادة ال ٌشرعية عمى اإلقميـ إلى ٌ
ٌ
أجؿ تمكينو مف إدارة ذلؾ اإلقميـ(.)61

المطمب الثاني :أىداف قانون االحتالل الحربي
فاقية،
ساسية المنبثقة مف القكاعد كاألحكاـ العرفية كاالتٌ ٌ
يرتكز قانكف االحتالؿ عمى مجمكعة مف المبادئ األ ٌ
التٌي تيدؼ لتحقيؽ الغاية اإلنسانية مف خالؿ تكفير الحماية لسكاف األراضي المحتمة ،مف خالؿ المبادئ
كاألحكاـ التٌي تحدد التٌزامات دكلة االحتالؿ كالمنصكص عمييا ،كيتساكل قانكف االحتالؿ الحربي بشكؿ

()60
الدكلي " دراسة لممركز القانكني لممدينة كاالنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ االنساف
دكيؾ ،مكسى :)2002( ،القدس كالقانكف ٌ
طبعة الثٌانية ،القدس ،ص33
ال
فمسطيني فييا" ،ال ٌ
ٌ
()61
النجاح الكطنية ،ص27
غزاؿ ،سعاد :)2013( ،حماية الممتمكات الثٌقافية في القدس في ظؿ القانكف ٌ
الدكلي ،جامعة ٌ

29

الناتجة عف
رئيسي مع اليدؼ الٌذم يسعي إليو القانكف ٌ
الدكلي اإلنساني ،كىك التٌخفيؼ مف المعاناة البشرية ٌ
خاص لحماية المدنييف في األراضي
كيالت الحركب إال أف قانكف االحتالؿ الحربي يكجو ىدفو بشكؿ
ٌ

المحتمة كتييئة الظٌركؼ كاإلمكانيات التٌي تؤدم إلى إنياء االحتالؿ كازالتو ،كعكدة األراضي المحتمة لمدكلة
السيادة ال ٌشرعية ،كىذا األمر يظير بكضكح في المكاد مف ( )53إلى ( )56مف الئحة الىام لعاـ
صاحبة ٌ
1907ـ(.)62

كما كيقكـ االحتالؿ الحربي عمى أسس كقكاعد قانكنية ال تجيز لمدكلة المحتمة اف تنقؿ حقكؽ السيادة عمى
اإلقميـ مف الدكلة صاحبة اإلقميـ ،كال يجيز ليا خمؽ أك تغيير الكضع القانكني لإلقميـ المحتؿ عف طريؽ

ضمو ليا  ،كقد نصت المادة ( )47مف إتفاقية جنيؼ الرابعة بشاف حماية األشخاص المدنييف في كقت

الحرب لعاـ 1949ـ عمى " ال يحرـ األشخاص المحميكف الذيف يكجدكف في أم إقميـ محتؿ بام حاؿ كال
يطر نتيجة الحتالؿ األراضي عمى مؤسسات
باية كيفية مف االنتفاع بيذه االتفاقية سكاء بسبب أم تغيير أ

اإلقميـ المذككر أك حككمتو أك بسبب أم اتفاؽ يعقد بيف سمطات اإلقميـ المحتؿ كدكلة االحتالؿ أك كذلؾ
بسبب قياـ ىذه الدكلة بضـ كؿ أك جزء مف األراضي المحتمة"(.)63

كتجدر اإلشارة الى أف الحديث عف الضـ في المادة ( )47ال يمكف اعتباره اعترافا ضمنيا باف اكتساب

دكلة االحتالؿ اإلسرائيمي السيادة عمى القدس الشرقية مف خالؿ الضـ ىك أمر قانكني ،حيث يؤكد القانكف

الدكلي المعاصر أثناء النزاعات المسمحة كاالحتالؿ الحربي عمى كجكب تطبيؽ أحكاـ القانكف الدكلي
اإلنساني عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ بما فييا القدس الشرقية (.)64

مف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا باف مدينة القدس كبطبيعة الحاؿ المسجد األقصى المبارؾ يخضع تحت

ائيمي كذلؾ لتكافر ال ٌشركط المكجبة لقياـ حالة االحتالؿ الحربي عمى القدس كبالتالي
االحتالؿ الحربي اإلسر ٌ
( )62مركز الميزاف لحقكؽ االنساف :)2008( ،الكضع القانكني لدكلة االحتالؿ الحربي كمسؤكليتيا في األراضي المحتمة،
الدكلي اإلنساني رقـ ( ،)5ص7
سمسمة القانكف ٌ
( (https://mezan.org/uploads/files/8794.pdf

()63
الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس
المادة( )47مف اتفاقية جنيؼ ٌ
1949ـ

( )64الشاللدة ،محمد ،مرجع سابؽ ،ص42
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السيادة
ائيمي ال يممؾ ٌ
فاف قانكف االحتالؿ الحربي كاجب التٌطبيؽ عمى القدس ،كعميو فاف االحتالؿ اإلسر ٌ
يخية ،أك المساس بيا بام شكؿ كاف ،كقد
لالستيالء عمى الممتمكات الثٌقافية فييا ،أك تغيير معالميا التٌار ٌ
القكة كمف ىنا
استقرت قاعدة ميمة في القانكف ٌ
الدكلي اال كىي عدـ جكاز االستيالء عمى أراضي الغير ب ٌ
فانو ال يجكز لدكلة االحتالؿ ضـ األراضي المحتمة أك أم جزء منيا الييا.

المبحث الثاني :حماية المسجد األقصى المبارك باعتباره من الممتمكات الثقافية الواقعة
تحت االحتالل الحربي في القانون الدولي
السمب أك
استقر الفقو ٌ
الدكلي عمى إدانة التٌعرض لمممتمكات الثٌقافية كعمى أرسيا أماكف العبادة بالتدمير أك ٌ
النيب أك االغالؽ أك أم تصرؼ يضر بيذه األماكف خالؿ فترة االحتالؿ ،كقد اعتبركا باف مف كاجب
ٌ
ينية لسكاف األراضي المحتمة كما كاستقرت
سمطة االحتالؿ احتراـ أماكف العبادة كالحقكؽ العقائدية ك ٌ
الد ٌ
كلية عمى حماية أماكف العبادة كالتٌي يعد المسجد األقصى المبارؾ
كلية كالفقو كالمحاكـ ٌ
المعاىدات ٌ
الد ٌ
الد ٌ
نمكذجان ميما ليا.

المطمب االول :مفيوم الممتمكات الثقافية
فاقية الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية الممحقة
فاقية الىام لعاـ 1954ـ لـ تضع االتٌ ٌ
قبؿ اتٌ ٌ
فاقية الىام لعاـ 1907ـ تعريفان محددان ككاضحان لمممتمكات الثٌقافية الكاجب حمايتيا في حاؿ نشكب
باتٌ ٌ
نزاع مسمح أك احتالؿ حربي ،كلكنيا أشارت بشكؿ عاـ إلى أنكاع مف الممتمكات الثٌقافية مثؿ أعماؿ الفف،

يخية ،أك المباني المكرسة لألغراض الخيرية ،كالتٌي تعكد ممكيتيا إلى مؤسسات متعددة،
أك ٌ
النصب التٌار ٌ
يخية ،كالكضع نفسو ينطبؽ كذلؾ عمى بعض
ككذلؾ المباني المخصصة لمعبادة كالفنكف كاآلثار التٌار ٌ

االتفاقيات الالحقة التٌي تعرضت ىي االخرل لحماية الممتمكات الثٌقافية بشكؿ عاـ ،حيث لـ تتطرؽ لبياف
السابقة عمى
الممتمكات الثٌقافية كانما اقتصرت عمى ذكر نماذج ليذه الممتمكات ،كعميو نجد باف االتٌ ٌ
فاقيات ٌ
النزاعات لـ تضع مفيكمان كاضحان لمممتمكات الثٌقافية
فاقية الىام لحماية الممتمكات الثٌقافية اثناء ٌ
اتٌ ٌ
()65
فاقية الىام
كاقتصرت عمى االشارة لبعض االمكر التٌي تندرج ضمف إطار الممتمكات الثٌقافية  ،أما اتٌ ٌ

()65
الدكلي ،العراؽ ،جامعة القادسية،
النزاعات المسمحة كفقا لمقانكف ٌ
عمي ،رشا( ،ب.ت) :حماية الممتمكات الثٌقافية اثناء ٌ
ص8
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فاقية دكلية تتعرض بشكؿ مفصؿ لمفيكـ الممتمكات الثٌقافية ،اذ تضمنت المادة
لعاـ 1954ـ ،فتعد أكؿ اتٌ ٌ
النزاع المسمح تعريفان لمممتمكات
فاقية الىام لعاـ 1954ـ لحماية الممتمكات الثٌقافية في حالة ٌ
االكلى مف اتٌ ٌ

الثٌقافية حي ػػث نصت عمى  " :يقصػ ػػد بالممػتمكات الثٌقافية " ميما كاف أصميا اك مالكيا اك مكردىا ما يأتي

أ .الممتمكات المنقكلة أك الثٌابتة ذات االىمية الكبرل لتراث ال ٌشعكب الثٌقافي كالمباني المعمارية أك الفنية
الدنيكم ،كاألماكف األثرية ،كمجمكعات المباني التٌي تكتسب في تجمعيا
يني منيا أك ٌ
يخيةٌ ،
منيا أك التٌار ٌ
الد ٌ
يخية أك االثرية
قيمة فنية كالتٌحؼ الفنية كالمخطكطات كالكتب كاألشياء األخرل ذات القيمة الفنية التٌار ٌ
السابؽ ذكرىا.
ككذلؾ المجمكعات العممية كمجمكعات الكتب اليامة كالمحفكظات كمنسكخات الممتمكات ٌ
ب .المباني المخصصة في صفة رئيسية كفعمية لحماية كعرض الممتمكات الثٌقافية المنقكلة المبينة في
الفقرة (أ) كالمتاحؼ كدكر الكتب الكبرل كمخازف المحفكظات ككذلؾ المخابئ المعدة لكقاية الممتمكات

النزاع مسمح.
الثٌقافية المنقكلة المبينة في الفقرة (أ) في حالة ٌ

ج .المراكز التٌي تحتكم عمى مجمكعو كبيرة مف الممتمكات الثٌقافية المبينة في الفقرتيف (أ) ك(ب) كالتٌي
يطمؽ عمييا اسـ " مراكز األبنية التٌذكارية "(.)66
النظر عف مصادر تمؾ الممتمكات أك مالكيا أم أف
كيدخؿ كؿ ما سبؽ في عداد الممتمكات الثٌقافية بغض ٌ
يخية أك الفنية لتمؾ الممتمكات ،كتشكؿ الممتمكات الثٌقافية عنص انر مف
االعتبار االساسي ىك القيمة التٌار ٌ
ساسية لمحضارة كالثٌقافة الكطنية ،كال يمكف تقدير قيمتيا الحقيقية أال بتكافر أدنى قدر ممكف
العناصر األ ٌ
مف المعمكمات عف أصميا كتاريخيا كبيئتيا التٌقميدية.

كمف ىنا يالحظ الباحث باف تعريؼ الممتمكات الثٌقافية عمى اختالؼ مسمياتيا كانكاعيا تنطبؽ بشكؿ ال

اإلسالمية
يدعك لمشؾ عمى المسجد األقصى المبارؾ لما يتمتع بو مف قيمة كاىمية عالية لمحضارة كالثٌقافة
ٌ
ينية لممسجد األقصى المبارؾ كالتٌي تتمثؿ
كالعربية بؿ كلمعالـ أجمع كذلؾ سكاء مف حيث االىمية ٌ
الد ٌ
يخية كالمعمارية كالفنية المتمثمة بالمباني االثرية
باألماكف المخصصة لمعبادة ،أك مف حيث االىمية التٌار ٌ

()66
الدكلية لمصميب االحمر،
المادة ( )1مف اتفاقية الىام لعاـ  ،1954نسخة إلكتركنية منشكرة عمى مكقع المجنة ٌ
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المكجكدة في المسجد األقصى المبارؾ كالتٌي تقع في مساحة المسجد االجمالية كالبالغة ( )144دكنمان
كالتٌي تنقسـ ما بيف و
مباف مخصصة لمعبادة ،كأخرل مخصصة لمتعميـ إضافة إلى مجمكعة مف االسبمة

،كالمصاطب ،كالمآذف ،كالمتاحؼ كغيرىا مف المباني المخصصة ألغراض مختمفة،كمتنكعة تحتكم في

داخميا عمى مجمكعة متنكعة مف المخطكطات ،كالكتب ،كاألشياء األخرل ذات قيمة فنية ،كثقافية عالية
تجعؿ مف المسجد األقصى المبارؾ نمكذجان لمممتمكات الثٌقافية المكفكؿ حمايتيا في القكانيف كاالعراؼ

كلية.
ٌ
الد ٌ

المطمب الثاني :الحماية الدولية لمممتمكات الثقافية في ظل االحتالل الحربي
السمـ لمقكاعد
تخضع الممتمكات الثٌقافية كمف ضمنيا أماكف العبادة كممارسة الحريات ٌ
الد ٌ
ينية بيا كقت ٌ
كلية ،مثؿ اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ
الداخمية كالمكاثيؽ ٌ
العامة المنصكص عمييا في القكانيف ٌ
الد ٌ

ياسية لعاـ 1699ـ ،كالتٌي أكدت عمى حؽ كؿ فرد
1611ـ ،كالعيد ٌ
الس ٌ
الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك ٌ
اء أكاف ذلؾ س انر أـ مع الجماعة.
الضمير ك ٌ
في حرية الفكر ك ٌ
الديانة ،كالحؽ في إقامة ال ٌشعائر سك ن
الدكلي االنساني المتعارؼ عمييا
النزاعات المسمحة فيي تخضع لقكاعد القانكف ٌ
أما في حالة االحتالؿ ك ٌ
الناجمة عف االحتالؿ الحربي ،كما
فاقيات كاألحكاـ ٌ
كلية أف تقمؿ مف اآلثار الكخيمة ٌ
الد ٌ
حيث حاكلت االتٌ ٌ
كلية كقكاعدىا بما يتفؽ كتنظيـ أكضاع االحتالؿ ففرض كأ ٌلزـ عمى دكلة
درج الفقو عمى تغيير األحكاـ ٌ
الد ٌ
االحتالؿ المحافظة عمى األنفس كاألمالؾ كتنظيـ جميع أنكاع الخدمات االجتماعية كاإلنسانية لممدنييف.

فاقية الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية الىام لعاـ 1907ـ ،في المادة ( )43منيا
تضمنت االتٌ ٌ
بانو عمى دكلة االحتالؿ إتخاذ جميع التٌدابير كاإلجراءات المتكافرة لدييا لمقياـ قدر المستطاع بإعادة

الضركرة القصكل ،كنصت
السالـ العالميف مع مراعاة القانكف ٌ
كتأميف ٌ
النافذ في البمد إال في حاالت ٌ
النظاـ ك ٌ
السكاف كحقكقيـ العائمية كحياتيـ كأمكاليـ الخاصة كمعتقداتيـ
في المادة ( )46عمى ضركرة احتراـ شرؼ ٌ

الدكلة القائمة باالحتالؿ ،كما كتنص المادة ( )56مف
ينية كحقكقيـ في مباشرة عباداتيـ مف قبؿ ٌ
ٌ
الد ٌ
فاقي ة ذاتيا عمى انو يجب معاممة ممتمكات البمديات كممتمكات المؤسسات المخصصة لمعبادة كاإلعماؿ
االتٌ ٌ
الخيرية كالتٌربكية كالمؤسسات الفنية كالعممية ،كممتمكات خاصة ،حتٌى عندما تككف ممكان لمدكلة ،كيحظر
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كؿ حجز أك تدمير أك إتالؼ عمدم لمثؿ ىذه المؤسسات ،كتتٌخذ اإلجراءات القضائية ضد مرتكبي ىذه
اإلعماؿ(. )67
الرابعة لعاـ 1949ـ ،في القسـ الخاص باإلحكاـ التٌي تنطبؽ عمى أراضي
كما ككرد في اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
النزاع كاالراضي المحتمة حيث نصت لممادة ( )27منيا عمى" لألشخاص المحمييف في جميع
أطراؼ ٌ
األحكاؿ حؽ االحتراـ ألشخاصيـ كشرفيـ كحقكقيـ العائمية كعقائدىـ الدينية كعاداتيـ كتقاليدىـ ،كيجب
معاممتيـ في جميع األكقات معاممة إنسانية ،كحمايتيـ بشكؿ خاص ضد جميع أعماؿ العنؼ أك التيديد،

()68
فاقية في القسـ الخاص باألراضي المحتمة،
كضد السباب كفضكؿ الجماىير "...ككذلؾ ما تضمنتو االتٌ ٌ
حيث نصت المادة ( )53عمى " يحظر عمى دكلة االحتالؿ أف تدمر أم ممتمكات خاصة ثابتة أك منقكلة

تتعمؽ بأفراد أك جماعات ،أك بالدكلة أك السمطات العامة ،أك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية ،إال إذا

كانت العمميات الحربية تقتضي حتمان ىذا التدمير"(.)69

فاقية الىام لحماية الممتمكات الثٌقافية في حالة نزاع مسمح لعاـ 1954ـ ،تقكـ عمى مبدأ مفادهي بأف
اف اتٌ ٌ
الدكلة المحتمة معان كما
مسؤكلية كقاية الممتمكات الثٌقافية كالمحافظة عمييا تقع عمى عاتؽ دكلة االحتالؿ ك ٌ
الدكلة كمحفكظاتيا كديكنيا المبرمة
الدكؿ في ممتمكات ٌ
فاقية (فيينا) بشأف خالفة ٌ
اننا نجد بأف اتٌ ٌ
السمؼ إلى
عاـ1983ـ ،تكجب حماية األماكف المقدسة كعدـ تعريضيا لألذل عند إنتقاليا مف ٌ
الدكلة ٌ

الدكلي
الدكلة كتراثيا الثٌقافي ،كقد أستقر الفقو ٌ
الدكلة الخمؼ باعتبارىا مف االمكر الميمة التٌي تتعمؽ بتاريخ ٌ
ٌ
النيب أك اإلغالؽ اك إم تعطيؿ
السمب أك ٌ
عمى إدانة انتياؾ حرمة دكر العبادة كالتٌعرض ليا بالتدمير أك ٌ

ينية كام تصرؼ يضر بيذه األماكف ،كأعتبر الفقو أف مف كاجب سمطة االحتالؿ
لممارسة ال ٌشعائر ٌ
الد ٌ
ينية لممدنييف مف سكاف االراضي المحتمة(.)70
احتراـ الحقكؽ العقائدية ك ٌ
الد ٌ

()67
النيريف ،ص148
النظاـ القانكني لمعتبات المقدسة في العراؽ ،جامعة ٌ
البيادلي ،منىٌ :)2012( ،
()68
الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس
المادة( )27اتفاقية جنيؼ ٌ

1949ـ

()69
الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب لعاـ 1949ـ
المادة( )53اتفاقية جنيؼ ٌ
()70
السابؽ ،ص149-148
البيادلي ،منى :)2012( ،مرجع ٌ
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المبحث الثالث :القواعد القانونية الخاصة بحماية الممتمكات الثقافية الواقعة تحت االحتالل
الحربي
تتعرض الممتمكات الثٌقافية بما فييا أماكف العبادة في األراضي المحتمة في كثير مف األحياف النتياكات
تصدر عف قكات االحتالؿ كمف أىـ االمثمة عمى ذلؾ ما يتعرض لو المسجد األقصى المبارؾ مف

كلية حرصت عمى حمايتيا
فاقيات ٌ
الد ٌ
ائيمي ،لذا فإننا نجد باف االتٌ ٌ
إنتياكات مف قبؿ قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
الرابعة لسنة 1949ـ ،كممحقاتيا،
خالؿ االحتالؿ كتشكؿ لكائح الىام لعاـ 1907ـ ،كاتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
النزاع المسمح لسنة 1954ـ ،كبعض أحكاـ البركتكككليف
فاقية الىام لحماية الممتمكات الثٌقافية أثناء ٌ
كاتٌ ٌ
ساسية لحماية التٌراث
فاقيات جنيؼ لعاـ 1949ـ ،المصادر األ ٌ
اإلضافييف لعاـ 1977ـ ،الممحقيف باتٌ ٌ
القكة المحتمة كاجبات كمسؤكليات
الحضارم تحت االحتالؿ ،بحيث أف ىذه المكائح كالقكانيف تفرض عمى ٌ

السيادة عمى األراضي المحتمة ،فاالحتالؿ ليس إال حالة
كالتٌزامات ،كىذا ال يعني مطمقان أنيا تمنح المحتؿ ٌ
السيادة عمى أراضيو ،كلكنيا ال تنتقص أك تمغي ىذا
مؤقتة قد تتدخؿ في حؽ ال ٌشعب المحتؿ في ٌ
الحؽ( ،)71كاف أم ضرر يصيب الممتمكات الثٌقافية لشعب مف ال ٌشعكب يصيب التٌراث الثٌقافي لمبشرية
جمعاء كيرجع الفضؿ لمنظمة اليكنسكك في صياغة ىذه االتٌفاقٌية بالىام عاـ 1954ـ ،كمضمكنيا
الرئيس حماية الممتمكات الثٌقافية.
ٌ

قانكنية الخاصة بحماية الممتمكات الثٌقافية الكاقعة تحت االحتالؿ
كبناء عمى ما تقدـ ستتـ معالجة القكاعد ال ٌ
النحك اآلتي:
الحربي عمى ٌ
فاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كاعراؼ الحرب البرية لعاـ
 .1حماية الممتمكات الثٌقافية كفقا التٌ ٌ
1907ـ.
فاقية الىام كبركتكككليا اإلضافي األكؿ لعاـ 1954ـ.
 .2حماية الممتمكات الثٌقافية كفقا التٌ ٌ
فاقية الىام لعاـ
 .3حماية الممتمكات الثٌقافية كفقا لمبركتكككؿ اإلضافي الثٌاني لعاـ 1999ـ ،الممحؽ باتٌ ٌ
1954ـ.

فاقية جنيؼ االكلى لعاـ 1949ـ.
 .4حماية الممتمكات الثٌقافية زمف االحتالؿ الحربي كفقا التٌ ٌ
()71
الدكلي كال ٌشريعة اإلسالمية "فمسطيف نمكذجا"،
نجادم فاطمة :)2013( ،الحؽ في حماية أماكف العبادة في القانكف ٌ
الجزائر ،ص112
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الرابعة بشأف حماية األشخاص
 .5حماية الممتمكات الثٌقافية زمف االحتالؿ الحربي كفقا التٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
المدنييف في كقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949ـ
الرابعة لعاـ 1949ـ،
 .6حماية الممتمكات الثٌقافية في البرتكككؿ اإلضافي األكؿ كالثٌاني التٌ ٌ
فاقيات جنيؼ ٌ
الصادر عاـ 1977ـ.
ٌ

المطمب االول :حماية الممتمكات الثقافية وفقا ال تفاقية الىاي الخاصة باحترام قوانين
واعراف الحرب البرية لعام 1907م
فاقية الىام لعاـ 1907ـ ،في المادة ( )27عمى انو" في حاالت
الرابع مف أحكاـ اتٌ ٌ
نص الممحؽ ٌ
الحصار ،أك القصؼ يجب إتخاذ كافٌة التٌدابير الالزمة لتفادم اليجكـ قدر المستطاع عمى المباني
يخية كالمستشفيات كالمكاقع التٌي يتـ فييا
المخصصة لمعبادة كالفنكف كالعمكـ كاألعماؿ الخيرية كاآلثار التٌار ٌ
السائدة آنذاؾ ألغراض عسكرية "(.)72
جمع المرضى كالجرحى شريطة أال تستخدـ في الظٌركؼ ٌ

كمف خالؿ المادة ( )27يتضح لنا كمف كجية نظر الباحث انو حتٌى في حالة حصار مكاف عبادة
كالمسجد األقصى المبارؾ مف قبؿ قكات االحتالؿ ،أك ام ممتمؾ ثقافي مف ام نكع اخر فانو ال بد مف
تفادم ام ىجكـ عميو طالما انو ال يستخدـ في أغراض عسكرية كىذا ما لـ تقـ بو قكات االحتالؿ

ائيمي بؿ عمى العكس مف ذلؾ.
اإلسر ٌ

فاقية الىام لعاـ 1907ـ ،عمى انو" يجب معاممة
كقد نصت المادة ( )56مف الئحة الحرب البرية التٌ ٌ
ممتمكات البمديات كممتمكات المؤسسات المخصصة لمعبادة كاألعماؿ الخيرية كالتٌربكية ،كالمؤسسات الفنية
كالعممية ،كممتمكات خاصة ،حتٌى عندما تككف ممكان لمدكلة .يحظر كؿ حجز أك تدمير أك إتالؼ عمدم
يخية كالفنية كالعممية ،كتتخذ اإلجراءات القضائية ضد مرتكبي ىذه
لمثؿ ىذه المؤسسات ،كاآلثار التٌار ٌ

األعماؿ"(.)73

( )72المادة( )27مف اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907

()73
الدكلية
المادة ( )56مف الئحة الحرب البرية التفاقية الىام لعاـ  1907نسخة إلكتركنية منشكرة عمى مكقع المجنة ٌ
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ائيمي القياـ بمصادرة أك تدمير أك نيب أكسمب الممتمكات الخاصة أك
كما يحظر عمى دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
فاقية الىام لعاـ 1907ـ ،حيث نصت المادة
العامة إال ألسباب عسكرية قيرية فأكدت عمى ذلؾ الئحة اتٌ ٌ
( )46عمى أنو "نبغي احتراـ شرؼ األسرة كحقكقيا ،كحياة األشخاص كالممكية الخاصة ،ككذلؾ المعتقدات
()74
السمب
كال ٌشعائر ٌ
الد ٌ
ينية .ال تجكز مصادرة الممكية الخاصة"  ،كتمتيا المادة ( )47بالنص عمى" يحظر ٌ
تاما"(.)75
نا
حظر ن

المطمب الثاني :حماية الممتمكات الثقافية وفقا ال تفاقية الىاي وبروتوكوليا اإلضافي األول
لعام 1954م
لقد اىتمت منظمة اليكنسكك بحماية التٌراث الثٌقافي لمشعكب كيظير ذلؾ مف خالؿ نجاحيا في التٌكصؿ
فاقية الىام لعاـ 1954ـ ،لحماية األعياف كالممتمكات الثٌقافية بصفة عامة ،كحمايتيا في فترات
إلى إبراـ اتٌ ٌ
ينية كأماكف
فاقية لـ تقرر حماية
خاصة لمممتمكات ٌ
الد ٌ
الحركب كاالحتالؿ الحربي ،كاف كانت ىذه االتٌ ٌ
ٌ
العبادة فقد جاء البركتكككؿ األكؿ لعاـ 1977ـ ،لتكفير حماية لمممتمكات الثٌقافية زمف االحتالؿ بمكجب

البرتكككؿ الثٌاني لعاـ 1999ـ.

فاقية الىام لعاـ 1954ـ ،مسالة حماية الممتمكات الثٌقافية أثناء االحتالؿ في المادة ( )5منيا
نظمت اتٌ ٌ
السامية
السامية المتعاقدة التٌي تحتؿ كال ،أك جزنء مف أراضي أحد األطراؼ ٌ
حيث نصت "عمى األطراؼ ٌ
السمطات الكطنية المختصة في المناطؽ الكاقعة تحت االحتالؿ بقدر
المتعاقدة األخرل تعضيد جيكد ٌ
استطاعتيا في سبيؿ كقاية ممتمكاتيا الثٌقافية كالمحافظة عمييا"(،)76حيث أكجبت ىذه المادة عمى الطٌرؼ

السمطات المحمية لمدكلة الكاقعة تحت
الٌذم يحتؿ إقميـ دكلة ما كميا أك جزئيا بضركرة تسييؿ جيكد ٌ
االحتالؿ كالمختصة بحماية الممتمكات الثٌقافية كتمكينيا قدر المستطاع مف ممارسة مياميا(.)77

( )74المادة ( )46مف اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907
()75

المادة ( )47مف اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907

()76
النزاع المسمح
المادة ( )5مف اتفاقية الىام لعاـ  1954المتعمقة بحماية األعياف الثٌقافية في حالة ٌ
()77
الدكلي اإلنساني ،ص32-31
شرماؽ ،تكفيؽ ،شرماؽ ،فريد :)2013( ،حماية الممتمكات الثٌقافية في ظؿ القانكف ٌ
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النزاعات
كينص البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 1977ـ ،في المادة ( )53عمى األعماؿ المحظكرة أثناء ٌ

المسمحة كاالحتالؿ الحربي كىي:

الركحي
 .1استيداؼ اآلثار التٌار ٌ
يخية أك األعماؿ الفنية أك أماكف العبادة التٌي تشكؿ التٌراث الثٌقافي أك ٌ
لمشعكب ،بأم مف األعماؿ العدائية.
 .2استخداـ مثؿ ىذه األعياف في دعـ العمميات الحربية.
الردع (.)78
 .3استيداؼ مثؿ ىذه األعياف ليجمات ٌ

المطمب الثالث :حماية الممتمكات الثقافية وفقا لمبروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1999م،
الممحق باتفاقية الىاي لعام 1954م
فاقية الىام الخاصة بحماية الممتمكات الثٌقافية لعاـ 1954ـ ،بالبركتكككؿ الثٌاني لعاـ
تـ تعزيز اتٌ ٌ
لقد ٌ
الضعؼ فييا ،بحيث
قانكنية لمممكية الثٌقافية كقكل نقاط ٌ
1999ـ ،الٌذم لعب دك انر ميمان في الحماية ال ٌ
فاقية الىام لعاـ 1954ـ ،بنظاـ الحماية المعززة ،ألف نظاـ الحماية
استبدؿ نظاـ الحماية الخاصة في اتٌ ٌ
فاقية الىام 1954ـ ،كالٌذم تضمف إمكانية كضع عددان محدكدان مف المخابئ لحماية
الخاصة في اتٌ ٌ

الممتمكات الثٌقافية المنقكلة كمراكز األبنية التٌذكارية كالممتمكات الثٌقافية الثٌابتة ذات األىمية الكبرل لـ يحقؽ

النتائج المتكقعة منو ،األمر الٌذم دفع المعنييف بحماية الممتمكات الثٌقافية لمسعي نحك إيجاد نظاـ جديد
ٌ
()79
النزاع المسمح كاالحتالؿ الحربي .
يكفؿ الحماية الفعمية لمممتمكات الثٌقافية في فترات ٌ
فاقية الىام لعاـ
لقد حددت المادة العاشرة مف البرتكككؿ االضافي الثٌاني لعاـ 1999ـ ،الممحؽ باتٌ ٌ
1954ـ ،ال ٌشركط الالزمة لكضع أم ممتمؾ ثقافي تحت نظاـ الحماية المعززة حيث نصت عمى" يجكز
كضع الممتمكات الثٌقافية تحت الحماية المعززة شريطة أف تتكافر فييا ال ٌشركط الثٌالثة التٌالية:
أ .أف تككف تراثان ثقافيان عمى أكبر جانب مف األىمية بالنسبة إلى البشرية.

( )78المادة ( )53مف الممحؽ (البركتكككؿ) األكؿ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ ،الصادر عاـ1977ـ

()79
الدكلي اإلنساني ،مجمة جيؿ حقكؽ
كردة ،طيبي :)2017( ،الممتمكات الثٌقافية في مدينة القدس المحتمة كالقانكف ٌ
الرابع ،العدد ،21ص37
االنساف ،العاـ ٌ
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الصعيد الكطني تعترؼ ليا بقيمتيا الثٌقافية
ب .أف تككف محمية بتدابير
ٌ
قانكنية كادارية مناسبة عمى ٌ
كالتٌاريخية االستثنائية كتكفؿ ليا أعمى مستكل مف الحماية.

ج .أال تستخدـ ألغراض عسكرية أك كدرع لكقاية مكاقع عسكرية ،أف يصدر الطٌرؼ الٌذم يتكلى أمر
النحك"(.)80
مراقبتيا إعالنان يؤكد عمى أنيا لف تستخدـ عمى ىذا ٌ

فاقية الىام لعاـ
كقد حددت المادة الحادية عشرة مف البرتكككؿ االضافي الثٌاني لعاـ 1999ـ ،الممحؽ باتٌ ٌ
1954ـ ،ال ٌشركط الالزمة إلدراج ام ممتمؾ ثقافي عمى قائمة الممتمكات الثٌقافية ذات الحماية المعززة
حيث نص البند االكؿ كالثٌاني منيا عمى:

 .1ينبغي لكؿ طرؼ أف يقدـ إلى المجنة قائمة بالممتمكات الثٌقافية التٌي يستمزـ طمب منحيا حماية معززة
 .2لمطرؼ الٌذم لو إختصاص أك حؽ مراقبة الممتمكات الثٌقافية أف يطمب إدراجيا عمى القائمة المزمع

الضركرية ذات
إنشاؤىا كفقان لمفقرة الفرعية ( 1ب) مف المادة( ،)27كيتضمف ىذا الطٌمب جميع المعمكمات ٌ

الصمة بالمعايير الكاردة في المادة ( ،)10كلمجنة أف تدعك أحد األطراؼ إلى طمب إدراج ممتمكات ثقافية
ٌ
()81
عمى القائمة .
كاستنادا إلى المادتيف العاشرة كالحادية عشرة فاف شركط منح الحماية المعززة تنطبؽ عمى المسجد األقصى
المبارؾ كعميو فال بد مف قياـ المممكة االردنية الياشمية بصفتيا صاحبة االختصاص بتقديـ طمب إلدراج

المسجد األقصى المبارؾ عمى قائمة الممتمكات الثٌقافية ذات الحماية المعززة.

كقد أشار البرتكككؿ الثٌاني لعاـ 1999ـ ،لحماية الممتمكات الثٌقافية في كقت االحتالؿ كذلؾ في المادة

( )9منو عمى:

فاقية ،يحرـ كيمنع طرؼ يحتؿ أراضي أك جزءان مف
" .1دكف إخالؿ بأحكاـ المادتيف ( )4ك ( )5مف االتٌ ٌ
أراضي طرؼ آخر ،فيما يتعمؽ باألراضي المحتمة:

أ .أم تصدير غير مشركع لممتمكات ثقافية كأم نقؿ غير مشركع لتمؾ الممتمكات أك نقؿ لممكيتيا

( )80المادة ( )10مف بالبركتكككؿ الثٌاني لعاـ  1999الممحؽ باتفاقية الىام لعاـ 1954

( )81المادة ( )11مف بالبركتكككؿ الثٌاني لعاـ  1999الممحؽ باتفاقية الىام لعاـ 1954
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ب .أم أعماؿ تنقيب عف اآلثار ،باستثناء الحاالت التٌي يحتـ فييا ذلؾ صكف الممتمكات الثٌقافية أك
تسجيميا أك الحفاظ عمييا.
ج .إجراء أم تغيير في الممتمكات الثٌقافية أك في أكجو استخداميا يقصد بو إخفاء أك تدمير أم شكاىد
ثقافية أك تاريخية أك عممية.

 .2تجرم أم عمميات تنقيب عف ممتمكات ثقافية أك إدخاؿ تغييرات عمييا أك عمى أكجو استخداميا في
السمطات الكطنية المختصة لألراضي المحتمة ،ما لـ تحؿ الظٌركؼ دكف ذلؾ"(.)82
تعاكف كثيؽ مف ٌ

يتضح لنا باف ىذه المادة قد حرمت قياـ دكلة االحتالؿ بتصدير ،أك نقؿ غير مشركع لمممتمكات الثٌقافية،

أك نقؿ ممكيتيا كما منع أيضا أية اعماؿ تنقيب ،أك تغيير تمس باآلثار لصكف الممتمؾ الثٌقافي ،أك تسجيمو
اك الحفاظ عميو.

كمف الجكانب الميمة التي عالجيا البرتكككؿ الثاني لعاـ 1999ـ الممحؽ باتفاقية الىام لعاـ 1954ـ،
مسالة تجريـ بعض االعماؿ التي إعتبرتيا بمثابة انتياكات خطيرة ،كذلؾ مف خالؿ المادة ( )15كالتي
نصت عمى خمسة انتياكات اعتبرتيا خطيرة عندما يتـ إرتكابيا دكليا كالتي تشكؿ انتياكان التفاقية الىام

لعاـ  1954ـ ،كالبرتكككؿ الثاني كىي:

 .1يككف أم شخص مرتكبان لجريمة بالمعنى المقصكد في ىذا البركتكككؿ إذا اقترؼ ذلؾ الشخص عمدان،
كانتياكان لالتفاقية أك ليذا البركتكككؿ ،أيان مف األفعاؿ التالية:

أ .استيداؼ ممتمكات ثقافية مشمكلة بحماية معززة ،باليجكـ.

ب .استخداـ ممتمكات ثقافية مشمكلة بحماية معززة ،أك استخداـ جكارىا المباشر ،في دعـ العمؿ
العسكرم.

ج .إلحاؽ دمار كاسع النطاؽ بممتمكات ثقافية محمية بمكجب االتفاقية كىذا البركتكككؿ ،أك االستيالء
عمييا.

د .استيداؼ ممتمكات ثقافية محمية بمكجب االتفاقية كىذا البركتكككؿ ،باليجكـ.

( )82المادة ( )9مف بالبركتكككؿ الثٌاني لعاـ  1999الممحؽ باتفاقية الىام لعاـ 1954
40

ىػ .ارتكاب سرقة أك نيب أك اختالس أك تخريب لممتمكات ثقافية محمية بمكجب االتفاقية.

 .2يعتمد كؿ طرؼ مف التدابير ما يمزـ العتبار الجرائـ المنصكص عمييا في ىذه المادة جرائـ بمكجب
قانكنو الداخمي ،كلفرض عقكبات مناسبة عمى مرتكبييا .كتمتزـ األطراؼ كىي بصدد ذلؾ بمبادئ القانكف

العامة كمبادئ القانكف الدكلي ،بما في ذلؾ القكاعد القاضية بمد نطاؽ المسئكلية الجنائية الفردية إلى

أشخاص غير أكلئؾ الذيف ارتكبكا الفعؿ الجنائي بشكؿ مباشر" (.)83

كبناء عمى ما سبؽ يجب التمييز بيف نكعيف مف االنتياكات الخطيرة حيث اف االنتياكات الثالثة االكلى
تندرج ضمف االنتياكات الخطيرة التفاقيات جنيؼ لعاـ 1949ـ ،كبرتكككليا الثاني ،كالتي يمكف كصفيا
بانيا انتياكات جسيمة النيا تمزـ الدكؿ االطراؼ بمالحقة ،أك تسميـ كؿ االشخاص المتيميف باقترافيا

تطبيقا لمبدأ الكالية العالمية ،اما بالنسبة لالنتياكيف الخطيريف االخريف فيما يرقياف الى مستكل جريمة
الحرب في النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كالتي ترتب عمى الدكؿ االطراؼ فقط أف ترتب عمييا
عقكبات جنائية اذا تـ الفعؿ عمى اراضييا أك كاف المتيـ مف مكاطنييا أما اذا ارتكب فعؿ االنتياؾ في

الخارج ككاف مرتكب الفعؿ مف دكلة اخرل ففي ىذه الحالة يطبؽ مبدأ الكالية العالمية االختيارية(.)84

المطمب الرابع :حماية الممتمكات الثقافية زمن االحتالل الحربي وفقا ال تفاقية جنيف االولى

لعام 1949م

فاقية جنيؼ االكلى لعاـ 1949ـ ،عمى حماية الممتمكات الثٌقافية ،حيث جاء في المادة( )49مف
أكدت اتٌ ٌ
السامية المتعاقدة بأف تتخذ أم إجراء تشريعي يمزـ لفرض عقكبات
ىذه االتٌ ٌ
فاقية عمى أف " تتعيد األطراؼ ٌ
فاقية،
جزائية فعالة عمى األشخاص الٌذيف يقترفكف أك يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتٌ ٌ

()85
فاقية جنيؼ عمى " المخالفات الجسيمة التٌي تشير
المبينة في المادة التٌالية" ،كنصت المادة ( )50مف اتٌ ٌ
السابقة ىي التٌي تتضمف أحد األفعاؿ التٌالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك ممتمكات
إلييا المادة ٌ

فاقية  :القتؿ العمد ،التٌعذيب أك المعاممة الالإنسانية ،بما في ذلؾ التٌجارب الخاصة بعمـ
محمية باالتٌ ٌ
( )83المادة ( )15مف بالبركتكككؿ الثٌاني لعاـ  1999الممحؽ باتفاقية الىام لعاـ 1954
()84

الشاللدة ،محمد ،مرجع سابؽ ،ص52

( )85المادة( ) 49مف اتفاقية جنيؼ األكلى ،لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف المؤرخة في 12
آب  /أغسطس 1949
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الحياة ،تعمد إحداث آالـ شديدة أك اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أك بالصحة ،تدمير الممتمكات أك

الضركرات الحربية ،كبطريقة غير مشركعة كتعسفية "(.)86
االستيالء عمييا عمى نطاؽ كاسع ال تبرره ٌ

فاقيات مف خالؿ
ائيمي لـ تحترـ القكانيف الكاردة في ىذه االتٌ ٌ
يتضح لنا مما سبؽ اف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
استمرارىا بتدخالتيا العسكرٌية ضد المسجد األقصى المبارؾ كالكاقع تحت االحتالؿ ضاربة بعرض الحائط
كلية كالخاصة بحماية الممتمكات الثٌقافية في األراضي المحتمة
فاقيات ٌ
الد ٌ
ما كرد مف بنكد في ىذه االتٌ ٌ

اإلسالمية بؿ
ينية
الدكلي كمشاعر ال
فمسطينييف كالمسمميف باستباحتيا لمقدساتيـ ٌ
مستفزة بذلؾ المجتمع ٌ
ٌ
الد ٌ
ٌ
كحتٌى المسيحية في مدينة القدس.

المطمب الخامس :حماية الممتمكات الثقافية زمن االحتالل الحربي وفقا التفاقية جنيف
الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أزسطس
1949م
النيب ،كاعتبرت
السمب أك ٌ
حظرت المادة ( )33مف االتٌ ٌ
فاقية أم تعرض لمممتمكات الخاصة عف طريؽ ٌ
فاقية حيث نصت عمى " ال يجكز معاقبة أم شخص
السمب ك ٌ
النيب أعماال محظكرة كانتيا نكا ألحكاـ االتٌ ٌ
ٌ
محمي عف مخالفة لـ يقترفيا ىك شخصيان .تحظر العقكبات الجماعية كبالمثؿ جميع تدابير التٌيديد أك
السمب محظكر"(.)87
اإلرىابٌ .

خاصة ثابتة أك منقكلة
كنصت المادة ( )53عمى انو " يحظر عمى دكلة االحتالؿ أف تدمر أم ممتمكات
ٌ
السمطات العامة ،أك المنظمات االجتماعية أك التٌعاكنية ،إال إذا
تتعمؽ بأفراد أك جماعات ،أك بالدكلة أك ٌ

كانت العمميات الحربية تقتضي حتمان ىذا التٌدمير"(.)88

()86

المادة ( )50مف اتفاقية جنيؼ األكلى1949 ،

( )87المادة ( )47مف اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907

()88
الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب لعاـ 1949
المادة ( )53اتفاقية جنيؼ ٌ
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المطمب السادس :حماية الممتمكات الثقافية في البرتوكول اإلضافي األول والثاني ال تفاقيات
جنيف الرابعة لعام 1949م ،الصادرة عام 1977م.
ينية كالثٌقافية كالتٌاريخية بصكرة ال
حيث اعتبرت احكاـ المادة ( )47تدمير كاغتصاب الممتمكات ٌ
الد ٌ
الضركرات الحربية االكيدة مف قبؿ المخالفات الجسيمة التٌي كيفت بنص المادة ( )85مف
تقتضييا ٌ
الصادر عاـ 1977ـ ،بانيا جرائـ حرب( )89حيث
البرتكككؿ اإلضافي األكؿ التٌ ٌ
فاقيات جنيؼ عاـ 1949ـ ٌ
يخية كأماكف العبادة ،كاألعماؿ الفنية التٌي يمكف التٌعرؼ
نصت عمى اف " شف اليجمات عمى اآلثار التٌار ٌ
خاصة بمقتضى
الركحي لمشعكب ،كتكفرت ليا حماية
ٌ
عمييا بكضكح ،كالتٌي تمثؿ التٌراث الثٌقافي أك ٌ
ترتيبات معينة ،كعمى سبيؿ المثاؿ في إطار منظمة دكلية مختصة ،مما يسفر عنو تدمير بالغ ليذه

األعياف ،كذلؾ في الكقت الٌذم ال يتكفٌر فيو أم دليؿ عمى مخالفة الخصـ لمفقرة "ب" مف المادة (،)53
يخية كأماكف العبادة كاألعماؿ الفنية في مكقع قريب بصكرة
كفي الكقت الٌذم ال تككف فيو ىذه اآلثار التٌار ٌ

مباشرة مف أىداؼ عسكرية"(.)90

كتنص المادة ( )16مف البركتكككؿ اإلضافي الثٌاني لعاـ 1977ـ ،كالخاصة بحماية األعياف الثٌقافية

يخية ،أك األعماؿ الفنية
كأماكف العبادة عمى أنو "يحظر ارتكاب أية أعماؿ عدائية مكجية ضد اآلثار التٌار ٌ
الركحي لمشعكب ،كاستخداميا في دعـ المجيكد الحربي ،كذلؾ
كأماكف العبادة التٌي تشكؿ التٌراث الثٌقافي أك ٌ

النزاع المسمح كالمعقكدة في  14أٌيار
فاقية الىام بحماية األعياف الثٌقافية في حالة ٌ
دكف اإلخالؿ بأحكاـ اتٌ ٌ
 /مايك 1954ـ"(.)91
فاقية جنيؼ في شأف حماية األشخاص
فاقية الىام لعاـ 1954ـ ،كاتٌ ٌ
يالحظ الباحث باف نصكص اتٌ ٌ
الضركرة كذلؾ عندما يتـ
القكة ضد الممتمكات الثقافية في حالة ٌ
المدنييف لعاـ 1949ـ ،قد أجازتا استخداـ ٌ
استخداـ الممتمؾ الثقافي لتحقيؽ اىداؼ عسكرية ،كفي ىذه الحالة تسقط الحماية عف الممتمؾ الثقافي،

كلكف ضمف شركط التناسب كعدـ العشكائية في إستخداـ القكة  ،كمف كجية نظر الباحث فاف المسجد
ائيمي فبالتالي فاف مقاكمة االحتالؿ مستمرة ،
االقصى المبارؾ يخضع تحت سيطرة االحتالؿ الحربي اإلسر ٌ
( )89نجادم فاطمة :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص. 46

()90
الصادر عاـ 1977
المادة ( )85مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ ٌ 1949
()91
الصادر عاـ 1977
المادة ( )16مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ ٌ 1949
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باالضافة الى ذلؾ ال يكجد تناسب في استخداـ القكة ما بيف قكات االحتالؿ االسرائيمي المدججة باالسمحة
كما بيف المصميف العزؿ كما اف قكات االحتالؿ االسرائيمي استخدمت العشكائية في تكجيو القكة العسكرية

ضد المسجد االقصى المبارؾ كمبانيو كضد المصميف داخمو.
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الفصل الرابع

أساس المسؤولية القانونية الدولية المترتبة عمى انتياك قواعد حماية المسجد األقصى
المبارك في القانون الدولي
الناتجة عف
تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ أساس المسؤكلية ٌ
ائيمي ٌ
الد ٌ
كلية المترتبة عمى دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
انتياكاتيا لقكاعد حماية المسجد األقصى المبارؾ ،كذلؾ مف خالؿ الحديث عف الكضع التٌاريخي القائـ
فاقية جنيؼ الرابعة عمى القدس المحتمة
"الستاتسكك" لممسجد األقصى المبارؾ ،كالبحث في مدل إنطباؽ اتٌ ٌ

كلية التٌي تديف إسرائيؿ
منذ عاـ 1967ـ ،بما في ذلؾ المسجد األقصى المبارؾ ،كتناكؿ الىـ الق اررات ٌ
الد ٌ
النتياكيا لممسجد األقصى المبارؾ ،كسيتطرؽ الباحث إلى الحديث عف جريمة انتياؾ المسجد األقصى

الدكلي.
المبارؾ كفقا لمقانكف ٌ

المبحث االول :الوضع التاريخي القائم " الستاتسكو" لممسجد األقصى المبارك
مف الممكف تعريؼ "الكضع التٌاريخي القائـ" لممسجد األقصى بأنو الكضع الٌذم كاف عميو المسجد قبيؿ

احتاللو مع كامؿ شرؽ القدس عاـ 1967ـ ،أم إف الكضع القائـ ىك الكضع الٌذم ساد في العيد العثماني
كالحقا في فترة االنتداب البريطاني ،كمف ثـ في العيد األردني قبؿ أف تقكـ إسرائيؿ باحتالؿ مدينة القدس

اإلسالمية تحت الكصاية األردنية ،ككانت ىذه
،كقد كاف المسجد يدار مف قبؿ دائرة األكقاؼ كال ٌشؤكف
ٌ
الصيانة كالتٌرميـ ،كال يشاركيا أحد في
الجية كحدىا المعنية بتحديد مف يدخؿ لممسجد ،كالمعنية بأعماؿ ٌ
ذلؾ ،ككانت ىي الجية المرجعية التٌي تنظر في طمبات زيارة المسجد مف غير المسمميف في حيف أف
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()92

الكضع القائـ بالنسبة لالحتالؿ ىك استمرار كافٌة إجراءاتو المستحدثة ،كاستمرار اقتحاـ
كال ٌشرطة كاستمرار فرض القيكد عمى المصميف.

المستكطنيف

المطمب االول :نشأة مصطمح او تعبير الوضع التاريخي القائم لممسجد األقصى المبارك
ينية المقدسة كعمى راسيا المسجد األقصى
يعكد تاريخ ظيكر مصطمح الكضع التٌاريخي القائـ لالماكف ٌ
الد ٌ
المبارؾ إلى عيد اإلمبراطكرية العثمانية كتحديدان مف خالؿ الفرماف الٌذم أصدر عاـ 1852ـ ،كالٌذم عني
السمطاف العثماني عبد المجيد،
بتنظيـ كضع عدد مف األماكف المسيحية المقدسة في القدس كذلؾ مف قبؿ ٌ
ينية المختمفة المتعمقة بحؽ
كقد نظـ كعكلج مف خالؿ ىذا الفرماف إدعاءات كمطالبات المجتمعات ٌ
الد ٌ

الحيازة عمى األماكف المسيحية المقدسة في القدس كبيت لحـ ،كأيضان ت ٌـ بمكجبو منع أم بناء ،أك تعديؿ
السمطاف عبد المجيد إلى إصدار ىذا الفرماف لغاية منع
عمى ما ىك قائـ كمكجكد )،(statusكقد لجأ ٌ
كتجنب كقكع حرب ما بيف األرثكذكس اليكنانييف كالكنائس الكاثكليكية مف أجؿ الحصكؿ عمى الحقكؽ

تـ تدكيؿ ما تضمنو الفرماف مف ترتيبات عاـ 1856ـ،
المتعمقة بحيازة بعض األماكف المسيحية ،كبعد ذلؾ ٌ
مف خالؿ مؤتمر باريس بعد نياية حرب القرـ ،كأيضا مف خالؿ معاىدة برليف عاـ 1878ـ ،كالتٌي كقعت
ما بيف القكل األكركبية الكبرل كالعثمانييف كقد ذكر في نص المادة ( )62مف ىذه المعاىدة باف" انو لمف
المفيكـ جيدا بانو ال تعديالت مف الممكف القياـ بيا عمى الكضع القائـ لالماكف المقدسة " كقد كسع ىذا

ينية المختمفة كليس فقط
التٌرتيب الٌذم نظـ كضع األماكف المسيحية فيما بعد ليشمؿ كؿ األماكف ٌ
الد ٌ
المسيحية منيا(.)93
تـ كضع فمسطيف تحت
بعد ىزيمة العثمانييف كتمزيؽ إمبراطكرتييـ بعد إنتياء الحرب العالمية األكلى ٌ
االنتداب البريطاني ما بيف ( )1947-1920ـ ،كقد أبدت بريطانيا تأييدىا لإلبقاء عمى ترتيبات الكضع

القائـ كالتي شممت أيضان كؿ مف حائط البراؽ (الحائط الغربي) لمقدس ،كقبة راتشيؿ الكاقعة في ضكاحي
بيت لحـ (.)94

( )92اقتحاـ :تستخدـ دائرة األكقاؼ اإلسالمية مصطمح اقتحاـ عمى كصؼ دخكؿ المستكطنيف كال ٌشرطة اإلسرائيمية لممسجد
األقصى المبارؾ بالقكة كدكف كجكد تنسيؽ مسبؽ مع دائرة األكقاؼ االسالمية
(Hashemite Fund For The Restoration Of Al-Aqsa Mosque And The Dome Of The Rock)93
مرجع سابؽ ،ص3

()94
السابؽ ص3
المرجع ٌ
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في عاـ 1840ـ ،قاـ الييكد بمحاكلة لمحصكؿ عمى حؽ مكتسب في حائط البراؽ كالٌذم يمثؿ الجزء

السكر الغربي لممسجد األقصى المبارؾ ،كذلؾ حيف طمب القنصؿ البريطاني في القدس
الجنكبي مف ٌ
الرصيؼ الكائف أماـ الحائط كعمى اثر ذلؾ أصدر إبراىيـ باشا المصرم مرسكما
بالسماح لمييكد بتبميط ٌ
يقضي بمنعيـ مف تبميط رصيؼ حائط البراؽ ،كفي عاـ 1911ـ ،حاكؿ الييكد إحضار كراسي عمى

النساء
الرجاؿ ك ٌ
الرصيؼ حتٌى يجمسكا عمييا اثناء البكاء ك ٌ
الصياح كحاكلكا إقامة ستار ما بيف كراسي ٌ
ٌ
()95
كتكرر إحضار الكراسي لعدة أياـ ،كقد قاـ محافظ القدس بناء عمى شككل مقدمة مف ناظر كقؼ
المغاربة بإبطاؿ ذلؾ ،كانتيى العيد العثماني بكثيقتيف ميمتيف تتعمقاف بحائط البراؽ صدرت األكلى عاـ

الرصيؼ كالحائط كقؼ إسالمي خالص كاف ما
1840ـ ،كالثٌانية عاـ 1911ـ ،ككمتاىما تنصاف عمى اف ٌ
اسماه الييكد بحارة المبكى كحائط المبكى ىك حارة البراؽ كحائط البراؽ(.)96
شيدت القدس كفمسطيف ىبة البراؽ عاـ1929ـ ،كذلؾ في مكاجية محاكالت الطٌائفة الييكدية تغيير

يني في حائط البراؽ كتحكيمو إلى كنيس ييكدم تمييدان الدعاء ممكيتو كقد كانت
الكضع التٌاريخي ك ٌ
الد ٌ
اإلسالمية كاف المنحة التٌي قدميا
ككقفيتو
اإلسالمية لحائط البراؽ
القضية تتمثؿ يكميا بإثبات الممكية
ٌ
ٌ
ٌ
المسممكف لمييكد منذ العيد العثماني ىي فقط لمصالة فيو كعدـ تغيير ،أك إضافة أم شيء عميو كقد كاف

الصالة بؿ
ادعاء الطٌائفة الييكدية اف عالقتيـ ال ٌد ٌ
ينية كالتٌقميدية كالقدسية بالمكاف ال تنحصر في أداء ٌ
استمرت ثكرة البراؽ ( )15يكـ كىذا دعا إلى
ممكدية فيو ،كقد
الستائر كالمقاعد كأداء الطٌقكس التٌ ٌ
بإقامة ٌ
ٌ
تشكيؿ لجنة بريطانية نظرت في ممكية جدار البراؽ ،كقد أكدت لجنة التٌحقيؽ البريطانية كاستنادا إلى ميثاؽ
عصبة األمـ المتحدة كالى المكاد ( )13ك( )14مف قانكف االنتداب البريطاني عمى " اف ممكية الحائط
الغربي تعكد لممسمميف كحدىـ كليـ الحؽ العيني فيو لككنو يؤلؼ جزءا مف ساحة المسجد األقصى المبارؾ

الرصيؼ اماـ الحائط تعكد الييـ أيضا" كأصدرت الحككمة البريطانية في تشريف األكؿ
كما اف ممكية ٌ
(نكفمبر) لعاـ 1929ـ" الكتاب األبيض" مؤكدة ذلؾ ،كفي شير أغسطس (اب) لعاـ 1929ـ ،شيدت
()95

Ricca Simone.Historical Features,Heritage,Nationalism And The Shifting Symbolism Of

The Wailing Wall, p40
))https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/24_ricca_1.pdf

()96
النشر
محمد :)2010( ،المسجد األقصى المبارؾ كالييكؿ المزعكـ ،ال ٌ
طبعة األكلى ،دار قتيبة لمطباعة ك ٌ
بركك ،عبد بف ٌ
كالتكزيع ،دمشؽ ،ص .73-72
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القدس محاكلة لمجمكعة مف الييكد المتطرفيف القتحاـ حي المغاربة كاالتجاه صكب حائط البراؽ كرفع

الصييكني عميو كادعاء ممكيتو بالقكؿ " الحائط حائطنا" كارسؿ حاخاـ ييكدم مف ركمانيا إلى مفتي
العمـ ٌ
ينية
القدس الحاج اميف الحسيني كتابا يطمب مف خاللو اباحة المسجد األقصى لمييكد ليقيمكا ال ٌشعائر ٌ
الد ٌ

ممكدية فيو االمر الٌذم تحكؿ فيما بعد إلى اشتباكات بيف المتطرفيف الييكد كاىؿ القدس كالتٌي انتقمت
التٌ ٌ
استمرت أسبكعيف أسفرت عف مقتؿ كجرح المئات مف كال
الحقا لتشمؿ مدف نابمس كصفد كالخميؿ ك ٌ
الطٌرفيف(.)97

المطمب الثاني :الوضع التاريخي القائم لممسجد األقصى المبارك قبل عام 1967م
خالؿ فترة الحكـ العثماني لفمسطيف لـ يتـ اتخاذ إجراءات محددة لمدخكؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ

السدنة القائميف عمى رعاية
كالخركج منو كاقتصر التٌكاجد العثماني في المسجد األقصى المبارؾ عمى ٌ
كحراسة المسجد ،كقد سمح في العيد العثماني لمزكار األجانب بزيارة المسجد األقصى المبارؾ ،كلـ يشيد

السامي البريطاني لغير
كضع المسجد تغيي انر كبي انر بعد سيطرة بريطانيا عمى القدس حيث سمح المندكب ٌ
الدخكؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ في مكاعيد محددة مقابؿ رسكـ ،كقد استثني الييكد مف
المسمميف مف ٌ
فمسطينييف يتسـ بالعداء ،كبعد
زيارة المسجد األقصى في ىذه الفترة حيث كاف الكضع ما بيف الييكد كال
ٌ
الضفتيف أدار األردف المسجد األقصى المبارؾ كعمؿ عمى
حرب عاـ 1948ـ ،كاعالف الكحدة ما بيف ٌ
تخصيص ( )28مكظفان لخدمتو كابقى حراسة شرطية رمزية ال تتعدل أصابع اليد الكاحدة عمى بكاباتو ،كلـ

السمطات األردنية مف دخكؿ غير المسمميف لممسجد األقصى المبارؾ كزيارتو مقابؿ دفع رسكـ معينة
تمانع ٌ
بينما منع الييكد مف دخكؿ المسجد لكجكد حالة الحرب القائمة ما بيف األردف كاسرائيؿ ،كاستمر ىذا

الكضع مف عاـ 1948ـ ،حتٌى احتالؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية كقطاع غزة عاـ 1967ـ(.)98
الستاتسكك" لممسجد األقصى المبارؾ
يستنتج الباحث مف خالؿ ما تقدـ ذكره باف الكضع التٌاريخي القائـ " ٌ

الدكلي العاـ كالعرفي كذلؾ مف خالؿ مؤتمر باريس عاـ 1856ـ ،بعد نياية
أصبح يندرج ضمف القانكف ٌ
حرب القرـ ،كأيضان مف خالؿ معاىدة برليف عاـ 1878ـ ،كالتٌي كقعت ما بيف القكل األكركبية الكبرل
()97
الدينية كالعالمية لمقدس،-
عبد اليادم ،ميدم :)2018( ،المحكر األكؿ :اليكية العربية لمقدس كرسالتيا -المكانة ٌ
مؤتمر االزىر العالمي لنصرة القدس ،القاىرة ،ص.10-9

()98
الزماني كالمكاني ،مجمة "شؤكف
اليندم ،عمياف ،االطماع الييكدية في المسجد األقصى – اإلجراءات المميدة لمتقسيـ ٌ
فمسطينية"/( .األطماع-الييكدية-في-المسجد-األقصى-اإل(https://www.prc.ps/
ٌ
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كالعثمانييف ،كقد حافظت بريطانيا عمى ىذا الكضع كلـ تقـ بتغييره كما كحذت حذكىا المممكة االردنية

الياشمية كذلؾ حتٌى عاـ 1967ـ ،عندما احتمت إسرائيؿ شرقي القدس.

المطمب الثالث :الوضع التاريخي القائم لممسجد األقصى المبارك بعد عام 1967م ،وحتى
عام 2000م
ائيمي إلى المسجد األقصى المبارؾ،
بعد احتالؿ إسرائيؿ لمقدس عاـ 1967ـ ،دخؿ أفراد الجيش اإلسر ٌ
السيطرة عمى باب المغاربة كمصادرة العشرات مف العقارات
كاقدمت إسرائيؿ عمى ىدـ حارة المغاربة ك ٌ
الكقفية في البمدة القديمة ،كقد ادعت دكلة االحتالؿ االسرائيمي بانيا ال تريد تغيير الكضع القائـ كأنيا تقكـ
بضماف حرية العبادة ،كحؽ الكصكؿ إلى األماكف المقدسة لجميع األدياف معتبرة باف سيطرتيا عمى باب

المغاربة كمصادرة مفاتيحو تيدؼ إلى الحفاظ عمى حؽ الكصكؿ لمجميع إلى المسجد األقصى المبارؾ،

الرغـ مف اعتراؼ إسرائيؿ رسميان بعد احتالؿ القدس عاـ 1967ـ ،بالكضع التٌاريخي القائـ لممكاقع
كعمى ٌ
ائيمية بالتحكـ بمداخؿ البكابات المؤدية إلى
ٌ
السمطات اإلسر ٌ
الد ٌ
ينية لممسمميف كبالكصاية األردنية قامت ٌ

الدخكؿ الييا ،كتكممت ىذه المرحمة باإلدخاؿ المتدرج
المسجد األقصى المبارؾ كالتٌحكـ بمف يستطيع ٌ
ائيمية كحرس الحدكد بأسمحتيـ إلى ساحات المسجد األقصى المبارؾ ،كبالسيطرة عمى مبنى
لمشرطة اإلسر ٌ
ائيمية بحجة حماية المسجد،
الصخرة المشرفة كانشاء مقر دائـ لمشرطة اإلسر ٌ
الجدار ال ٌشمالي لصحف قبة ٌ
ائيمي كتشكيؿ طكؽ حكؿ المسجد األقصى كداخمو(.)99
كعممت إسرائيؿ عمى تكثيؼ الكجكد األمني اإلسر ٌ

الدخكؿ كالخركج كاإلدارة
عمدت إسرائيؿ بعد احتالليا لممسجد األقصى المبارؾ عمى تغيير إجراءات ٌ
كالحراسة في المسجد األقصى المبارؾ كمحيطو،فبعد اغالؽ المسجد األقصى المبارؾ عقب احتاللو بعدة
ائيمي آنذاؾ مكشيو دياف مع كجياء مدينة القدس كحدد ليـ اإلجراءات الجديدة
أياـ اجتمع كزير ٌ
الدفاع اإلسر ٌ
المتعمقة بفتح المسجد األقصى كأخبرىـ بانو سيظؿ مفتكحا طكاؿ األسبكع كيدار مف قبؿ دائرة األكقاؼ

فمسطينييف مف ( )28حارسا إلى ( )14كأخبرىـ
اإلسالمية كما ابمغ المجتمعيف عف تقميص عدد الحراس ال
ٌ
ٌ
السياح
باف ال ٌشرطة اإلسر ٌ
ائيمية ستسيطر عمى البكابات الخارجية لممسجد كما كابمغ المجتمعيف باف الييكد ك ٌ
األجانب كغير المسمميف سيسمح ليـ بالدخكؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ مف دكف اية رسكـ أك قيكد

()99
فمسطينية كقائع القدس ،العدد
الدراسات ال
السيطرة ،مجمة ٌ
ٌ
الصراع ك ٌ
الجعبة نظمي :)2016( ،المسجد األقصى تجميات ٌ
 ،105ص166

49

ائيمية تتحفظ مف قياـ المجمكعات الييكدية
باستثناء أكقات
السياسات اإلسر ٌ
الصالة ،كبعد اف كانت ٌ
ٌ
ائيمية مرافقيف كمنظميف كمدافعيف عف
المتطرفة بالدخكؿ إلى المسجد األقصى أصبح أفراد ال ٌشرطة اإلسر ٌ
الزيارات كذلؾ بعد عاـ 1996ـ(.)100
ىذه ٌ

السالـ كالتٌي شاركت فييا دكؿ عربية انطالقا مف
مع بداية المفاكضات األردنية مع إسرائيؿ كبدأ عممية ٌ
مؤتمر مدريد عاـ 1991ـ ،كالتٌي اسفرت مفاكضاتيا المباشرة مع إسرائيؿ إلى تكقيع اعالف كاشنطف في
فاقية كادم عربة لمسالـ مع إسرائيؿ ،كقد
تمكز عاـ 1994ـ ،كالٌذم كاف األساس الٌذم أدل إلى تكقيع اتٌ ٌ

الدكر الحالي الخاص باألردف في
نص البند الثٌالث عشر مف إعالف كاشنطف عمى اف " تحترـ إسرائيؿ ٌ
النيائي لمدينة القدس
األماكف
اإلسالمية في مدينة القدس كعندما تأخذ المفاكضات المتعمقة بالكضع ٌ
ٌ
مجراىا فاف إسرائيؿ ستكلي أكلكية عالية لدكر األردف التٌاريخي في ىذه المقدسات "( ،)101كاما ما جاء في
ائيمية فقد نصت المادة التٌاسعة مف المعاىدة عمى:
المعاىدة األردنية اإلسر ٌ

ينية كحكار االدياف
يخية ك ٌ
الد ٌ
 األماكف ذات األىمية التٌار ٌينية كالتٌاريخية.
 .1سيمنح كؿ طرؼ لمطرؼ االخر حرية الكصكؿ لالماكف ذات االىمية ٌ
الد ٌ
الدكر الحالي الخاص لممممكة
 .2كبيذا الخصكص كبما يتماشى مع اعالف كاشنطف تحترـ إسرائيؿ ٌ

النيائي
األردنية الياشمية في األماكف
اإلسالمية المقدسة في القدس كعند انعقاد مفاكضات الكضع ٌ
ٌ
ستعطي إسرائيؿ أكلكية كبرل لمدكر األردني التٌاريخي في ىذه األماكف.
 .3سيقكـ الطٌرفاف بالعمؿ سكيا لتعزيز حكار األدياف بيف األدياف التٌكحيدية الثٌالث بيدؼ العمؿ باتجاه
السالـ"(.)102
تفاىـ ديني كالتٌزاـ أخالقي كحرية العبادة كالتٌسامح ك ٌ

السمطة
أدت عممية أكسمك كما نتج عنيا إلى تغيير في الكضع القائـ بعدة طرؽ ،فأصبح التٌنسيؽ ما بيف ٌ
السيطرة عمى األكقاؼ مف األردف مع إسرائيؿ أكثر تعقيدان ،كفي
ال
ٌ
فمسطينية التٌي انتزعت قد انر مف ٌ

التٌسعينات ،افتتحت إسرائيؿ ،في الحي اإلسالمي بالبمدة القديمة نفقان ،كالٌذم امتد تحت األرض عمى طكؿ
( )100اليندم ،عمياف ،مرجع سابؽ

()101
السياسة األردنية تجاه مدينة القدس كمقدساتيا في ضكء مشاريع التٌسكية،
الحديد ،محمكد :)2015( ،كاقع كمستقبؿ ٌ
جامعة ال ٌشرؽ األكسط ،ص166
()102
السالـ ما بيف المممكة األردنية الياشمية كاسرائيؿ (اتفاقية كادم عربة) لعاـ 1994
المادة ( )9مف اتفاقية ٌ
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الجدار الخارجي (الغربي) لممسجد األقصى المبارؾ،كقد أدل ىذا االمر إلى اندالع احتجاجات جماىيرية

الضفة الغربية كقطاع غزة ،كقد ساىـ ذلؾ كبشكؿ كبير في انييار آليات المراقبة
في القدس كباقي ٌ
الراىف عمى حالو ،كقد زادت حدة التٌكتر كالتٌغيير عمى الكضع القائـ مع اندالع
كالتٌنسيؽ التٌي أبقت الكضع ٌ

ائيمية ،كعرقمت حتٌى
االنتفاضة الثٌانية ،كقد جمدت األكقاؼ إثر ذلؾ التٌنسيؽ مع سمطة اآلثار اإلسر ٌ
فمسطينية بالعمؿ في القدس
السماح لمسمطة ال
ٌ
الرسمية عمى األقصى ،كردت إسرائيؿ بعدـ ٌ
المراقبة غير ٌ
فاقيات أكسمك(.)103
بمكجب اتٌ ٌ

لقد كاف الكضع القائـ لممسجد األقصى المبارؾ قبؿ شير سبتمبر مف عاـ 2000ـ ،كالٌذم يتعمؽ بدخكؿ
السكاح إلى المسجد األقصى يتضمف كيرتكز عمى ما يمي:
غير المسمميف مف ٌ
اإلسالمية مف خالؿ تقديـ
 .1دخكؿ المجمكعات مف غير المسمميف كالكفكد يخضع لمكافقة دائرة األكقاؼ
ٌ
طمب خطي مسبؽ.

الصالة اك األدكات الغير مسمكح بيا إلى
 .2ال يسمح بالصالة لغير المسمميف كما ال يسمح بدخكؿ أدكات ٌ
داخؿ المسجد األقصى المبارؾ.
 .3يحظر نشر افراد مسمحة.

الدخكؿ كالكصكؿ لغير المسمميف إلى المسجد األقصى
السمطة في ضبط ٌ
 .4األكقاؼ األردنية كاف ليا ٌ
المبارؾ كيتضمف ذلؾ ما يمي:
السمكؾ كالتٌصرفات في المكقع.
 العمؿ عمى الحفاظ عمى مظاىر احتراـ المكاف كيشتمؿ ذلؾ عمى ٌالنظاـ (.)104
الضركرية لمحفاظ عمى ٌ
 -اتخاذ تدابير كمقاييس األمف ٌ

)Marian, Houk, Dangerous Grounds At Al-Haram Al-Sharif:The Threats Of The Status (103
Quo, p114

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jqarticles/JQ%2063_Dangerous%20Grounds%20at%20al-haram.pdf
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مرجع سابؽ ،ص5

51

المطمب الرابع :الوضع التاريخي القائم لممسجد األقصى المبارك بعد عام 2000م
ائيمي العناصر المتطرفة كالتٌي أظيرت
مع انطالؽ مفاكضات أكسمك برزت عمى المشيد ٌ
السياسي اإلسر ٌ
الصالة في حائط البراؽ كالمسجد األقصى المبارؾ ،كقد
خكفيا مف اف إسرائيؿ سكؼ تترؾ حؽ الييكد في ٌ
الرئيسي في
أصبحت ىذه العناصر كبشكؿ متزايد كممحكظ أكثر حضك انر كفعالية كقكة كأصبحت التٌيار ٌ
فمسطينية الثٌانية في سبتمبر عاـ 2000ـ،
العقكد القميمة الماضية ،كبعد فشؿ أكسمك كاندالع االنتفاضة ال
ٌ
عقب زيارة ارئيؿ شارككف كعدد مف أعضاء الكنيست مف حزب الميككد لممسجد األقصى تغير الكضع

تـ
القائـ " ٌ
الستاتسكك" لممسجد األقصى المبارؾ ،حيث كنتيجة الندالع االنتفاضة المسمحة ،كأعماؿ القتاؿ ٌ
تعميؽ العمؿ بالكضع القائـ ،كفي أغسطس  /اب عاـ 2003ـ ،أعادت إسرائيؿ كصكؿ الييكد كغير

المسمميف إلى المسجد األقصى المبارؾ دكف مكافقة األردف ممغية بذلؾ التٌنسيؽ مع دائرة األكقاؼ
اإلسالمية ،كالمتعمؽ بالكصكؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ كالٌذم كاف يعد عنص انر أساسيان لمكضع القائـ
ٌ
()105
حتٌى عاـ 2000ـ .
في ظؿ غياب التٌنسيؽ المتعمؽ بدخكؿ غير المسمميف إلى المسجد األقصى المبارؾ ،لـ تعد األكقاؼ
الدخكؿ مف زيارة غير المسمميف إلى المسجد ،كباتت إسرائيؿ تسيطر بشكؿ كامؿ عمى دخكؿ
تجمع رسكـ ٌ

الصالة
الييكد كغير المسمميف إلى األقصى بينما يستمر الكقؼ في العمؿ مع ال ٌشرطة لفرض حظر ٌ

الرغـ مف ذلؾ فإنو لـ يعد بإمكاف األكقاؼ تحديد حجـ المجمكعات الييكدية أك معدؿ
الييكدية ،كعمى ٌ
دخكليا  ،كال يمكنيا القياـ باالعتراض عمى دخكؿ أشخاص معينيف تعتبرىـ متطرفيف كمستفزيف لمشاعر
المسمميف ،كقد سمحت إسرائيؿ في بعض األحياف بدخكؿ الييكد في مجمكعات تتراكح أعدادىا مف

ممنكعا مف
الزم العسكرم ،الٌذم كاف
()10إلى ( ،)30حتٌى ( )50شخصا بما في ذلؾ مف يرتدم ٌ
ن
قبؿ(.)106
كبحمكؿ عاـ 2012ـ ،أصبح كبار ال ٌشخصيات بما في ذلؾ أعضاء الكنيست ،كنكاب الكزراء ،كالكزراء
ائيمية عمى
السيادة اإلسر ٌ
تـ تصكيرىـ كىـ يعمنكف ٌ
رفيعي المستكل يقتربكف مف قبة ٌ
الصخرة نفسيا ،حيث ٌ

النشطاء بحركات
المكقع بأكممو ،كفي بعض األحياف فرضت إسرائيؿ نفسيا ن
قيكدا عمى دخكؿ بعض الييكد ٌ
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دينية متطرفة إلى المسجد األقصى المبارؾ بسبب المخاكؼ األمنية ،كقد تضاعفت أعداد أفراد ال ٌشرطة

ائيمية ،كحراس األكقاؼ الٌذيف يراقبكف الييكد المقتحميف لألقصى،كقد اشتكى بعض المقتحميف الييكد
اإلسر ٌ
تغير
مف القيكد التٌي تفرضيا حككمتيـ عمييـ،
خاصة كأف بعضيـ أعضاء في الكنيست أك مسؤكلكف ،كما ٌ
ٌ

اإلشراؼ عمى اآلثار كاألشغاؿ العامة منذ االنتفاضة الثٌانية منذ أف بدأ القتاؿ حتٌى ()2007-2006ـ،
الصيانة التٌي تقكـ بيا
فقبؿ ذلؾ لـ تتدخؿ سمطات االحتالؿ ممثمة بسمطة االثار اإلسر ٌ
ائيمية في أعماؿ ٌ

األكقاؼ داخؿ األقصى ،كالتٌي تتعمؽ بالقياـ بمشركع مد انابيب لممياه ،كلكف بعد قياـ مجمكعات إسرائيمية
بتقديـ شكاكل تتعمؽ بتدمير اآلثار خالؿ ذلؾ المشركع ،زادت سمطة االثار مف تدخالتيا في المسجد ،كتـ

الدخكؿ اليو في كثير مف األحياف ،مما أثر عمى المشاريع التٌي يمكف
حظر ال ٌشاحنات كالج اررات مف ٌ
لممقدسات مف تدخالتيا في عمؿ األكقاؼ في المسجد
ائيمية ٌ
لألكقاؼ تنفيذىا  ،كزادت المجنة الك ازرية اإلسر ٌ
الراىف بأنيا "جيدة لكنيا
األقصى المبارؾ ،في حيف كصؼ خبير آثار إسرائيمي ىذه التٌغييرات عمى الكضع ٌ
الدخكؿ إلى المسجد
ائيمية أفرادان محدديف مف ٌ
السمطات اإلسر ٌ
غير كافية" ،كبعد عاـ 2003ـ ،منعت ٌ

األقصى المبارؾ عمى أساس التٌقييمات كالذرائع األمنية ،كما كقيدت مف كصكؿ المسمميف إلى المسجد
بفرض قيكد عمرية متزايدة كبشكؿ كبير ،كقد أدل عدـ التٌنسيؽ في المسجد األقصى المبارؾ إلى العديد
الدبمكماسية بيف إسرائيؿ كاألردف منذ عاـ 2003ـ(.)107
مف األزمات ٌ

الزيارة لمييكد ،كأعادت تحديدىا مف يكـ االحد حتٌى
بعد عاـ 2000ـ ،عممت إسرائيؿ عمى تغيير إجراءات ٌ
الصالة بأقؿ مف ساعة
السابعة صباحا حتٌى الحادية عشرة قبؿ الظٌير أم قبؿ ٌ
الساعة ٌ
يكـ الخميس مف ٌ
كمف بعد صالة العصر حتٌى قبؿ صالة المغرب محاكلة بذلؾ تقسيـ المسجد األقصى زمانيا بيف الييكد

كالمسمميف (.)108

لقد أعمنت إسرائيؿ منذ سنة 2001ـ ،بأنيا ستعامؿ باحات المسجد األقصى المبارؾ مثؿ "الحدائؽ

الساحات ما عدا
القكمية" ،أم أنيا مفتكحة لمزيارة أماـ الجميع ،كأنو ليس لألكقاؼ
ٌ
اإلسالمية سمطة عمى ٌ
تنظيفيا ،كاالىتماـ باألماكف المغطاة ،كذلؾ يتعارض بشكؿ كامؿ مع الكضع المتعارؼ عميو تاريخياان ،كىك

أف المسجد األقصى يتككف مف ( )144دكنمان تضـ جدرانو الخارجية كبكاباتو كجميع المباني المكجكدة

داخمو كتحت أرضو ،كساحاتو كحدائقو ،كالمباني المطمة عميو مف الجيتيف الغربية كال ٌشمالية ،كأنيا جميعان

( ،Marian Houk)107مرجع سابؽ ،ص109
( )108اليندم ،عمياف ،مرجع سابؽ
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السيطرة
أكقاؼ إسالمية ،لقد عمدت إسرائيؿ إلى تشديد قبضتيا عمى المسجد األقصى المبارؾ ،كالى ٌ
الكاممة عميو ،عبر تحديد مف المسمكح لو بالدخكؿ كمتى كمف أم باب ،كتحديد عمر المصميف ،كنفي أفراد

فمسطينييف،
السماح ليـ بالصالة داخمو لفترات متفاكتة ،كالتٌضييؽ عمى الحراس ال
ٌ
كثيريف عف المسجد كعدـ ٌ
اإلسالمية بإدخاؿ أم شيء إلى المسجد األقصى المبارؾ مف دكف إذف ال ٌشرطة
السماح لألكقاؼ
ٌ
كعدـ ٌ

ائيمية ،عالكة عمى استمرار الكجكد المكثؼ لمشرطة كحرس الحدكد المدججيف باألسمحة عمى بكابات
اإلسر ٌ
المسجد كفي ساحاتو(.)109
ائيمي كمنذ عاـ 2000ـ ،اتخذت مجمكعة مف اإلجراءات كالتٌدابير كالتي نفذتيا
اف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الستاتسكك" لممسجد
عمى ارض الكاقع مستخدمة أجيزتيا العسكرٌية كال ٌشرطية مف اجؿ تغيير الكضع القائـ " ٌ

األقصى المبارؾ كالتٌرتيبات المتفؽ عمييا مع المممكة االردنية الياشمية خارقة بذلؾ معاىدة كادم عربة
كلية بصفتيا دكلة احتالؿ.
كالتٌزاماتيا ٌ
الد ٌ

المطمب الخامس :تطبيق القوانين اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى المبارك
ائيمي قكانيف تكرس سيطرة
سف في المجاؿ ال
قانكني كبعد احتالؿ القدس مباشرة مف قبؿ الكنيست اإلسر ٌ
ٌ
إسرائيؿ عمى المسجد األقصى المبارؾ مثؿ قانكف حرية الكصكؿ إلى األماكف المقدسة الٌذم سمح بمكجبو
الدخكؿ
السكاح األجانب إلى الحرـ االبراىيمي ،كالمسجد األقصى المبارؾ بعد منعيـ مف ٌ
دخكؿ الييكد ك ٌ
()110
ائيمي في عاـ 1967ـ ،قانكف
اليو خالؿ حكـ األردف
 ،كعمى نفس ٌ
الصعيد سف الكنيست اإلسر ٌ
المحافظة عمى األماكف المقدسة كالٌذم نص عمى ما يمي:

أ .كؿ مف انتيؾ حرمة مكاف مقدس أك مس بو بأية طريقة يعاقب بالحبس سبع سنكات.
ب .كؿ مف اتى فعال يمس بحرية كصكؿ أبناء األدياف إلى األماكف التٌي يقدسكنيا اك بمشاعرىـ تجاىيا
يعاقب بالحبس خمس سنكات.
( )109الجعبة ،نظمي :)2016( ،مرجع سابؽ ،ص170
()110
السابؽ ،ص168
المرجع ٌ
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ساسية في ىذا القانكف ىي عدـ تحديد األماكف المقدسة لممسمميف ،كلـ تضع المسجد
كلكف المشكمة األ ٌ
األقصى المبارؾ ضمنيا (.)111
ائيمية إلعطاء الحؽ لمييكد
ائيمي عمى إستصدار ق اررات مف المحاكـ اإلسر ٌ
عمدت دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمية بتاريخ
بالصالة في المسجد األقصى المبارؾ ،فقد أصدرت محكمة العدؿ العميا اإلسر ٌ

ساسية
الصالة لمييكد في المسجد األقصى المبارؾ ىك مف الحقكؽ األ ٌ
1970/9/15ـ ،ق ار ار نص باف حؽ ٌ
()112
كالتٌاريخية في إسرائيؿ كلكف تطبيؽ ذلؾ بشكؿ فعمي يحتاج إلى ترتيبات كتكفٌر الظٌركؼ المالئمة لذلؾ

ائيمية ركث اكد بتاريخ 1976/3/21ـ ،نص
كما كصدر قرار مف قبؿ قاضية محكمة العدؿ العميا اإلسر ٌ
الصالة داخؿ المسجد األقصى المبارؾ حيث قبمت المحكمة كجزء مف حكميا ،إدعاء
باف لمييكد الحؽ في ٌ

الصالة في المسجد األقصى المبارؾ ،شريطة
المدعي العاـ بأف كؿ ييكدم لو حؽ
قانكني كمكضكعي في ٌ
ٌ
السالمة العامة(.)113
الصالة منفردة كغير عمنية كاال تتسبب في خرؽ ٌ
النظاـ ك ٌ
أف تككف ٌ
الصمكات قد تتجدد في األياـ القميمة المقبمة بعد قرار المحكمة
كقالت صحيفة "معاريؼ" إف محاكالت إقامة ٌ
بيذا ال ٌشأف ككاف عدد مف المتدينيف الييكد قد تجمير في الحرـ استنادان إلى قرار المحكمة ،كذلؾ طالب

ثالثة كزراء إسرائيمييف بإعطاء األكامر لمشرطة لمحيمكلة دكف التٌصدم لممصميف الييكد في المسجد
الديف
األقصى المبارؾ ،كقد أثار القرار ردة فعؿ غاضبة لدل المكاطنيف العرب ،إذ تداعى عدد مف رجاؿ ٌ
اإلسالمية لمبحث في اإلجراءات الكاجب اتخاذىا في ىذا ال ٌشأف (.)114
المسمميف كأعضاء الييئة
ٌ

( )111قانكف المحافظة عمى االماكف المقدسة لعاـ 1967ـ تكجد ترجمة لمغة العربية في المرجع ابك عامر ،عدناف،
الصييكني تجاه مدينة القدس ،المركز العربي لمدراسات اإلنسانية ،دمشؽ.
( :)2009سياسة الكياف ٌ
الرابط االلكتركني:
انظر إلى نص القانكف بالمغة العبرية مف خالؿ ٌ

))https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P224K1_001.htm

( )112قرار محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية رقـ 222/68بتاريخ 1970/9/15ـ ،نقابة الجماعات الكطنية ك 14اخركف ضد
كزير ال ٌشرطة

( )113قرار محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية رقـ  99/76بتاريخ 1976/3/21ـ ،ككىف ضد كزير ال ٌشرطة اإلسرائيمية
الفمسطيني-كفا،أبرز االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد االقصى ،2000-1967مرجع
( )114مركز المعمكمات الكطني
ٌ
سابؽ

)( http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9551
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ائيمية بتاريخ 1993/9/23ـ ،كجاء فيو باف حرية العبادة،
كما كصدر قرار مف محكمة العدؿ العميا اإلسر ٌ
كحرية الكصكؿ إلى األماكف المقدسة ىي حؽ لكؿ شخص بما في ذلؾ المسجد األقصى المبارؾ ،كما
الرغـ مف عدـ تدخؿ المحكمة في مسألة تنفيذ قانكف حرية العبادة ،فاف ىذا
كأشار القرار إلى أنو عمى ٌ
الحؽ بحد ذاتو يعد مف الحقكؽ األساسية ،كباإلضافة إلى ذلؾ اعتبر القرار باف المسجد األقصى المبارؾ/
الحرـ ال ٌشريؼ ىك جزء ال يتج أز مف مساحة دكلة إسرائيؿ كتسرم عميو أحكاـ كتشريعات دكلة إسرائيؿ
(.)115
ائيمية في حينو ،قضائيان ،صالة الييكد في الحرـ ال ٌشريؼ ،كذلؾ مف
كما أباحت محكمة العدؿ العميا اإلسر ٌ
منطمؽ "الحؽ الييكدم" ،كقد كررت المحكمة المذككرة ىذا األمر في 1995/7/25ـ ،كسمحت ال ٌشرطة

ائيمية في إثرىا ،بتاريخ 1995/8/21ـ ،لمجمكعة مف الييكد بالصالة في المسجد األقصى المبارؾ،
اإلسر ٌ
أما بشأف حرية الكصكؿ إلى األماكف المقدسة فقد تضمف القرار بانو مف
فاندلعت المكاجيات مف جديدٌ ،

حؽ أصحاب كؿ ذم عقيدة العبادة كحرية الكصكؿ لألماكف المقدسة كالمحافظة عمى عدـ تدنيس أماكف

العبادة (.)116

قانكنية حددت مف خالليا كجكد
ائيمية أسسان
ٌ
كبتاريخ 1996/2/26ـ ،كضعت محكمة العدؿ العميا اإلسر ٌ
ائيمية صالحية
الصالة في الحرـ القدسي ال ٌشريؼ لمييكد ،كمف جية أخرل ،أعطت لمشرطة اإلسر ٌ
الحؽ في ٌ
لمنع تنفيذ ىذا الحؽ أم منع صالة الييكد في المسجد األقصى المبارؾ ،كما كقاؿ رئيس المحكمة العميا
الدخكؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ،
آنذاؾ أىاركف باراؾ بانو "كمف حيث المبدأ لكؿ ييكدم الحؽ في ٌ
ينية ،الٌذم يعد حقان مف حقكؽ اإلنساف،
الصالة فيو ،كالتٌكاصؿ مع خالقو ،كىذا جزء مف حرية العبادة ٌ
الد ٌ
ك ٌ

ينية كحرية التٌعبير
كلكف ىذا الحؽ ليس حقنا مطمقنا ،فاذا نتج عف ممارسة حؽ االنساف في العبادة ٌ
الد ٌ
ضرر فعمي لألمف كالمصمحة العامة فانو يجكز تقييد حؽ ال ٌشخص في العبادة حفاظا عمى المصمحة

العامة(.)117

()115
الصادر بتاريخ 1993/9/23ـ ،جمعية أمناء الييكؿ كاخركف
قرار محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية رقـ ٌ 4185/90
ضد المجنة القضائية لمحككمة اإلسرائيمية كمراقب ال ٌشرطة كرئيس البمدية كمدير االثار كاالكقاؼ اإلسالمية.

( )116الفراني ،عبد الحميد :)2008( ،مرجع سابؽ ،ص215

()117
الصادر بتاريخ 1996/2/26ـ ،جرشكف سممكف ضد كزير
قرار محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية رقـ ٌ 2725/93
ال ٌشرطة اإلسرائيمية
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الصالة في المسجد األقصى المبارؾ ،كبيف
فرقت المحكمة بيف حرية الفرد الييكدم في ىذه الحالة في ٌ
كما ٌ
ائيمية بتأميف حؽ الييكدم في حمؿ الكتاب المقدس كتأدية
الصالة الجماعية ،إذ أمرت ال ٌشرطة اإلسر ٌ
ٌ
الصالة في المسجد األقصى المبارؾ كعمى ما يبدك ،ربطت محكمة العدؿ العميا ما بيف حرية الكصكؿ إلى
ٌ
األماكف المقدسة كحرية ممارسة الفرد لمعبادة منفردان (.)118

ار بالسماح لمييكد بالصالة
ائيمية بتاريخ 1997/3/11ـ ،قر ان
كما كأصدر المستشار القضائي لمحككمة اإلسر ٌ
ائيمية(،)119كبتاريخ 2006/6/28ـ ،أصدرت
في المسجد األقصى المبارؾ بعد التٌنسيؽ مع ال ٌشرطة اإلسر ٌ
الزائريف
ائيمية في منع أك حظر دخكؿ ٌ
ائيمية ق ار انر تضمف منح سمطة لمشرطة اإلسر ٌ
محكمة العدؿ العميا اإلسر ٌ
الناس فقط عندما يككف ىناؾ خطر شبو مؤكد عمى
كالمصميف إلى الحرـ ال ٌشريؼ أك حصره عمى بعض ٌ

السالمة العامة كاألمف
األمف ك ٌ
النظاـ العاـ ،كباف دكر ال ٌشرطة اإلسر ٌ
الرئيسي ىك الحفاظ عمى ٌ
ائيمية ٌ
كالممتمكات في المسجد األقصى المبارؾ كذلؾ كفقان لمظركؼ (.)120
ار عاـ
السياسة الحككمية كمع رغبات المتطرفيف الييكد أصدرت محكمة العدؿ العميا قر ان
كتماشيا مع ٌ
الصالة في المسجد األقصى كفؽ قانكف حرية العبادة بعد اف كانت ترفض التٌدخؿ
2014ـ ،يجيز لمييكد ٌ

الدخكؿ االستفزازم بحجة المحافظة عمى األمف
كتحيؿ االمر لمشرطة التٌي كانت تمنع بشكؿ ،أك باخر ٌ
المطبقة عمى الحرـ القدسي ال ٌشريؼ ،قكانيف اآلثار
ائيمية
ٌ
العاـ حتٌى عاـ 1996ـ ،كمف بيف القكانيف اإلسر ٌ

كيذكر أنو كبشير آب  /أغسطس لعاـ 1967ـ،
لسنة1967ـ ،كقانكف التٌخطيط كالبناء لسنة 1965ـ ،ي
أيعمف المسجد األقصى المبارؾ مكقعان أثريان ،مع العمـ بأف قكانيف اآلثار االنتدابية البريطانية لسنة 1929ـ،
ككذلؾ األردنية لسنتىي 1966ـ ،ك 1976ـ ،ال تنطبؽ عمى األماكف المقدسة(.)121

( )118الجعبة ،نظمي :)2016( ،مرجع سابؽ ،ص168

()119
السياسة الممنيجة ،إدارة االكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات االسالمية
مجمة ىدل االسالـ :)2015( ،المسجد االقصى ك ٌ
العدد  ،224القدس.
()120
الصادر بتاريخ 2006/12/28ـ ،جرشكف سممكف ضد كزير
قرار محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية رقـ ٌ 4776/06
ال ٌشرطة اإلسرائيمية

( )121الجعبة ،نظمي :)2016( ،مرجع سابؽ ،ص169
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قانكني القائـ لممسجد األقصى المبارؾ مف
ائيمي قد أحدثت تغييرات عمى الكضع ال
ٌ
اف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
خالؿ سف التٌشريعات كالقكانيف التٌي تسمح مف خالليا لمييكد بالصالة في المسجد األقصى المبارؾ مف

الصالة في المسجد
حيث المبدأ ،اال انيا منحت لمشرطة اإلسر ٌ
ائيمية ككفقا لمتقديرات األمنية منع الييكد مف ٌ
األقصى المبارؾ ،مخالفة بذلؾ اتفاقيات جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ كممحقاتيا كاتفاقية الىام لعاـ 1954
فاقية كادم عربة المكقعة مع المممكة االردنية الياشمية عاـ 1994ـ ،ككافة المكاثيؽ
كممحقاتيا كاتٌ ٌ
ائيمي االلتزاـ باالتفاقيات كاألعراؼ الدكلية
كاالعراؼ الدكلية ،كبناء عمى ذلؾ فاف عمى دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الدكلي الكاجب التٌطبيؽ حتٌى كاف ادعت بانيا غير ممزمة بيا كذلؾ يرجع لككنيا
باعتبارىا جزنء مف القانكف ٌ
كلية المترتبة عمييا.
دكلة احتالؿ ال يجكز ليا فرض قكانيف كتشريعات تخالؼ التٌزاماتيا ٌ
الد ٌ

المطمب السادس :موقف األوقاف اإلسالمية من تغيير الوضع التاريخي لممسجد األقصى
المبارك

اإلسالمية ،كاف كما زاؿ ،بأف المسجد األقصى المبارؾ البالغ مساحتو ( )144دكنما
إف مكقؼ األكقاؼ
ٌ
و
ؾ إسالمي خالص اعترفت بو الحككمات
بكؿ ما بداخمو مف مساجد
كمباف كساحات ،كبأسكاره كبكاباتو ،مم ه
أما إداريان ،فإف المممكة
المتعاقبة عمى فمسطيف منذ الفتكحات العربية
ٌ
اإلسالمية في القرف ٌ
السابع الميالدم ٌ
األردنية الياشمية ىي اإلدارة المعترؼ بيا في المسجد منذ سنة 1967ـ ،حتٌى اآلف ،فالمممكة لـ تقـ بنقؿ

استمرت في دفع ركاتب مكظفي
السمطة الكطنية ال
إدارة األكقاؼ
ٌ
ٌ
اإلسالمية في القدس إلى ٌ
فمسطينية ،ك ٌ
الضفة الغربية ،كذلؾ كي ال تعطي إسرائيؿ
الرغـ مف قرارىا فؾ االرتباط اإلدارم مع ٌ
األكقاؼ ،عمى ٌ
المبرر لمحمكؿ مكانيا في إدارة المسجد األقصى المبارؾ ،كما حدث في كثير مف المؤسسات ،كبناء عميو،

ائيمية كتعتبر دخكؿ الييكد إلى
ال تعترؼ األكقاؼ
اإلسالمية في المسجد األقصى المبارؾ بالسمطة اإلسر ٌ
ٌ
اإلسالمية
ائيمية اقتحامان كليس زيارة كما كال تعترؼ األكقاؼ
ٌ
المسجد األقصى المبارؾ رفقة ال ٌشرطة اإلسر ٌ

ائيمية ،كال تتمقى أجرة عف العقارات التٌي تستخدميا إسرائيؿ
ائيمية كىي تقاطع المحاكـ اإلسر ٌ
بالقكانيف اإلسر ٌ
كخصكصان مبنى البمدية ،كالتٌي تعكد ممكيتيا إلى دائرة األكقاؼ االسالمية ،كال تطمب التٌراخيص ألعماليا

كنشاطاتيا التٌرميمية أك التٌأىيمية في المسجد ،كاف عدـ طمب األكقاؼ تراخيص ألعماليا داخؿ المسجد
األقصى ال يعني عدـ كجكد درجة معينة مف التٌنسيؽ المسبؽ ،كىك أمر أصبح ال بد منو بعد سنة

2000ـ ،ألف إسرائيؿ لـ تعد تسمح بإدخاؿ أم شيء إلى المسجد مف دكف إذف مسبؽ(.)122
( )122الجعبة ،نظمي :)2016( ،مرجع سابؽ ،ص169
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اإلسالمية كشؤكف المسجد األقصى المبارؾ عزاـ الخطيب إف األردف
مف جيتو ،يقكؿ مدير عاـ األكقاؼ
ٌ
السياح
ممثال بك ازرة األكقاؼ ظؿ حتٌى اندالع االنتفاضة الثٌانية عاـ 2000ـ ،يشرؼ عمى دخكؿ أفكاج ٌ

األجانب إلى المسجد األقصى المبارؾ ،عمى فترتيف صباحية كمسائية ،بشركط أىميا االحتشاـ كضمف
إجراءات كمسارات محددة أما في عاـ 2003ـ ،فيكضح أف "سمطات االحتالؿ كمف طرؼ كاحد أخذت

السياح األجانب كتدخميـ مف باب المغاربة الٌذم صادرت مفاتيحو منذ احتالؿ القدس عاـ
تتحكـ بحركة ٌ
1967ـ ،دكف أم تنسيؽ مع األكقاؼ كأكضح أف شرطة االحتالؿ أخذت تدخؿ المستكطنيف بمرافقة أفراد

مف ال ٌشرطة االسرائيمية ،كبعد ذلؾ تكاصؿ اقتحاـ المسجد مف نكاب في الكنيست ككزراء كعناصر
المخابرات دكف حسيب أك رقيب ،مما أكجد كضعان جديدان داخؿ المسجد يختمؼ عف ذم قبؿ ،كىك ما
ترفضو األكقاؼ(.)123

المبحث الثاني :انطباق أحكام اتفاقيتي جنيف الرابعة والىاي عمى القدس المحتمة منذ عام
1967م
ائيمي العسكرم ،كعميو فاف دكلة االحتالؿ
كقعت مدينة القدس منذ عاـ 1967ـ ،تحت االحتالؿ اإلسر ٌ
فاقيات جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ  ،كذلؾ الف إسرائيؿ صادقت عمى ىذه
ائيمي ممزمة بتطبيؽ اتٌ ٌ
اإلسر ٌ

الرابعة فاف القدس تخضع
السادسة مف اتٌ ٌ
االتٌ ٌ
فاقيات بتاريخ 1951/7/6ـ ،ككفقا لنص المادة ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
()124
فاقية بمجرد بدء
فاقية
حيث تنص المادة ( )6عمى اف" تطبؽ ىذه االتٌ ٌ
لمحماية الكاردة في احكاـ االتٌ ٌ
أم نزاع أك احتالؿ كردت اإلشارة إليو في المادة .2
النزاع عند انتياء العمميات الحربية بكجو عاـ.
فاقية في أراضي أم طرؼ في ٌ
يكقؼ تطبيؽ ىذه االتٌ ٌفاقي ة في األراضي المحتمة بعد عاـ كاحد مف انتياء العمميات الحربية بكجو عاـ،
-يكقؼ تطبيؽ ىذه االتٌ ٌ

فاقية :مف  1إلى  ،27 ،12كمف  29إلى
كمع ذلؾ ،تمتزـ دكلة االحتالؿ بأحكاـ المكاد التٌالية مف ىذه االتٌ ٌ
 34ك ،47ك ،49ك ،51ك ،52ك ،53ك ،59كمف  61إلى  77ك ،143كذلؾ طكاؿ مدة االحتالؿ

الدكلة تمارس كظائؼ الحككمة في األراضي المحتمة.
مادامت ىذه ٌ
()123

(الكضع-القائـ-في-األقصى -و
لكؿ-تعريفو(http://www.aljazeera.net/news/alquds/2015/10/27/-

( )124دكيؾ ،مكسى :)2002( ،مرجع سابؽ ،ص80
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-األشخاص المحميكف الٌذي ف يفرج عنيـ أك يعادكف إلى الكطف أك يعاد تكطينيـ بعد ىذه التٌكاريخ

فاقية في ىذه األثناء"(.)125
يستمركف في االنتفاع باالتٌ ٌ

الدكلي أف تقكـ بتطبيؽ قانكف االحتالؿ الحربي عمى
كما كيتكجب عمى إسرائيؿ بمكجب أحكاـ القانكف ٌ

فاقية الىام لعاـ 1907ـ ،عمال بالمادة
الضفة الغربية كىذا ما تقضي بو اتٌ ٌ
مدينة القدس كبقية أجزاء ٌ
فاقية فينا،
( )42التٌي عرفت االحتالؿ تعريفان كاضحان ،كالمادة( )43التي أكجبت عمى إسرائيؿ احتراـ اتٌ ٌ

الضفة الغربية ،عند حدكث االحتالؿ ،كذلؾ كفقا
باعتبارىا مف القانكف المحمي الٌذم كاف معمكال بو في ٌ
الرابعة لعاـ 1949ـ ،كالمادة
لممادة( )33مف ٌ
الدستكر األردني كالقاعدتيف األكلى كالثٌانية مف اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
الرابعة ،كالتٌي
األكلى مف البرتكككؿ األكؿ لعاـ 1977ـ ،مف الباب األكؿ" أحكاـ عامة "مف اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
فاقية في جميع
السامكف المتعاقدكف ،باحتراـ كضماف احتراـ ىذه االتٌ ٌ
تنص عمى" أف يتعيد األطراؼ ٌ
األحكاؿ" (.)126

المطمب االول :الق اررات الدولية المتعمقة بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة عمى القدس

المحتمة

فاقية
تؤكد الق اررات ٌ
الصادرة عف مجمس األمف كالجمعية العامة لألمـ المتحدة ،إنطباؽ أحكاـ اتٌ ٌ
الد ٌ
كلية ٌ
الرابعة عمى القدس كالتٌزاـ إسرائيؿ بتطبيقيا ،حيث صدرت العديد مف الق اررات عف مجمس األمف
جنيؼ ٌ
كالجمعية العامة لألمـ المتحدة بيذا الخصكص كمف أىـ ىذه الق اررات :القرار رقـ ( )237الٌذم أعتمد
باإلجماع في ( )14حزيراف /يكنيك1967ـ ،كدعا إسرائيؿ إلى احتراـ سالمة سكاف األرض المحتمة

الرابعة( ،)127كبتاريخ ( )27أيمكؿ /سبتمبر لعاـ
كتأمينيا ،ك حفظ حقكقيـ كمصالحيـ ،كفقا التٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
الصادر في ( )14حزيراف/
1967ـ،صدر عف مجمس األمف القرار رقـ ( )259لمتأكيد عمى تطبيؽ ق ارره ٌ
يكنيك ،كصدر قرار آخر ذك شأف كبير عف مجمس األمف في ( )22اذار /مارس لعاـ 1979ـ ،كىك القرار

الرابعة المتعمقة بحماية األشخاص المدنييف في
رقـ( ،)466الٌذم يؤكد مرة أخرل،عمى أف اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
()125
الرابعة لعاـ 1949
المادة ( )6مف اتفاقية جنيؼ ٌ
()125
الدكلي العاـ ،ممحؽ بالمغة العربية ،المجمة الفصمية " فمسطيف-إسرائيؿ"،
شعباف ،إبراىيـ :)2007( ،القدس في القانكف ٌ

العدد الخامس ،ص.9-8

( )127نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttps://undocs.org/S/RES/237)1967( :
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زمف الحرب،تطبؽ عمى األرض العربية التٌي تحتميا إسرائيؿ منذ عاـ 1967ـ ،بما فييا القدس(،)128كالقرار
رقـ ( )681الٌذم صدر عف مجمس األمف في ( )20كانكف األكؿ ديسمبر لعاـ 1990ـ( ،)129الٌذم يديف

فاقية ،كالٌذم يؤكد مجددان كجكب تطبيؽ
إسرائيؿ لطردىا أربعة
فمسطينييف كانتياكيا لممادة ( )49مف االتٌ ٌ
ٌ
فاقية(،)130كقد اتخذت عدة ق اررات في ىذا ال ٌشأف عف األمـ المتحدة ككاف أحد أىـ ىذه الق اررات
إسرائيؿ لالتٌ ٌ

القرار رقـ ( )478لعاـ 1980ـ(،)131كالٌذم اعتبر بأف مصادقة إسرائيؿ عمى القانكف األساسي تشكؿ

الرابعة المكقعة في 1949 /8/ 12ـ،
انتياكان لمقانكف ٌ
الدكلي ،كال تؤثر عمى استمرار تطبيؽ اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
فمسطينية ،كغيرىا مف األراضي العربية التٌي
كالمتعمقة بحماية المدنييف في زمف الحرب عمى األراضي ال
ٌ
()132
الصادر عف الجمعية
تحتميا إسرائيؿ منذ عاـ 1967ـ ،بما في ذلؾ القدس ،كالقرار رقـ ( )292/58ك ٌ
العامة لألمـ المتحدة بتاريخ 2004/5/17ـ( ،)133كالٌذم أكد عمى كضعية القدس المحتمة باعتبارىا أراض

القكة المحتمة
خاضعة لالحتالؿ العسكرم كيؤكد عمى اف إسرائيؿ دكلة محتمة عمييا كاجبات كتعيدات ٌ
قانكني الىام كجنيؼ( ،)134كالقرار رقـ ( )497بتاريخ 1981/12/17ـ)135( ،الصادر عف مجمس
حسب
ٌ

فاقية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف كقت الحرب ،عمى األرض
األمف ،كقد أكد القرار األخير انطباؽ اتٌ ٌ
فمسطينية المحتمة بما فييا القدس ال ٌشرقية كاألراضي العربية المحتمة منذ عاـ 1967ـ ،كما كأكدت
ال
ٌ

الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 1973ـ ،في قرارىا رقـ ( )3092في دكرتيا الثٌامنة كالعشريف عمى

الرابعة عمى القدس كىذا ما أكدت عميو مرة اخرل عاـ 1975ـ ،في قرارىا رقـ
تطبيؽ اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ

( )128نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttps://undocs.org/S/RES/446(1979) :
( )129نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttps://undocs.org/ar/S/RES/681(1990) :
()130
فمسطينية عمى القدس كفقا ألحكاـ القانكف
السيادة ال
ٌ
السعكد ،خمدكف :)2009( ،أثر االحتالؿ اإلسرائيمي عمى حؽ ٌ
أبك ٌ
الدكلي ،ص131-130
ٌ

( )131نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttps://undocs.org/S/RES/478(1980) :
( )132الرمالكم ،نبيؿ ،مرجع سابؽ 17
( )133نص القرار بالمغة اإلنجميزية :

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/A2C2938216B39DE485256EA70070C849

()134
محمد خيضر،
مستاكم ،حفيظة :)2011( ،الحماية ٌ
الدكلية لمممتمكات الثٌقافية المادية في حالة ٌ
النزاع المسمح ،جامعة ٌ
ص174

( )135نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttps://undocs.org/S/RES/497(1981) :
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الدكؿ األطراؼ باف تبذؿ كافٌة الجيكد لضماف امتثاؿ دكلة االحتالؿ
( )3525كالٌذم طالبت مف خاللو ٌ
ائيمي ليا(.)136
اإلسر ٌ

المطمب الثاني :الدول األطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد انطباق أحكام
اتفاقية جنيف الرابعة عمى األرض الفمسطينية التي تحتميا إسرائيل منذ عام 1967م ،بما
فييا القدس الشرقية
الرابعة مؤتمرىا األكؿ في جنيؼ بتاريخ
عقدت ٌ
الدكؿ األطراؼ المتعاقدة باتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
فمسطينية التٌي تحتميا إسرائيؿ
الرابعة في األرض ال
ٌ
1999/2/9ـ،،بشأف اتخاذ تدابير إلنفاذ اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
فاقيات األربعة المعقكدة سنة
بما فييا القدس ال ٌشرقية ،كلكفالة احتراميا كفقا لممادة األكلى المشتركة في االتٌ ٌ

الرابعة مؤتمرىا الثٌاني في شير ديسمبر
السامية المتعاقدة في اتٌ ٌ
1949ـ ،كما عقدت األطراؼ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
قانكنيان
الرابعة انطباقان
ٌ
عاـ 2001ـ ،في جنيؼ أيضا ،كقد أكد كال المؤتمريف عمى انطباؽ اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
فمسطينية التٌي احتمتيا إسرائيؿ عاـ 1967ـ ،بما فييا القدس ال ٌشرقية ،كما كاكدت عمى
عمى األرض ال
ٌ

الدكؿ األطراؼ باحتراـ
فاقيات األربعة كالتٌي تتعيد بمكجبيا ٌ
االلتزاـ بأحكاـ المادة األكلى المشتركة بيف االتٌ ٌ
فمسطينية
ائيمية في األرض ال
ٌ
فاقية في جميع الظٌركؼ ،كباف المستكطنات اإلسر ٌ
كضماف احتراـ أحكاـ االتٌ ٌ
التٌي تحتميا إسرائيؿ منذ عاـ 1967ـ ،بما فييا القدس ال ٌشرقية ،غير شرعية كتشكؿ انتياكان خطي انر ألحكاـ
الدكؿ المتعاقدة
فاقية كالمادة ( )85مف البركتكككؿ األكؿ الممحؽ بيا ،كما اف ٌ
المادة ( )49مف االتٌ ٌ
الرابعة في األراضي
المشاركة تدعك ٌ
الدكلة القائمة باالحتالؿ إلى احتراـ كامؿ كفعاؿ التٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ

فاقية ،كيؤكدكف مجددان عمى
ال
فمسطينية المحتمة بما فييا القدس ،كالتٌكقؼ عف ارتكاب أم انتياؾ ليذه االتٌ ٌ
ٌ
الدعكة إلى ضماف كسالمة كصكؿ
عدـ شرعية االستيطاف في األراضي المذككرة كتكسيعو ،كيجددكف ٌ

السكاف إلى أالماكف المقدسة(.)137
ٌ

()136
الدكلي ،مركز الحضارات
الصمت ٌ
محمد( ،ب.ت) :قضية القدس بيف سياسات التٌيكيد كتخاذؿ عالـ المسمميف ك ٌ
جبريؿٌ ،
السياسية ،ص458-457
لمدراسات ٌ
()137
الدكلي ،ص11-10
الرمالكم ،نبيؿ( ،ب.ت) :االنتياكات اإلسرائيمية في القدس بمكجب القانكف اإلنساني ٌ
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المطمب الثالث :محكمة العدل الدولية تؤكد االنطباق القانوني الحكام اتفاقية جنيف الرابعة
عمى األرض الفمسطينية التي تحتميا إسرائيل منذ عام 1967م ،بما فييا القدس الشرقية
فمسطينية
ائيمي في األرض ال
أصدرت محكمة العدؿ ٌ
ٌ
الد ٌ
كلية رأييا االستشارم بخصكص الجدار اإلسر ٌ
فمسطينية
ائيمي في األرض ال
ٌ
بتاريخ 2004 /7/ 9ـ ،كأكدت المحكمة بأف الجدار ككذلؾ االستيطاف اإلسر ٌ
الرابعة
المحتمة ،ىي أعماؿ غير شرعية كباطمة كيجب إزالتيا ،لككنيا تتعارض مع أحكاـ اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
فمسطينية التٌي تحتميا إسرائيؿ منذ عاـ 1967ـ ،بما في ذلؾ القدس
قانكنيا عمى األرض ال
التٌي تنطبؽ
ٌ
ٌ
ائيمي ىما مف جرائـ الحرب كفقا ألحكاـ القانكف
ال ٌشرقية بؿ اعتبرت المحكمة أف االستيطاف كالجدار اإلسر ٌ
الدكلي اإلنساني (.)138
ٌ
يالحظ الباحث كاستنادا إلى ق اررات الييئات االممية كمعاىدات الىام كجنيؼ الرابعة باف إسرائيؿ ممزمة

الرغـ
بأحكاـ اتفاقية الىام لعاـ 1907ـ ،كاتٌ ٌ
الرابعة ،المنطبقة عمى القدس المحتمة ،عمى ٌ
فاقيات جنيؼ ٌ
ائيمي لـ تكف
مف رفض إسرائيؿ لتطبيؽ اتٌ ٌ
فاقية الىام لعاـ 1907ـ ،كذلؾ بادعاء اف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ

ائيمي
مكجكدة كقت اقرار اتٌ ٌ
فاقية الىام كعميو فيي غير ممزمة بيا ،ككذلؾ رفض دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الرابعة لعاـ 1949ـ ،عمى القدس كذلؾ مف خالؿ رفضيا اعتبار القدس ار و
اض
تطبيؽ اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
الرغـ مف انيا قد قامت بالمصادقة عمييا في
محتمة كذلؾ استنادا إلى حجج غير
ٌ
قانكنية كغير كاقعية عمى ٌ

السادس مف تمكز عاـ 1951ـ ،بعد اف كقعت عمييا في  12اب 1949ـ ،منكرة بذلؾ انطباؽ احكاـ
ٌ
الدكؿ االطراؼ
الرابعة ،حيث اف إسرائيؿ ضربت بعرض الحائط الق اررات االممية كاعالنات ٌ
اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ

فاقية جنيؼ عمى القدس كالتٌزاـ إسرائيؿ بتطبيقيا
الرابعة التٌي تؤكد انطباؽ اتٌ ٌ
المتعاقدة في اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
باعتبارىا دكلة احتالؿ.

( )138الرمالكم ،نبيؿ ،مرجع سابؽ ،ص15
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المبحث الثالث :ق اررات المجتمع الدولي المتعمقة بحماية المسجد األقصى المبارك واألماكن
الثقافية في القدس
الدكلي في المحافظة كحماية الممتمكات الثٌقافية كخاصة أماكف العبادة في القدس
ازداد اىتماـ المجتمع ٌ
ائيمي
كعمى راسيا المسجد األقصى المبارؾ بازدياد االخطار المحدقة بيا نتيجة لسياسات االحتالؿ اإلسر ٌ
تجاىيا كتجمى ذلؾ بصدكر ق اررات مف قبؿ مجمس األمف كالجمعية العامة لألمـ المتحدة كمنظمة اليكنسكك

ينية المقدسة كفيما يمي استعراض الىـ
كالتي تديف األفعاؿ التي تقكـ بيا اسرائيؿ كالتي تتعمؽ باألماكف ٌ
الد ٌ
كلية المعنية بحماية الممتمكات الثٌقافية في القدس.
الصادرة عف اىـ المنظمات ٌ
الد ٌ
الق اررات ٌ

المطمب االول :ق اررات منظمة اليونسكو
فاقية عاـ 1972ـ ،المتعمقة بحماية التٌراث
تتمتع مدينة القدس،كما يقع داخؿ اسكارىا بالحماية بمكجب اتٌ ٌ
تـ تسجيؿ مدينة القدس ضمف قائمة التٌراث العالمي حيث بذلت االردف
الثٌقافي كالطٌبيعي في العالـ حيث ٌ

جيكدا دبمكماسية مكثفة أثمرت عف تسجيؿ تراث المدينة عمى الئحة التٌراث العالمي ،كذلؾ في شير
مايك/ايار لعاـ 1981ـ ،كجراء المخاطر التٌي تيدد تراث مدينة القدس بسبب االحتالؿ تقدمت المممكة

االردنية الياشمية بطمب إلدراج تراث القدس عمى الئحة التٌراث العالمي الميدد بالخطر كتمت المكافقة
عمى الطٌمب بمكجب قرار ثمثي أعضاء لجنة التٌراث العالمي سنة 1982ـ( ،)139كما أف منظمة األمـ

ائيمي إلى كقؼ اعتداءاتيا عمى
المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثٌقافة (اليكنسكك) دعت دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الممتمكات الثٌقافية في القدس كالمحافظة عمييا كما كادانة إسرائيؿ لمكقفيا المخالؼ ألىداؼ منظمة
اليكنسكك كما كدعت إسرائيؿ إلى تنفيذ الق اررات الخاصة بحماية الممتمكات الثٌقافية في القدس حيث كجيت

ائيمي تدعكىا إلى االمتناع كبشكؿ فكرم عف القياـ بحفريات اثرية كالتٌي
ن
نداء رسميا لدكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
()140
تؤدم إلى تغيير في طابع مدينة القدس  ،كمف اىـ ق اررات اليكنسكك المتعمقة بحماية الممتمكات الثٌقافية

في القدس ما يمي:

()139
فمسطينية ،العدد ،94،ص32
الدراسات ال
عكض ،ريتا :)2013( ،القدس في لجنة اليكنسكك لمتراث العالمي ،مجمة ٌ
ٌ
( )140حماية الممتمكات الثٌقافية كالدينية ،مع دراسة
خاصة لالنتياكات اإلسرائيمية لمممتمكات الثٌقافية كالدينية ،كخصكصان
ٌ

الحفريات اإلسرائيمية في المدينة المقدسة.

()https://blogs.najah.edu/staff/fadi-shadid/article/article
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الصادر في تشريف الثٌاني عاـ 1968ـ
القرار رقـ 15ـٌ 3.343/
خاصة في القدس القديمة كالى االمتناع عف
دعا ىذا القرار إسرائيؿ إلى المحافظة عمى الممتمكات الثٌقافية
ٌ
اجراء اية حفريات أك اية عمميات لنقؿ الممتمكات أك تغيير معالميا أك خصائصيا الثٌقافية كالتٌاريخية (.)141

الصاد عاـ 1970ـ
القرار رقـ  83ـ تٌ 3.4/
أعرب القرار عف قمقو ال ٌشديد النتياكات إسرائيؿ لمميثاؽ المتعمؽ بالمحافظة عمى الممتمكات الثٌقافية في
النزاع كدعا إلى االحتفاظ بكؿ المكاقع كالمباني كاالمالؾ الحضارية االخرل كخصكصا في مدينة
حالة ٌ
القدس.

الصادر عاـ 1970ـ
القرار رقـ  89ـ تٌ 4.1/
أداف القرار حريؽ المسجد األقصى المبارؾ
الصادر عاـ 1971ـ
القرار رقـ  88ـ تٌ 4.3.1 /
اإلسالمية كالمسيحية في
ينية
دعا إسرائيؿ إلى المحافظة عمى الممتمكات الثٌقافية خصكصا في االماكف ٌ
ٌ
الد ٌ
القدس القديمة (.)142
الق ارراف رقـ  125ـ ت 5.4.1/لسنة 1986ـ ،كالقرار رقـ  127ـ ت 5.4.1/بتاريخ 1987/10/15
اإلسالمية المقدسة في القدس (.)143
استنك ار االعتداءات عمى االماكف
ٌ

الق ارراف رقـ  160ـ ت 3.5.1/لعاـ 2000ـ ،كرقـ  161ـ ت /لعاـ 2000ـ:

تتضمف الق ارراف ادانة إسرائيؿ الستعماليا المفرط لمقكة كاعماؿ العنؼ التٌي بدأت عاـ 2000/9/28ـ ،في
ساحة الحرـ ال ٌشريؼ (.)144
( )141نجادم ،فاطمة :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص116
( )142المرجع سابؽ ،ص117

()143
الدكلية ،الطبعة االكلى ،دراسات في
ياسيف ،رياض :)2010( ،التٌراث الثٌقافي لمدينة القدس في المعاىدات كالق اررات ٌ
الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت ،ص479
التٌراث الثٌقافي لمدينة القدس ،مركز ٌ
()144
السابؽ ،ص480
ياسيف ،رياض :)2010( ،مرجع ٌ
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تبنت اليكنسكك عاـ 2016ـ ،خالؿ اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس في شير أكتكبر/تشريف األكؿ ق ار ار
نفى كجكد ارتباط ديني لمييكد بالمسجد األقصى االمالؾ كحائط البراؽ ،كاعتبرىما تراثا إسالميا خالصا كقد

تـ اق ارره ما يمي:
جاء في مشركع القرار ٌ
الصادر بتاريخ 2016/10/12ـ ،كالٌذم ٌ

القكة المحتمة ،بإتاحة العكدة إلى الكضع التٌاريخي الٌذم كاف قائمان حتٌى شير
يطالب القرار إسرائيؿٌ ،
ائيمية غير
ائيمية المتزايدة كالتٌدابير اإلسر ٌ
أيمكؿ/سبتمبر مف عاـ2000ـ ،كيديف بشدة االعتداءات اإلسر ٌ

تحد مف تمتع المسمميف بحرية
قانكنية التٌي يتعرض ليا العاممكف في دائرة األكقاؼ
اإلسالمية كالتٌي ٌ
ٌ
ال ٌ
العبادة كمف إمكانية كصكليـ إلى المسجد األقصى المبارؾ كما كيستنكر بشدة االقتحاـ المتكاصؿ لممسجد
ً
ائيمية.
ائيمي كالقكات ٌ
النظامية اإلسر ٌ
األقصى المبارؾ مف قبؿ متطرفي اليميف اإلسر ٌ
الديف المسممكف كالمسيحيكف،
ائيمية المتكاصمة عمى المدنييف ،كمنيـ رجاؿ ٌ
كيشجب بقكة االعتداءات اإلسر ٌ
ائيمية"،
ائيمييف ،كمنيـ مكظفك ما يسمى" سمطة اآلثار اإلسر ٌ
كيشجب أيضا قياـ مختمؼ المكظفيف اإلسر ٌ
يخية داخؿ المسجد األقصى المبارؾ ،ككذلؾ االعتقاالت العديدة
باقتحاـ مختمؼ المساجد كالمباني التٌار ٌ

كح ٌراس
التٌي تقكـ بيا القكات اإلسر ٌ
ائيمية ،كاإلصابات الكثيرة التٌي تحدثيا في صفكؼ المصمٌيف المسمميف ي
اإلسالمية األردنية في المسجد األقصى المبارؾ.
دائرة األكقاؼ
ٌ

النكافذ التٌاريخية لمجامع ً
القبمي داخؿ المسجد
ائيمية باألبكاب ك ٌ
ٌ
كيأسؼ لألضرار التٌي ألحقتيا القكات اإلسر ٌ
الصدد ،كجكب التٌزاـ
األقصى/الحرـ ال ٌشريؼ ،كال ٌ
سيما منذ 2015 /8/23ـ ،كيؤكد مجددا ،في ىذا ٌ

إسرائيؿ بصكف سالمة المسجد األقصى كأصالتو كتراثو الثٌقافي كفقان لمكضع التٌاريخي الٌذم كاف قائمان،
يتجز مف التراث العالمي الثٌقافي (.)145
بكصفو مكقعان إسالميان مقدسان مخصصان لمعبادة كجزء ال ٌأ

()145
الدكرة المائتاف،
لجنة البرنامج كالعالقات الخارجية ،المجمس التٌنفيذم ،منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثقافةٌ ،
الكثيقة  200ـ ت ،25/البند  ،25فمسطيف المحتمة ،ص3-2
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كفي عاـ 2016ـ ،أدرجت اليكنسكك ( )55مكقعان تراثيان في العالـ عمى قائمة المكاقع المعرضة لمخطر،

كمنيا البمدة القديمة في القدس المحتمة كأسكارىا ،مما خمؼ غضبان كاستنكا انر إسرائيميان (.)146

المطمب الثاني :ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة
القرار رقـ  181لعاـ 1947ـ
حيث نص القرار عمى انو ال يجكز اف يمحؽ اك اف تمس الحقكؽ القائمة المتعمقة باألماكف المقدسة
الزيارة إلى
ينية ،كفيما يختص باألماكف المقدسة تضمف القرار باف حرية الكصكؿ ك ٌ
كاالبنية كالمكاقع ٌ
الد ٌ
ينية كحرية ممارسة العبادة كالمركر يتـ بما ينسجـ مع الحقكؽ القائمة
االماكف المقدسة كاالبنية كالمكاقع ٌ
الد ٌ

ينية كال
لجميع المقيميف كالمكاطنيف في مدينة القدس كما كتصاف االماكف المقدسة كاالبنية كالمكاقع ٌ
الد ٌ
يسمح بام عمؿ يمكف اف يمس بطريقة مف الطٌرؽ صفتيا المقدسة (.)147
قرار الجمعية العامة رقـ  147/36لعاـ 1981ـ
ينية ىي مف قبيؿ جرائـ
يخية الثٌقفية ك ٌ
الد ٌ
حيث نصت الفقرة اؿ( )6منو عمى اف االعتداء عمى االماكف التٌار ٌ
الحرب (.)148

قرار الجمعية العامة رقـ  15/36بتاريخ 1981/10/28ـ

ينية
يخية كالثٌقافية ك ٌ
الد ٌ
تحكـ الجمعية العامة باف اعماؿ الحفر كالتٌغيير في المنظر العاـ كفي المكاقع التٌار ٌ
الدكلي كتطالب إسرائيؿ فك ار عف تغيير المعالـ كالتٌكقؼ عف تعريض الحرـ
تشكؿ انتياكا صارخا لمقانكف ٌ

ال ٌشريؼ كمبانيو لمخطر (.)149

( )146ق اررات-اليكنسكك-التي-اغضبت-إسرائيؿ-

).)http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/2/4
( )147العمرم ،منصكر :)2006( ،مرجع سابؽ ،ص178-177

نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttp://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/181(II):

( )148نجادم ،فاطمة ،مرجع سابؽ ،ص46

نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttp://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/147:
( )149ياسيف ،رياض :)2010( ،مرجع سابؽ ،ص465
نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttp://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/15 :
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المطمب الثالث :ق اررات مجمس األمن
قرار مجمس األمف في 1967/11/ 22ـ رقـ 242

السالـ العادؿ
نص في ديباجتو عمى " عدـ قبكؿ االستيالء عمى أقاليـ الغير عف طريؽ الحرب" كاف ارساء ٌ
النزاع االخير (.)150
ائيمية مف االقاليـ المحتمة اباف ٌ
في ال ٌشرؽ االكسط يقتضي سحب القكات اإلسر ٌ

القرار رقـ  271لسنة 1969ـ

ينية في القدس ،كأف أم
يعترؼ القرار بأف أم تدمير أك تدنيس لألماكف المقدسة أك المباني أك المكاقع ٌ
الد ٌ
الدكلييف كما كاعتبر القرار باف
السالـ ٌ
تشجيع أك تكاطؤ لمقياـ بعمؿ كيذا يمكف أف ييدد بحدة األمف ك ٌ

العمؿ المقيت لتدنيس المسجد األقصى المبارؾ يؤكد الحاجة الممحة عمى اف تمتنع إسرائيؿ عف خرؽ

الق اررات المذككرة أعاله ،كأف جميع اإلجراءات كاألعماؿ التٌي اتخذتيا لتغيير كضع القدس تعتبر باطمة كما
الدكلي ،كما يدعكىا إلى
فاقية جنيؼ الرابعة كبالقانكف ٌ
كدعا القرار إسرائيؿ إلى التٌقيد بدقة بنصكص اتٌ ٌ
االمتناع عف إعاقة المجمس اإلسالمي األعمى في القدس عف القياـ بميماتو كأداف عدـ انصياع إسرائيؿ

الصادرة عف المجمس كيدعكىا إلى تنفيذ نصكص ىذه الق اررات(.)151
لمق اررات ٌ
قرار مجمس األمف رقـ  267لعاـ 1969ـ

يعبر مجمس األمف عف اسفو لفشؿ إسرائيؿ في اظيار االحتراـ لق اررات مجمس األمف كالجمعية العامة

المتعمقة بالقدس كيدعك إسرائيؿ إلى االعتراؼ باف أم تدمير أك تدنيس لالماكف المقدسة أك المباني أك

الدكلييف كما كدعا القرار إسرائيؿ إلى التٌقيد
السمـ ٌ
المكاقع ٌ
الد ٌ
ينية أك أم تشجيع عمى ذلؾ ييدد بشدة األمف ك ٌ
الدكلي (.)152
الرابعة كبالقانكف ٌ
بدقة بنصكص اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ

( )150نجادم ،فاطمة :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص118
نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttps://undocs.org/S/RES/242(1967):
( )151الرمالكم ،نبيؿ ،مرجع سابؽ ،ص8

نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttps://undocs.org/S/RES/271(1969):

()152
السابؽ ،ص118
نجادم ،فاطمة :)2013( ،المرجع ٌ
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القرار رقـ  672لعاـ 1990ـ

ائيمي لمجزرة المسجد األقصى
صدر ىذا القرار بتاريخ 1990/10/12ـ ،إثر ارتكاب قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
الدكلي عف إنزعاجو بيذه االعتداءات العنيفة مف
المبارؾ في 1990/10/8ـ ،حيث عبر مجمس األمف ٌ

ائيمي ،كاحتكل القرار عمى ضركرة اعتماد حؿ عادؿ كفعمي لمصراع العربي
قبؿ دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمي كفقا لقرارم مجمس األمف ( )242ك( )338غير اف إسرائيؿ رفضت القرار (.)153
اإلسر ٌ

الدكلي كالخاصة بحماية
تـ ذكره مف ق اررات صادرة عف أىـ ىيئات المجتمع ٌ
يالحظ الباحث كمف خالؿ ما ٌ
الدكلي
الممتمكات الثٌقافية في القدس كفي مقدمتيا المسجد األقصى المبارؾ بانو يدؿ عمى اىتماـ المجتمع ٌ
كلية عمى ادانة
بالقدس كممتمكاتيا الثٌقافية كما كيدؿ بما ال يدع مجاال لمشؾ عمى اجماع الييئات ٌ
الد ٌ
ينية ،كما كانيا دعت إسرائيؿ إلى
يخية كاالثرية ك ٌ
الد ٌ
ائيمي تجاه االماكف التٌار ٌ
تصرفات كاعماؿ االحتالؿ اإلسر ٌ
تحمؿ مسؤكلياتيا تجاه ىذه االماكف كالمحافظة عمييا كعدـ المساس بيا كالى التٌقيد كااللتزاـ بالقانكف

الدكلي ،كما كاستنتج الباحث باف االعتداء عمى الممتمكات الثٌقافية ىي جرائـ حرب استنادان عمى احكاـ
ٌ
كيفتو بنص المادة ( )85مف البرتكككؿ االضافي االكؿ التٌي سبؽ
فاقية جنيؼ التٌي ٌ
المادة ( )147مف اتٌ ٌ

الصادرة عف الييئات االممية.
ذكرىا ،باإلضافة إلى الق اررات ٌ

المبحث الرابع :مسؤولية إسرائيل الدولية عن انتياكاتيا لقواعد حماية المسجد األقصى
المبارك
يتعرض المسجد األقصى المبارؾ منذ احتالؿ إسرائيؿ لمقدس عاـ 1967ـ ،يكميان لالعتداءات مف قبؿ

فاقيات تقر في نصكصيا المسؤكلية عمى
ائيمي رغـ كجكد اتٌ ٌ
القكات العسكرٌية التٌابعة لدكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
يني كالثٌقافي
منتيكي قكاعد حماية الممتمكات الثٌقافية كال يعتبر المسجد األقصى المبارؾ المكاف ٌ
الد ٌ

كالتٌاريخي الكحيد الٌذم يتعرض لمنيب كالتٌدمير بؿ اف انتياؾ إسرائيؿ امتد إلى العديد مف الممتمكات
الدكلي المتعمقة بحماية المسجد األقصى المبارؾ
الثٌقافية في القدس كيترتب عمى انتياؾ قكاعد القانكف ٌ

ائيمي ثـ قياـ االثر
كالممتمكات الثٌقافية االخرل في القدس قياـ المسؤكلية ال ٌ
قانكنية عمى دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
قانكني ليذه االنتياكات.
ال
ٌ
()153

شرماؽ ،تكفيؽ ،شرماؽ ،فريد ( :)2013مرجع سابؽ ،ص60

نص القرار بالمغة اإلنجميزيةhttps://undocs.org/S/RES/672 (1990):
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المطمب االول :قيام المسؤولية القانونية في القانون الدولي
الدكلي العاـ عمى عدـ احتراـ أحد اشخاص
كلية الجزاء ال
قانكني الٌذم يرتبو القانكف ٌ
يقصد بالمسؤكلية ٌ
الد ٌ
ٌ
()154
كلية التٌي تقع عند انتياؾ احكاـ حماية الممتمكات
كلية
 ،ام اف المسؤكلية ٌ
ىذا القانكف اللتزاماتو ٌ
الد ٌ
الد ٌ

الدكلي بالتعدم عمى االتفاقيات ،كاالعراؼ الكاردة في
الثٌقافية ىي التٌي تنتج عف قياـ أحد اشخاص القانكف ٌ
الدكلي االنساني (.)155
الدكلي ال سيما القانكف ٌ
القانكف ٌ
شروط قيام المسؤولية الدولية
كلية ال بد مف تكافر ثالث شركط كىي أف يككف الفعؿ المرتكب غير مشركع كفقا لمقانكف
لقياـ المسؤكلية ٌ
الد ٌ
الدكلي ،كيجب اف يسبب ىذا الفعؿ
الدكلي كاف يككف ىذا الفعؿ صادر عف أحد مف اشخاص القانكف ٌ
ٌ
ضر انر لمغير.

 .1عدم مشروعية الفعل
الدكلي ،بحيث
الدكلة غير مشركع كفقان لمقانكف ٌ
الصادر عف ٌ
المقصكد بيذا ال ٌشرط ٌأنو يجب أف يككف الفعؿ ٌ
قانكنية أك العرفية مما سبب ضر انر لمغير ،سكاء
يشكؿ ىذا الفعؿ الٌذم قامت بو ٌ
الدكلة انتياكان اللتزاماتيا ال ٌ
كاف ىذا االنتياؾ إيجابيا بالفعؿ اك سمبيان باالمتناع (.)156
الدكلي عمى ٌأنو'' ذلؾ الفعؿ الٌذم يتضمف انتياكان
كما كيمكف تعريؼ الفعؿ غير المشركع في القانكف ٌ
كلية سكاء كاف ىذا
الدكلي العاـ أيان كاف مصدرىا أك إخالالن بإحدل االلتزامات ٌ
إلحدل قكاعد القانكف ٌ
الد ٌ

كلية عف انتياؾ قكاعد حماية
الفعؿ ايجابيان أك سمبيا ،كيتحقؽ ىذا ال ٌشرط بالنسبة لقياـ المسؤكلية ٌ
الد ٌ

( )154سرحاف ،عبد العزيز :)1991( ،القانكف الدكلي العاـ ،دار النيضة العربية القاىرة ،ص.385
( )155شرماؽ ،تكفيؽ ،شرماؽ ،فريد :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص37

()155
الدكؿ غير اإلسالمية دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسالمي كالقانكف
الدينية عند ٌ
يحياكم لعمى :)2010( ،حماية المقدسات ٌ
الجنائي العاـ ،الجزائر ،ص135
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الدكلة بأم عمؿ يككف مخالفان ألحكاـ حماية األعياف الثٌقافية الكاردة في
الممتمكات الثٌقافية عند قياـ ٌ
كلية المعنية بيذا ال ٌشأف (.)157
فاقيات ٌ
الد ٌ
االتٌ ٌ
اف قياـ قكات االحتالؿ االسرائيمي المدججة بشتى انكاع االسمحة باقتحاـ المسجد االقصى المبارؾ
كاعتداءىا عمى االبكاب كالشبابيؾ كالمباني التاريخية بالتكسير كالتخريب ،كاستخداـ القكة المسمحة ضد

المصميف داخمو كالتي نتج عنيا استشياد كاصابة اعداد كبيرة مف المصميف العزؿ كمنع المصميف كاعاقة

كصكليـ الى المسجد االقصى المبارؾ كاالعتداء عمى حراس كمكظفي المسجد االقصى المبارؾ كحصاره
كمنع اعماره كترميمو كميا تندرج ضمف االفعاؿ الغير مشركعة كالتي تنتيؾ بيا دكلة االحتالؿ االسرائيمي

القانكف الدكلي العاـ كالتزاماتيا الدكلية بصفتيا دكلة احتالؿ.

الدكلي أف الفعؿ
الدكلي أك مف تعريؼ لجنة القانكف ٌ
يستنج الباحث مف مختمؼ التعريفات التٌي قدميا الفقو ٌ
كلية باعتباره يشكؿ مخالفة كانتياكان اللتزاـ
غير المشركع يعتبر األساس ال
قانكني األكبر لممسؤكلية ٌ
الد ٌ
ٌ

الدكلة
الدكؿ ،كىذه المخالفة قد تككف في شكؿ عمؿ ايجابي صادر عف ٌ
الدكلي عمى ٌ
تفرضو قكاعد القانكف ٌ
الداخمية أك عمال سمبيا أك امتناعان مما يشكؿ خرقان أك انتياكان لاللتزامات التي قررتيا قكاعد
أك أحد أجيزتيا ٌ

الدكلة.
الدكؿ عمى عاتؽ ٌ
القانكف ٌ
 .2اإلسناد

الدكلي ،أم اف يككف ىذا الفعؿ غير
يجب أف يصدر الفعؿ الغير مشركع عف أحد أشخاص القانكف ٌ
الدكلي العاـ،
الدكلة أك أحد أشخاص القانكف ٌ
المشركع سكاء كاف فعال أك امتناعا عف فعؿ صاد ار عف ٌ
كيشمؿ ذلؾ أعماؿ أجيزة الدكلة التٌشريعية ،كالقضائية،كالتٌنفيذية كبطبيعة الحاؿ فاف األفعاؿ التٌي تقكـ بيا
()158
الصدد المادة ( )91مف
القكات المسمحة تينسب إلى ٌ
الدكلة التٌي تنتمي إلييا  ،حيث نصت في ىذا ٌ
النزاع الٌذم
فاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ عمى ما يمي '':يسأؿ طرؼ ٌ
البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التٌ ٌ

( )157تكفيؽ ،شرماؽ ،فريد ،شرماؽ :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص38

()158
الدكلي اإلنساني ،جامعة ابي بكر
الدكؿ في ظؿ احكاـ القانكف ٌ
النظاـ القانكني لمسؤكلية ٌ
طيب ،بمخيرٌ :)2016( ،
بمقايد ،الجزائر ،ص256
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فاقية أك ىذا الممحؽ" البركتكككؿ "عف دفع التٌعكيض اذا اقتضت الحاؿ ذلؾ ،ك يككف
ينتيؾ أحكاـ االتٌ ٌ
مسؤكالن عف كافٌة األعماؿ التٌي يقترفيا األشخاص الٌذيف يشكمكف جزءان مف قكاتو المسمحة"(.)159
 .3الضرر
الدكلي يجب أف
الصادر عف أحد أشخاص القانكف ٌ
السابقيف فإف الفعؿ غير المشركع ٌ
إضافةن إلى ال ٌشرطيف ٌ
الضرر ىنا يمكف أف يككف ماديان أك معنكيان،
يسبب ضر انر لشخص أخر مف أشخاص القانكف العاـ ،ك ٌ
الدكلي ككؿ كأف ييدد
قانكنية لمدكلة أك المجتمع ٌ
بسيطان أك جسيمان ،كما يمكف لمضرر أف يمس المصالح ال ٌ
الدكلييف مثؿ :ارتكاب جرائـ دكلية (.)160
السمـ كاألمف ٌ
ٌ

اف دكلة االحتالؿ االسرائيمي كمف خالؿ قكاتيا العسكرية قد احدثت اض ار ار بالمسجد االقصى المبارؾ

كمبانيو االثرية كمقتنايتيا التاريخية اضافة الى استشياد العديد مف المصميف ،كاصابة اخريف بجركح

كاعاقات مختمفة تسبب بيا استخداـ قكات االحتالؿ االسرائيمي لالسمحة المختمفة ضد المسجد االقصى
المبارؾ كالمصميف داخمو.

المطمب الثاني :جريمة انتياك المسجد األقصى المبارك وفقا لمقانون الدولي
ينية في أكقات كظركؼ
كلية عمى األماكف ٌ
الرغـ مف الحماية التٌي أسبغتيا المعاىدات كالمكاثيؽ ٌ
الد ٌ
الد ٌ
عمى ٌ
مختمفة ،فقد تعرضت العديد مف أماكف العبادة كاألماكف المقدسة لمعديد مف االنتياكات كاالعتداءات
العسكرٌية كمف االنتياكات الخطيرة ما تعرض كيتعرض لو المسجد األقصى المبارؾ مف اعتداءات عسكرية
ائيمي.
كمسمحة مف قبؿ جنكد كشرطة االحتالؿ اإلسر ٌ
ينية لككنيا تشكؿ تراثان إنسانيان كحضاريان يستحيؿ تعكيضو
كلية عمى حماية األماكف ٌ
حرصت القكاعد ٌ
الد ٌ
الد ٌ
فاقية الىام لعاـ 1907ـ،عمى اف "عمى يحظر كؿ حجز أك تدمير أك
حيث نصت المادة ( )56مف اتٌ ٌ
()159
الصادر بتاريخ 1977
المادة ( )91مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقية جنيؼ لعاـ  1949ك ٌ
( )160شرماؽ ،تكفيؽ ،شرماؽ ،فريد :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص39
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يخية كالفنية كالعممية كتتخذ اإلجراءات القضائية ضد
إتالؼ عمدم لمثؿ ىذه المؤسسات ،كاآلثار التٌار ٌ
()161
فاقية الىام لعاـ 1954ـ ،حيث نصت عمى " تتعيد
مرتكبي ىذه األعماؿ"  ،كالمادة ( )4مف اتٌ ٌ

السياسية المتعاقدة
اء في أراضييا أك في أراضي االطراؼ ٌ
األطراؼ ٌ
السياسية باحتراـ الممتمكات الثٌقافية سك ن
االخرل ،كتطالب باالمتناع عف استعماؿ ىذه الممتمكات أك الكسائؿ المخصصة لحمايتيا ،أك االماكف

()162
فاقية
المجاكرة ليا مباشرة ألغراض قد تعرضيا لمتدمير أك التٌمؼ " ،كما نصت المادة ( )53مف اتٌ ٌ
جنيؼ في شأف حماية األشخاص المدنييف لعاـ 1949ـ ،في القسـ الخاص باالحتالؿ الحربي عمى أنو

خاصة باألفراد أك الجماعات أك
محظكر عمى دكلة االحتالؿ أف تدمر أية متعمقات ثابتة أك منقكلة
ٌ
السمطات العامة أك لمنظمات اجتماعية أك تعاكنية إال اذا كانت العمميات الحربية
لمحككمة أك غيرىا مف ٌ
تقتضي حتمان ضركرة ىذا التٌخريب"(.)163

ينية يشكؿ
كما اف محاكمات نكرمبرج اقرت باف تعرض أك مساس سمطات االحتالؿ باألماكف المقدسة ك ٌ
الد ٌ
فاقية جنيؼ لعاـ
جريمة دكلية مف جرائـ الحرب ،كما اعتبرت المادة ( )57مف الممحؽ االضافي االكؿ التٌ ٌ

يخية كأماكف العبادة تعد بمثابة
الصادر بتاريخ 1977ـ ،باف شف اليجمات عمى االثار التٌار ٌ
1949ـ ،ك ٌ
الرابعة باف تدمير
انتياكات جسيمة ألحكاـ لمقانكف ٌ
الدكلي ،كقد اعتبرت المادة( )147مف اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ

الضركرات الحربية األكيدة مف قبؿ
كاغتصاب الممتمكات ٌ
ينية كالثٌقافية كالتٌاريخية بصكرة ال تقتضييا ٌ
الد ٌ
المخالفات الجسيمة(.)164

كما أكد مجمس األمف عاـ 1969ـ ،باف أم تدمير أك انتياؾ لحرمة االماكف المقدسة أك أم تشجيع ألم

ينية
الدكلييف ،كعميو يمكف القكؿ اف فعؿ االنتياؾ لالماكف ٌ
السالـ كاألمف ٌ
الد ٌ
عمؿ مشابو يمكف أف ييدد ٌ
الدكلي ،كاف
الدكلة كمخالفتيا لممصالح الحيكية لممجتمع ٌ
الناتجة عف انتياؾ ٌ
المقدسة يندرج ضمف الجريمة ٌ

الدكلي إم مساس بيما(،)165
الدكلييف الٌذم يجرـ القانكف ٌ
السمـ ٌ
إم مساس بيذه األماكف ييدد األمف ك ٌ

( )161المادة ( )56مف اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907
( )162المادة ( )4مف اتفاقية الىام لعاـ 1954

( )163المادة ( )53مف اتفاقية جنيؼ في شأف حماية األشخاص المدنييف لعاـ 1949

( )164لبيض ،نكاؿ :)2014( ،حماية االماكف الدينية المقدسة في الشريعة كالقانكف الدكلي – دراسة مقارنة ،-جامعة الحاج
لخضر باتنة ،ص502-501

( )165البيادلي ،منى ،مرجع سابؽ ،ص152
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الدكلي اإلنساني ىي تمؾ المخالفات الجسيمة التٌي
فالمخالفات الخطيرة كاالنتياكات الجسيمة لقكاعد القانكف ٌ
كلية ،كعميو يعد انتياكان جسيمان ضرب اآلثار
فاقيات ٌ
الد ٌ
ترتكب ضد أشخاص أك ممتمكات تحمييـ االتٌ ٌ
الركحي لمشعكب(.)166
التٌار ٌ
يخية كأماكف العبادة كاألعماؿ الفنية التٌي تمثؿ التٌراث الثٌقافي أك ٌ

الصكرة الكاضحة تظير ليا في حالة
كاذا نظرنا لجريمة االعتداء عمى األعياف المدنية كجريمة دكلية فاف ٌ
قياـ دكلة ما بإعالف الحرب عمى دكلة معينة أك باحتالؿ اراضييا كمحاكلة االعتداء عمى األعياف المدنية
الدائمة إلى
كلية ٌ
ليا سكاء بتدميرىا أك بطمس ىكيتيا أك سرقة محتكياتيا ،كقد اتجيت المحكمة الجنائية ٌ
الد ٌ
اعتبار االعتداء عمى األعياف المدنية إحدل جرائـ الحرب كبالتالي فيي تعد جرائـ دكلية تخضع ألحكاـ

كلية (.)167
المحكمة الجنائية ٌ
الد ٌ

كقد اعتبرت محاكمات نكرمبرج أف تعرض سمطات االحتالؿ ألماكف العبادة يشكؿ جريمة دكلية ،إذ تعيد

مساعد المدعي العاـ الفرنسي أماـ المحكمة بأف بعض المتيميف قد أرتكبكا جرائـ دكلية ،حيث قامكا

بإغالؽ أديرة ،كسمب أمكاؿ الكنائس كالمعابد ،كانتياؾ حرمتيا كما ادانت المحكمة قادة الجيش األلماني

الركسية المحتمة ،كلذلؾ استقر الفقو
في ركسيا لقياميـ بتدمير أماكف العبادة كالكنائس في بعض المدف ٌ
النيب اك االغالؽ اك
ٌ
السمب اك ٌ
الدكلي عمى إدانة انتياؾ حرمة دكر العبادة أك التٌعرض ليا بالتدمير اك ٌ

ام تصرؼ يضر بيذه االماكف خالؿ فترة االحتالؿ ،كاف مف كاجب سمطات االحتالؿ احتراـ الحقكؽ

ينية لممدنييف مف سكاف االراضي المحتمة(.)168
العقائدية ٌ
الد ٌ

السنكات ال زالت الممتمكات الثٌقافية تتعرض لممزيد مف االنتياكات ،مما دفع المجتمع
بعد مضي كؿ ىذه ٌ
الدكلي عمى اعتبار الجرائـ المرتكبة ضد الممتمكات الثٌقافية جرائـ حرب ،كفي محاكلة لمبناء عمى ما
ٌ
كلية لعاـ 1998ـ ،كاضحا في
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية ٌ
خمصت إليو محكمة نكرمبرج جاء ٌ
الد ٌ

( )166لبيض ،نكاؿ :)2014( ،مرجع سابؽ ،ص501

( )167البيادلي ،منى :)2012( ،مرجع سابؽ ،ص153

()168
الدكلي،
براؾ ،احمد ،جريمة انتياؾ حرمة المسجد االقصى كمحيطو مف منظكر القانكف الجنائي ٌ

))http://hebrew.wafa.ps/ar_page.aspx?id=VpvWYNa795016412454aVpvWYN
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مادتو ( )8حيث اعتبرت بأف االستيالء عمى الممتمكات الثٌقافية دكف كجكد مبرر لمضركرة العسكرٌية،

يخية ،جريمة حرب (.)169
كاالعتداء المباشر عمى المباني المخصصة لمعبادة كالتٌعميـ كالفنكف كاآلثار التٌار ٌ
الدكلي مف خالؿ
ائيمي قد قامت بمخالفة ألحكاـ القانكف ٌ
مف خالؿ ما تقدـ ،نجد باف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
كلية لحماية الممتمكات الثٌقافية ،كمخالفة
قانكنية ٌ
الد ٌ
مخالفة قكاعد االحتالؿ الحربي ،كمخالفة األحكاـ ال ٌ
الصادرة عف األمـ المتحدة الخاصة بالقدس
مبادئ كالتٌزامات األمـ المتحدة بانتياكيا لكافٌة الق اررات ٌ
كممتمكاتيا الثٌقافية ،كما خالفت أحكاـ اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف بمساسيا بحرية الكصكؿ إلى

كلية ،كق اررات المنظمات
السؤاؿ المطركح بعد ىذا العرض المكجز لالتفاقيات ٌ
الد ٌ
أماكف العبادة في القدس ك ٌ
دخالت العسكرٌية
كلية ،كاالنتياكات المتكررة لحرمة لممسجد األقصى المبارؾ :ىؿ تشكؿ ىذه التٌ ٌ
ٌ
الد ٌ
ائيمية ضد المسجد األقصى المبارؾ جريمة دكلية؟ كاإلجابة نعـ.
اإلسر ٌ

المبحث الخامس :القواعد القانونية الدولية لمحاسبة دولة االحتالل اإلسرائيمي النتياكيا
لممسجد األقصى المبارك
الدكلي اآلمرة باعتبارىا مبدأ
الدكلي قياـ المسؤكلية المترتبة عمى اإلخالؿ بقكاعد القانكف ٌ
لقد أقر المجتمع ٌ
قانكني ،فالنظاـ ال
ال غنى عنو ألم نظاـ
الدكلي يفرض عمى أشخاصو التٌزامات كيرتب ليـ حقكقان
قانكني ٌ
ٌ
ٌ

فاقيا أـ عرفيان أـ حكمان قررتوي المبادئ
كىي كاجبة ٌ
النفاذ سكاء أكاف مصدر ىذه االلتزامات كالحقكؽ حكمان اتٌ ن
الدكلي عف القياـ بالتزاماتو ،فيترتب عميو
قانكنية المختمفة فإذا تخمؼ ال ٌشخص ال
قانكني ٌ
العامة في ٌ
النظـ ال ٌ
ٌ
كلية المتناعو عف الكفاء بتمؾ االلتزامات (.)170
قياـ المسؤكلية ٌ
الد ٌ

الدكلي اإلنساني المتعمقة بالنزاع المسمح كاالحتالؿ الحربي المتعمقة بحماية الممتمكات
كتعد قكاعد القانكف ٌ
ائيمي عما ارتكبتو كترتكبو
الثٌقافية كعمى أرسيا أماكف العبادة االساس ال
قانكني لمحاسبة دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
ٌ
الرابعة مف
مف انتياكات لممسجد األقصى المبارؾ فالمادة ( )53مف اتٌ ٌ
فاقية الىام لعاـ 1907ـ ،كالمادة ٌ
فاقية الىام لعاـ 1954ـ ،كحتٌى محاكمات نكرمبرج قد بينت باف تعرض سمطات االحتالؿ لالماكف
اتٌ ٌ
ينية ،أك المساس بيا يشكؿ جريمة دكلية.
ٌ
الد ٌ

( )169غزاؿ ،سعاد :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص91

( )170بيادلي ،منى :)2012( ،مرجع سابؽ ،ص151
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ائيمي ترتكب جرائـ حرب ضد الممتمكات الثٌقافية في
فمف ٌ
الناحية ال ٌ
قانكنية فاف سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ
القدس ال سيما ما يتعرض لو المسجد األقصى المبارؾ ،كذلؾ يعكد لما تقكـ بو االجيزة العسكرٌية
كلية كمف ذلؾ ما صدر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة
ائيمية مف افعاؿ ادانتيا ق اررات ال ٌشرعية ٌ
الد ٌ
اإلسر ٌ
السادسة منو كالتٌي نصت عمى" اف حاالت الخرؽ
في القرار رقـ  147/36لعاـ 1981ـ ،في الفقرة ٌ
فاقية جنيؼ ىي جرائـ حرب كاىانة لإلنسانية (.)171
الخطير مف قبؿ إسرائيؿ ألحكاـ اتٌ ٌ

اف قكات االحتالؿ االسرائيمي ارتكبت العديد مف الجرائـ بحؽ المصميف في المسجد االقصى المبارؾ كالتي
تعد بمثابة جرائـ حرب كمف اىـ االمثمة عمى ىذه الجرائـ ما يمي:
ائيمي مف أصؿ
 .1في تماـ ٌ
الساعة التٌاسعة مف صباح يكـ االحد 1982/11/4ـ ،اقتحـ الجندم اإلسر ٌ
النار
قادما مف باب الغكانمة ،كقتؿ أحد الحراس كأطمؽ ٌ
أمريكي ىارم جكلدماف مسجد قبة ٌ
الصخرة المشرفة ن
ائيمي لحمايتو كانقاذه فأحاطكا بو كأخرجكه
بشكؿ عشكائي داخؿ المسجد ،فيرع جنكد جيش االحتالؿ اإلسر ٌ

النار عمى المكاطنيف مف جميع الجيات ،ككانت الحصيمة شييديف كأكثر مف ستيف
مف المسجد ،كأطمقكا ٌ
يحا (.)172
جر ن
النار عمى
ائيمي ٌ
 .2قبيؿ صالة ظير االثنيف بتاريخ 1990/10/8ـ ،أطمقت قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
الرشاشات  ،حيث حاكؿ متطرفكف ييكد
المصميف داخؿ أسكار الحرـ القدسي ال ٌشريؼ مستخدميف األسمحة ك ٌ
مما يسمى بجماعة أمناء جبؿ الييكؿ كضع حجر األساس لمييكؿ الثٌالث المزعكـ في ساحة الحرـ القدسي

الدخكؿ إلى
ال ٌشريؼ فيب أىالي القدس
متصديف ليذه المحاكلة ،كمحاكليف منع المتطرفيف الييكد مف ٌ
ٌ
المسجد األقصى المبارؾ ،فكقعت اشتباكات بيف المتطرفيف الييكد الٌذيف يقكدىـ غرشكف سممكف كبيف نحك
الصالة فيو(،)173كتدخؿ جنكد
خمسة آالؼ
فمسطيني شدكا رحاليـ إلى المسجد األقصى المبارؾ ألداء ٌ
ٌ
ائيمي المكجكدكف بكثافة داخؿ الحرـ القدسي ،فأطمقكا قنابؿ الغاز فجأة دكف سابؽ انذار
حرس الحدكد اإلسر ٌ

عمى المصميف العزؿ ثـ تبع ذلؾ ىجكـ لما يزيد عف مئتيف مف جنكد االحتالؿ الٌذيف اطمقكا ال ٌذخيرة الحية

( )171نجادم ،فاطمة :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص124-123
( )172التٌميمي ،تيسير :)2008( ،مرجع سابؽ ،ص256
( )173التٌميمي ،تيسير ،المرجع السابؽ ،ص256
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فمسطينيا كاصابة ( )850اخريف ممف كانكا يصمكف في المسجد
كالمطاطية مما أدل إلى استشياد ()23
ٌ
األقصى المبارؾ(.)174
 .3في صباح يكـ االربعاء 1996/9/25ـ ،قاـ بنياميف نتانياىك بفتح باب لمنفؽ الممتد تحت باب
فمسطينية
النفؽ اندالع ىبة
فجر افتتاح ىذا ٌ
ٌ
السمسمة كباب القطانيف ،ضمف خطكات ىدـ المسجد كقد ٌ
ٌ
الفمسطينية أما في المسجد األقصى المبارؾ فقد أطمقت قكات
عارمة كمكاجيات دامية في كافٌة المدف
ٌ

النار عمى المصميف المسمميف في باحات المسجد األقصى المبارؾ كذلؾ يكـ الجمعة
ائيمي ٌ
االحتالؿ اإلسر ٌ
الرصاص المطاطي كقنابؿ الغاز
المكافؽ 1996/9/27ـ ،مستخدمة الطٌائرات المركحية كالبنادؽ اآللية ك ٌ
شخصا كجرح العشرات(.)175
ائيا  ،مما أدل إلى استشياد ()14
كقنابؿ ٌ
الدخاف الخانقة ،كأطمقت ٌ
النار عشك ن
ن

 .4في يكـ الخميس 2000/9/28ـ ،أقدـ شاركف عمى استفزاز مشاعر المسمميف كاقتحاـ المسجد األقصى

الفمسطينيكف
ائيمية ،فتصدل لو
المبارؾ ،كساحاتو ك ٌ
ٌ
الدخكؿ إليو بحماية ألفيف مف رجاؿ ال ٌشرطة اإلسر ٌ
المرابطكف في المسجد ،كبعد انتياء المصميف مف اداء شعائر صالة الجمعة بتاريخ 2000/9/29ـ،
يحا
ائيمي ٌ
النار عمييـ ،فسقط منيـ تسعة شيداء كأكثر مف ( )60جر ن
مباشرة أطمقت قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
(.)176

كتعد بمثابة جرائـ الحرب كفقا لمقانكف كاالعراؼ الدكلية قياـ قكات االحتالؿ االسرائيمي باستخداـ القنابؿ في
قصؼ المسجد األقصى المبارؾ في حرب 1967ـ ،مما اكقع اض ار انر كخرابان بالغان في مبانيو ،كاحراؽ
المسجد االقصى المبارؾ عاـ 1969ـ ،كحصار المسجد االقصى المبارؾ ،كاغالقو كاقتحاـ قكات

االحتالؿ لممسجد االقصى المبارؾ كمبانيو كما احدثتو مف اضرار كخراب في بكابات كنكافذ كاعمدة

المسجد االقصى المبارؾ كالعبث بمحتكياتو.

( )174ابك عرفة ،خالد :)2017( ،مرجع سابؽ ،ص198

()175
الدكلي لنصرة القدس ،االعماؿ الكاممة
محمد :)2008( ،الممارسات اإلسرائيمية تجاه االماكف المقدسة ،المؤتمر ٌ
الفيٌ ،
الدكلي الثٌاني ،القدس-بيركت-غزة ،ص645
لمؤتمر القدس ٌ

( )176التميمي ،تيسير :)2018( ،مرجع سابؽ ،ص258
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ائيمي بكاسطة اجيزتيا العسكرٌية
اف كؿ ىذه االعتداءات كاالنتياكات التٌي ترتكبيا دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
يكميان في المسجد األقصى المبارؾ ،يجعؿ منيا كبقكة القانكف مسؤكلة دكليان عف أفعاليا غير المشركعة،

الدكؿ ،كتضرب بعرض الحائط كؿ األحكاـ
كلية التٌي تسرم بيف ٌ
فيي بذلؾ تنتيؾ كؿ األعراؼ ٌ
الد ٌ
كلية المتعارؼ عمييا ،كالتٌي يجب إدانتيا كمحاسبة مرتكبييا،كما كأف
،كالقكاعد الكاردة في المكاثيؽ ٌ
الد ٌ
الدكلي،
ائيمي تقع عمييا بصفتيا دكلة محتمة لمقدس بمكجب القانكف ٌ
المسؤكلية ٌ
الد ٌ
كلية لدكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الدكلي اإلنساني في فمسطيف المحتمة منذ عاـ 1967ـ.
مما يجعؿ إسرائيؿ ممزمة باحتراـ كتطبيؽ القانكف ٌ
كلية كالتٌي تعنى بحماية الممتمكات الثٌقافية في
فاقيات ٌ
كتعد األحكاـ ك ٌ
الد ٌ
النصكص الكاردة في بعض االتٌ ٌ

قانكني الٌذم يثبت مف خالليا مسؤكلية دكلة االحتالؿ
النزاع المسمح االساس ال
كقت االحتالؿ الحربي ك ٌ
ٌ
ائيمي عف اعتداءاتيا عمى المسجد األقصى المبارؾ كمف اىميا:
اإلسر ٌ

المطمب األول :اتفاقية الىاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907م
فاقية مف خالؿ االعتداء عمى المقدسات
ائيمي لـ تحترـ القكانيف الكاردة في ىذه االتٌ ٌ
اف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
اإلسالمية كالمسيحية في القدس كالتٌي كاف لممسجد األقصى المبارؾ نصيب االسد منيا ،حيث جاء نص
ٌ

المادة ( )46كما يمي'' :ينبغي احتراـ شرؼ األسرة كحقكقيا ،كحياة األشخاص كالممكية الخاصة ،ككذلؾ

ينية .ال يجكز مصادرة الممكية الخاصة"( ،)177كذلؾ ما لـ تقـ دكلة االحتالؿ
المعتقدات كال ٌشعائر ٌ
الد ٌ
باحترامو بؿ عمى العكس مف ذلؾ.

فاقية عمى ما يمي'' :يحظر كؿ حجز أك تدمير أك إتالؼ عمدم لمثؿ
كما تنص المادة ( )56مف ىذه االتٌ ٌ
يخية كالفنية كالعممية كتتخذ اإلجراءات القضائية ضد مرتكبي ىذه
ىذه المؤسسات ،كاآلثار التٌار ٌ

األعماؿ"(.)178

( )177المادة ( )46مف اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كاعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907
( )178المادة ( )56مف اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كاعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907
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المطمب الثاني :اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م
الرابعة لعاـ 1949ـ ،مف خالؿ ما جاءت
ائيمي بمكجب اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
تيثبت مسؤكلية دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
بو المادة ( )147منيا ،حيث نصت عمى" ٌأنو مف بيف األفعاؿ التٌي تعد مخالفات جسيمة تمؾ التٌي تيقترؼ

فاقية ،كالنقؿ غير المشركع ،أك تدمير كمصادرة الممتمكات الثٌقافية
ضد الممتمكات المحمية بمكجب االتٌ ٌ
الضركرة العسكرٌية "( ،)179كىذا ما قامت بو دكلة االحتالؿ بحؽ المسجد األقصى
عمى نحك ال تبرره ٌ

المبارؾ كغيره مف الممتمكات الثٌقافية في القدس.

المطمب الثالث :اتفاقية الىاي لعام 1954م
فاقية الىام لعاـ 1954ـ ،كالخاصة بحماية الممتمكات الثٌقافية في حالة
تعد القكاعد كاالحكاـ الكاردة في اتٌ ٌ
قانكنية التٌي تثبت بكضكح مسؤكلية دكلة االحتالؿ
ٌ
النزاع المسمح كاالحتالؿ الحربي ،مف األسس ال ٌ

ائيمي عف اعتداءاتيا عمى الممتمكات الثٌقافية في القدس كعمى راسيا المسجد األقصى المبارؾ كالتٌي
اإلسر ٌ
فاقية خاصةن كاف إسرائيؿ قد انضمت إلييا ،حيث أف إسرائيؿ لـ تمتزـ بما
تشكؿ انتياكان صارخان ليذه االتٌ ٌ

فاقية الىام لعاـ 1954ـ ،كالخاصة باالحتالؿ كالمعنية باحتراـ
جاءت بو المادتيف ()4ك( )5مف اتٌ ٌ
الممتمكات الثٌقافية ،بحيث كاف لزامان عمييا أف ال تستخدـ الممتمكات الثٌقافية ألغراض قد تعرضيا لمتمؼ أك

()180
الضركرم أيضان عمى دكلة
التٌدمير  ،كما ال يحؽ ليا تكجيو اليجمات العسكرٌية تجاىيا،ككاف مف ٌ
ائيمي تحريـ أم سرقة أك نيب أك تخريب ضد ىذه األعياف الثٌقافية ك عدـ االستيالء عمييا.
االحتالؿ اإلسر ٌ

كلية كذلؾ مف خالؿ
ائيمي قد خرقت احكاـ المعاىدات كالقكانيف ٌ
الد ٌ
يتضح لنا باف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
القكة العسكرٌية كتكجيو ىجمات ذات طابع عسكرم ضد المسجد األقصى المبارؾ الٌذم يعد مف
استخداـ ٌ
خاصة كما انيا تعرضت لممصميف باإلرىاب
فمسطينييف
اىـ االماكف المقدسة لدل المسمميف كافٌة كال
ٌ
ٌ
الدكلي ،كذلؾ تحت تيديد
ينية المكفكلة بالقانكف ٌ
القكة ،كاعاقة تأديتيـ لشعائرىـ ٌ
الد ٌ
كالتٌنكيؿ ،كاستخداـ ٌ

السالح ما عرض المسجد األقصى المبارؾ ألضرار ،كتدمير ،كاتالؼ ،كتخريب لبعض مككناتو كاجزاءه
ٌ
القكة ضد المصميف المتكاجديف داخمو.
االثرية عالكة عمى استخداـ ٌ
( )179المادة ( )147مف اتفاقية جنيؼ لعاـ 1949

( )180تكفيؽ ،فريد ،شرماؽ :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص58
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الفصل الخامس
اآلثار القانونية المترتبة عمى انتياك أحكام حماية المسجد األقصى المبارك في القانون
الدولي
ائيمي نتيجة
تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ المسؤكلية المدنية كالجنائية ٌ
الد ٌ
كلية لدكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
كلية المتاحة لمالحقة
النتياكاتيا بحؽ المسجد األقصى المبارؾ كما كتطرؽ الباحث الى اإلمكانيات ٌ
الد ٌ
الدكلي.
كلية كفقان ألحكاـ القانكف ٌ
ائيمييف جنائيان أماـ المحافؿ ٌ
الد ٌ
مجرمي الحرب اإلسر ٌ

المبحث االول :المسؤولية المدنية الدولية لدولة االحتالل اإلسرائيمي
الدكلي ،بقياميا بأعماؿ
ائيمي التٌي تنتيؾ القانكف ٌ
تترتب ثالثة التٌزامات رئيسية عمى دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
ينتج عنيا الحاؽ ضرر بالغير كتتمحكر ىذه االلتزامات حكؿ كقؼ العمؿ غير المشركع كالمخالؼ لمقانكف
الدكلي ،كرد الممتمكات الثٌقافية ،كالتٌعكيض المالي.
ٌ

أوال :وقف العمل زير المشروع
فمسطينية بما فييا القدس عاـ 1967ـ ،مف أخطر األعماؿ
يعتبر استمرار االحتالؿ الحربي لألراضي ال
ٌ
ائيمي كبالتالي فإف أىـ التٌزاـ يقع عمى عاتؽ سمطات
غير المشركعة التٌي تقترفيا سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ

كلية ()242ك
االحتالؿ ىك إنياء حالة االحتالؿ ،كاالنسحاب مف األراضي المحتمة كفقان لق اررات ال ٌشرعية ٌ
الد ٌ
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(،)181()338كلكف ىناؾ عدة التٌزامات فكرية تقع عمى عاتؽ سمطات االحتالؿ ،مف أىميا إعادة الحاؿ في
المسجد األقصى المبارؾ إلى ما كانت عميو قبؿ االحتالؿ عاـ 1967ـ ،ككقؼ االعتداءات العسكرٌية
ائيمي عميو ،ككقؼ االعتداءات عمى المصميف داخمو كتقديـ ضمانات
الصادرة عف قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
عمى عدـ تكرار ىذه االفعاؿ مستقبال كذلؾ ما أكدت عميو المادة( )30مف مشركع المكاد المتعمقة بمسؤكلية
الدكلة المسؤكلة
كلية غير ال ٌشرعية المعتمد في عاـ 2001ـ ،حيث نصت بانو عمى ٌ
الدكؿ عف األفعاؿ ٌ
ٌ
الد ٌ
عف الفعؿ غير المشركع دكليان التٌزاـ باف:
الضمانات المالئمة بعدـ التٌكرار إذا اقتضت
أ) تكؼ عف الفعؿ إذا كاف مستمر (ب) تقدـ التٌأكيدات ك ٌ
الظٌركؼ ذلؾ (.)182
ثانيا :جبر الضرر
الناتجة عف الفعؿ كتشمؿ
تككف ٌ
الدكلة المرتكبة لمفعؿ غير المشركع دكليان ممزمة بجبر كامؿ الخسارة ٌ
الدكلي عدة أشكاؿ أك صكر
الخسارة أم ضرر سكاء كاف ماديان أك معنكيان كقد يأخذ التٌعكيض في القانكف ٌ
الرد كالتٌعكيض كالتٌرضية.
تتمثؿ أىميا في ٌ

 .1رد الممتمكات الثقافية
الدكلييف عمى ضركرة رد الممتمكات الثٌقافية التٌي يتـ االستيالء عمييا أك نيبيا في
أقر القضاء ك العمؿ ٌ
المسمحة كاالحتالؿ الحربي ،ك يقصد برد الممتمكات الثٌقافية إعادة األكضاع المتضررة مف
زمف ٌ
النزاعات ٌ

كلية فإف األسمكب األمثؿ
العمؿ غير المشركع إلى ما كانت عميو مف قبؿ ،ك في حالة ثبكت المسؤكلية ٌ
الد ٌ
()183
الدكؿ عف
الرد كفقا لممادة( )35مف مشركع المكاد المتعمقة بمسؤكلية ٌ
ىك التٌعكيض العيني ،كيشترط في ٌ
()181
الدكلية عف الجرائـ
درعاكم ،داكد :)2001( ،تقرير حكؿ جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية :مسؤكلية إسرائيؿ ٌ
خالؿ انتفاضة األقصى ،الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف ،سمسمة التٌقارير القانكنية ( ،)24ص23

()182
الدكلية غير ال ٌشرعية المعتمد في عاـ 2001ـ
الدكؿ عف األفعاؿ ٌ
المادة( )30مف مشركع المكاد المتعمقة بمسؤكلية ٌ
((http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_589.pdf

( )183شرماؽ ،تكفيؽ ،شرماؽ ،فريد :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص42
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الرد  :أ) غير مستحيؿ ماديا ب) غير
األفعاؿ ٌ
الد ٌ
كلية غير ال ٌشرعية المعتمد في عاـ 2001ـ ،اف يككف ٌ
الرد بدال مف التٌعكيض(.)184
مستتبع لعبء ال يتناسب اطالقا مع المنفعة المتأتية مف ٌ
تـ االستيالء
مف ىنا نستنتج ككفقان ألحكاـ القانكف ٌ
ائيمي ممزمة برد كؿ ما ٌ
الدكلي فاف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
عميو مف ممتمكات ثقافية أك ما يتبع ليا كالتٌي استكلت عمييا عند احتالليا لمقدس عاـ 1967ـ ،كمف ذلؾ

الصخرة المشرفة كالتٌي تستخدميا
مصادرتيا لمفاتيح باب المغاربة كاستيالئيا عمى غرفة تقع في ساحة قبة ٌ
كمركز لقكاتيا ال ٌشرطية اضافة إلى رد كؿ مف حائط البراؽ كالقصكر االمكية التٌي تعد جزنء ال يتج أز مف

المسجد األقصى المبارؾ.
 .2التعويض

ائيمي مسؤكلة عف تعكيض كافٌة االضرار كالخسائر التٌي لحقت بالمسجد األقصى
اف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الدكلي كقكاعد االحتالؿ
المبارؾ كالمصمييف داخمو نتيجة لمجرائـ التٌي ارتكبتيا كمخالفتيا ألحكاـ القانكف ٌ

()185
الرابعة 1907ـ،
الحربي ،كنضيؼ عمى ىذه المسؤكلية ما نصت عميو المادة ( )3مف اتٌ ٌ
فاقية الىام ٌ
فاقية يترتب عميو دفع تعكيضات" (،)186حيث
حيث قررت باف "مخالفة نصكص الئحة الىام الممحقة باالتٌ ٌ

النقدم يعتبر ال ٌشكؿ الطٌبيعي لمتعكيض حيث غالبان ما تككف إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو
اف التٌعكيض ٌ
مستحيمة استحالة مادية أك قاصرة عف تحقيؽ اصالح كامؿ لمضرر المترتب عمى ارتكاب الفعؿ غير
المشركع دكليا(.)187

كعميو فاف إسرائيؿ ممزمة بتعكيض عف كافٌة االضرار كالخسائر التٌي لحقت بالمسجد األقصى المبارؾ
كمسؤكلة عف تعكيض مف استشيد أك اصيب مف المصميف داخمو نتيجة عمميات القتؿ كاإلعداـ خارج

نطاؽ القانكف.

()184
الدكلية غير ال ٌشرعية المعتمد في عاـ 2001ـ
الدكؿ عف األفعاؿ ٌ
المادة( )35مف مشركع المكاد المتعمقة بمسؤكلية ٌ
( )185لبيض ،نكاؿ :)2014( ،مرجع سابؽ ،ص456
()186
الرابعة لعاـ 1907
المادة ( )3مف اتفاقية الىام ٌ
()187
الدكلية لمدكلة عف انتياؾ حقكؽ االنساف ،جامعة اكمي محند اكلحاج،
كردة ،حبي :)2015-2014( ،المسؤكلية ٌ

البكيرة ،ص.81
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ثالثا.الترضية أو االرضاء
الضرر المعنكم كغالبان ما يتمثؿ في
يتـ المجكء إلى أسمكب التٌرضية أك االرضاء عادةن عندما يتعمؽ بجبر ٌ
الدكلة المنسكب إلييا الفعؿ غير المشركع بتقديـ إعتذارات شفكية أك كتابية أك أف تقكـ بفصؿ أك عزؿ
قياـ ٌ

المكظؼ الٌذم صدر منو العمؿ ك/اك محاكمتو ( ،)188كىذا ما اكدت عميو المادة( )37مف مشركع المكاد
كلية غير ال ٌشرعية المعتمد في عاـ 2001ـ ،حيث نصت عمى:
الدكؿ عف األفعاؿ ٌ
المتعمقة بمسؤكلية ٌ
الد ٌ

الدكلة المسؤكلة عف فعػؿ غػير مشػركع دكليػا التٌزاـ بتقػديـ ترضيػة عػف الخسػارة التٌي تترتب عمى
 .1عمى ٌ
الرد أك التٌعكيض.
ىذا الفعؿ إذا كاف يتعذر إصالح ىذه الخسارة عف طريؽ ٌ
 .2قػػد تتخذ التٌرضيػػة شػكؿ إقػ ػرار بػالخرؽ ،أك تعبػير عػػف األسػػؼ ،أك اعتػذار رسمػي ،أك أم شكؿ آخر

مناسب (.)189

فمسطيني عما ارتكبتو مف
ائيمي ممزمة بتقديـ إعتذار لمشعب ال
ن
ٌ
كبناء عمى ذلؾ فاف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
جرائـ ضد المسجد األقصى المبارؾ ،كالمكاطنيف األبرياء العزؿ التٌي إما قتمتيـ ،أك أصابتيـ بجراح ،أك
قامت بتعذيبيـ في سجكنيا.

المبحث الثاني :المسؤولية الجنائية الدولية لدولة االحتالل اإلسرائيمي
الدكلي،
الدكلي ال يعترؼ بالمسؤكلية الجنائية لمدكؿ عما يصدر عنيا مف أفعاؿ مخالفة لمقانكف ٌ
اف القانكف ٌ
الدكلي العاـ،
كتقتصر ىذه المسؤكلية عمى التٌعكيض فقط ،لكف كفي ظؿ التٌطكر الحاصؿ في القانكف ٌ

الدكلة المعتدية فرديان ،كىك ما يطمؽ عميو بالمسؤكلية الجنائية
أصبح مف الممكف مقاضاة قادة كأفراد ٌ
قانكنية لمممتمكات الثٌقافية يالحؽ دكليان بتيمة ارتكاب جرائـ حرب
الفردية ،كأصبح مف ينتيؾ الحماية ال ٌ
(.)190

()188كردة ،حبي :)2015-2014( ،مرجع سابؽ ،ص79

()189
الدكلية غير ال ٌشرعية المعتمد في عاـ 2001ـ
الدكؿ عف األفعاؿ ٌ
المادة( )37مف مشركع المكاد المتعمقة بمسؤكلية ٌ
( )190غزاؿ ،سعاد :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص90
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كلية جراء قيامو بأعماؿ تيعد انتياكان
يقصد بالمسؤكلية الجنائية الفردية تحمؿ شخص طبيعي لمسؤكليتو ٌ
الد ٌ
الدكلي اإلنساني خاصةن تمؾ المتعمقة بحماية الممتمكات الثٌقافية بحيث تكصؼ ىذه األعماؿ
لقكاعد القانكف ٌ

الدكلي ،كلممسؤكلية الجنائية الفردية أىمية كبيرة ،فمف خالليا تتـ حماية
بغير المشركعة في نظر القانكف ٌ
الدكؿ ،كذلؾ بقمع الجريمة ،كتسميط العقاب عمى المجرـ (.)191
مصالح ٌ

الدكؿ
اف الجريمة ترتبط دكمان بشخص طبيعي بعينو يتكلى ارتكابيا سكاء بنفسو أك بمساعدة الغير ،كحكاـ ٌ
اذ يصدركف األكامر لقكاتيـ بارتكاب جرائـ فاف الجريمة تنسب لمحاكـ كقكاتو جنائيان ،أما التٌعكيض المدني
فاف المسؤكلية عنو تككف عمى الدكلة نفسيا اذ يبقى األصؿ في ال ٌشأف الجنائي نسبتو إلى ال ٌشخص

الطٌبيعي كقد شكؿ البرتكككؿ اإلضافي الخاص بحماية الممتمكات الثٌقافية لسنة 1999ـ ،سابقة ألنو نص
عمى المسؤكلية الجنائية الفردية ،كأيضان أسس لمبدأ االختصاص العالمي أم اف المجرميف الٌذيف يرتكبكف

جرائـ في حؽ التٌراث الثٌقافي لدكلة ما يجكز محاكمتيـ في أم دكلة أخرل في العالـ(.)192

كلية بصفتيا قكة احتالؿ المسؤكلية المدنية بالتعكيض
اذف يترتب عمى إسرائيؿ بمكجب قكاعد المسؤكلية ٌ
الد ٌ
الناجمة عف عدكانيا المستمر كالمسؤكلية الجنائية بمحاكمة األشخاص المسؤكليف عف
عف كافٌة االضرار ٌ
جرائـ الحرب مف قادتيا كافراد قكاتيا العسكرٌية كالمستكطنيف فجرائـ الحرب التٌي حككـ بمكجبيا مجرمك
فمسطيني عامة كالمقدسييف
الحرب في نكرمبرج كطككيك ىي نفس الجرائـ التٌي يتعرض ليا ال ٌشعب ال
ٌ

ائيمي استنادان لمسؤكليتيـ الجنائية الفردية
ٌ
خاصة كالتٌي تستكجب محاكمة قادة كمسؤكلي دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
(.)193

ائيمي يسألكف جنائيان عف ىذه الجرائـ سكاء مف خطط أك
كما كأف األشخاص التٌابعيف لدكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الدكلة مسؤكلة عف االنتياكات التٌي تصدر عف قكاتيا
أمر أك نفذ أك شارؾ فييا أك حرض عمييا ،كتعتبر ٌ
المسمحة ألنيا مسؤكلة عف أعماؿ كافٌة األجيزة التٌابعة ليا سكاء كانت مدنية أك عسكرية ،طالما أف ىذه
النص عمى ذلؾ في المادة ( )3مف
األعماؿ ارتكبت مف أشخاص رسمييف يعممكف باسـ ٌ
الدكؿ ،ك لقد كرد ٌ
194
النص عمييا في
فاقية الىام لعاـ 1907ـ ،الخاصة باحتراـ عادات ك أعراؼ الحرب البرية ،ثـ أعيد ٌ
اتٌ ٌ
( )191شرماؽ ،تكفيؽ ،شرماؽ ،فريد :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص47
( )192نجادم ،فاطمة :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص127

()193
السابؽ ،ص129
المرجع ٌ
( )194شرماؽ ،تكفيؽ ،شرماؽ ،فريد :)2013( ،مرجع سابؽ ،ص94
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فاقيات جنيؼ لعاـ1949ـ ،كالتي
المادة ( )91مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 1977ـ ،الممحؽ باتٌ ٌ
فاقيات اك ىذا الممحؽ عف دفع تعكيض اذا
نصت عمى " يساؿ طرؼ ٌ
النزاع الٌذم ينتيؾ احكاـ االتٌ ٌ

اقتضت الحاؿ ذلؾ كيككف مسؤكال عف كافٌة االعماؿ التٌي يقترفيا األشخاص الٌذيف يشكمكف جزءا مف قكاتيا
المسمحة"(.)195
فاقية
كما تنص المادة ( )28مف اتٌ ٌ

السامية بأف تتخذ
الىام لعاـ 1954ـ ،عمى ما يمي'' تتعيد األطراؼ ٌ
اإلجراءات التٌي تكفؿ محاكمة األشخاص الٌذيف يخالفكف أحكاـ ىذه

في نطاؽ تشريعاتيا الجنائية كافٌة
فاقية أك الٌذم يأمركف بما يخالفيا ،كتكقيع جزاءات جنائية أك تأديبية عمييـ ميما كانت جنسيتيـ"(.)196
االتٌ ٌ

فاقيات جنيؼ لعاـ 1949ـ ،في
حيث تعتبر القكات العسكرٌية جياز مف أجيزة ٌ
الدكلة ،كقد اكدت اتٌ ٌ
الدكلة إضافة لمسؤكلية األفراد في حالة ارتكاب انتياكات جسيمة ،ك أعيد
نصكصيا عمى كجكد مسؤكلية ٌ

فاقية الىام لحماية الممتمكات الثٌقافية لعاـ 1954ـ ،ك
ٌ
النص عمى ذلؾ في البرتكككؿ اإلضافي الثٌاني التٌ ٌ
الدكلة كتعد مسؤكلة عنيا فضال
الدكلة كمنيا القكات العسكرٌية تنسب إلى ٌ
بالتالي فإف أعماؿ كافٌة أجيزة ٌ

الدكلة
عف المسؤكلية الفردية المترتبة عف الجرائـ المرتكبة كتستند ىذه المسؤكلية عمى المبدأ القاضي بأف ٌ

التٌي ترتكب عمال عدكانيا بكاسطة قكاتيا المسمحة تمتزـ بتعكيض كافٌة األضرار المترتبة عمييا(.)197

ائيمي تمثؿ أفعاليا جرائـ دكلية فيي تخالؼ
مما سبؽ ذكره مف الممكف االستنتاج باف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
خاصة فيما يتعمؽ بحماية أماكف العبادة كتعد مسؤكلة عف كؿ ما يصدر عف
قانكف االحتالؿ الحربي
ٌ
قكاتيا العسكرٌية مف استخداـ لمقكة المسمحة ضد المسجد األقصى المبارؾ كالمصميف داخمو باعتبارىا جزء
ائيمي مسؤكلية عف كافٌة ما يصدر عف
مف أجيزة ٌ
الدكلة ٌ
الرسمية بحيث تقع عمى عاتؽ دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
قكاتيا العسكرٌية كال ٌشرطية مف أفعاؿ كانتياكات ضد المسجد األقصى المبارؾ بمكجب قكاعد كاحكاـ

السياسي كالعسكرم فييا.
القانكف ٌ
الدكلي كذلؾ ابتداء مف أرس اليرـ ٌ

( )195المادة ( )91مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  1977الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1949
( )196المادة ( )28مف اتفاقية الىام لعاـ 1954

( )197طيب ،بمخير :)2016( ،مرجع سابؽ ،ص308
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المبحث الثالث :اإلمكانيات الدولية المتاحة لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيميين جنائياً
اف إمكانية مالحقة مف ارتكب ،كيرتكب جرائـ بحؽ المسجد األقصى المبارؾ ،كمصميو مف مجرمي دكلة

كلية كالتٌي أكجبت تقديـ مرتكبي
ائيمي تستند عمى أحكاـ كنصكص المعاىدات كاالعراؼ ٌ
الد ٌ
االحتالؿ اإلسر ٌ
جرائـ الحرب كمف أمر بارتكابيا لممحاكمة كانزاؿ العقكبة بيـ ،كمف الممكف مالحقة دكلة االحتالؿ

ائيمي كمجرمييا مف خالؿ ما يمي:
اإلسر ٌ

المطمب االول :محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيميين أمام المحاكم الوطنية لمدول األطراف
في اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوالتيا الممحقة
الدكؿ األطراؼ ،منيا اف تتخذ إجراءات
الرابعة التٌزامات عمى ٌ
رتبت المادة ( )146مف اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
تشريعية لفرض عقكبات فعالة عمى األشخاص الٌذيف يقترفكف أك يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات

الدكؿ المتعاقدة بمالحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات
فاقية ،كما كتمتزـ ٌ
الجسيمة ليذه االتٌ ٌ
الجسيمة ،أك باألمر باقترافيا ،كبتقديميـ لممحاكمة أيا كانت جنسيتيـ( ،)198كلمدكؿ األطراؼ أيضا اذا

فضمت ذلؾ كطبقا ألحكاـ تشريعية ،أف تسمميـ إلى طرؼ متعاقد آخر لمحاكمتيـ ،ما دامت تتكفٌر لدل
الطٌرؼ المذككر أدلة اتياـ كافية ضد ىؤالء األشخاص ،كبمكجب المادة ( )86مف البركتكككؿ األكؿ
فاقية
التفاقية جنيؼ الرابعة ،فانو تترتب مسؤكلية مباشرة كجماعية عمى عاتؽ ٌ
الدكؿ األعضاء في اتٌ ٌ
فاقية(.)199
الرابعة ،التٌي مف كاجبيا التٌحرؾ لمكاجية ٌ
الدكلة التٌي تتعمد خرؽ أحكاـ ىذه االتٌ ٌ
جنيؼ ٌ

الرابعة لعاـ 1949ـ ،فإنو يمكف مالحقة
ائيمي باعتبارىا طرفان في اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
أف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمييف ،سكاء القادة اآلمريف أك الجنكد المنفذيف الٌذيف قامكا بتكجيو ىجمات عسكرية
مجرمي الحرب اإلسر ٌ
ضد المسجد األقصى المبارؾ كقتمكا كاصابكا المصميف العزؿ داخمو أماـ المحاكـ الكطنية لمدكؿ األعضاء

الرابعة ،كذلؾ يتطمب في المرحمة األكلى إعداد االتيامات كاألدلة الكافية ضد القادة
في اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
فاقية
ائيمييف كجنكدىا المنتميف ألجيزتيا العسكرٌية كال ٌشرطية المتكرطة بارتكاب االنتياكات الجسيمة التٌ ٌ
اإلسر ٌ
( )198لبيض ،نكاؿ :)2014( ،مرجع سابؽ ،ص459
( )199درعاكم ،داكد :)2001( ،مرجع سابؽ ،ص96

87

الرابعة كالبركتكككؿ األكؿ الممحؽ بيا ،حتٌى تتمكف ىذه المحاكـ مف ال ٌشركع في إجراءات ضد
جنيؼ ٌ
ائيمييف أماـ المحكمة.
مجرمي الحرب اإلسر ٌ

المطمب الثاني :محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيميين أمام المحكمة الجنائية الدولية
تأسست المحكمة الجنائية الدكلية بصفة قانكنية في األكؿ مف يكليك/تمكز لعاـ 2002ـ ،بمكجب ميثاؽ
ركما ،الذم دخؿ حيز التنفيذ في  11أبريؿ/نيساف مف السنة نفسيا كتعد المحكمة الجنائية الدكلية كأكؿ
محكمة قادرة عمى محاكمة األفراد المتيميف بجرائـ اإلبادة الجماعية ،كالجرائـ ضد اإلنسانية ،كجرائـ
الحرب ،كجرائـ االعتداء ،كقد بدأت المحكمة عمميا في  1يكليك/تمكز عاـ 2002ـ ،بالتزامف مع دخكؿ
اتفاقية ركما لعاـ 1998ـ حيز التطبيؽ.

السياسييف كالعسكرييف كأفراد قكاتيا العسكرٌية اماـ المحكمة
ائيمي ٌ
يمكف محاكمة قادة دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الدعكل الجنائية ضدىـ مف قبؿ دكلة فمسطيف كالتي انضمت
الجنائية الدكلية كذلؾ عف طريؽ تحريؾ ٌ

رسميا لممحكمة الجنائية الدكلية بعد تكقيعيا عمى اتفاقية ركما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدكلية،
كذلؾ في  1يناير/كانكف الثاني 2016ـ ،كالذم دخؿ حيز التطبيؽ بالنسبة لفمسطيف بعد  3أشير ،أم في

 1أبريؿ/نيساف 2016ـ ،مما سيتيح ليا مالحقة مسؤكليف إسرائيمييف بتيمة ارتكاب جرائـ حرب ،أك أخرل

مرتبطة باالحتالؿ (.)200

كلية في 31كانكف األكؿ
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية ٌ
كمف الجدير بالذكر اف إسرائيؿ كقعت عمى ٌ
الد ٌ
كلية ،فإنو يمكف
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية ٌ
مف العاـ 2000ـ ،كلـ تصادؽ عميو ،كبالرجكع إلى ٌ
الد ٌ

ائيمييف لممحكمة الجنائية الدكلية استنادان الى اف دكلة فمسطيف تدخؿ ضمف
تقديـ مجرمي الحرب اإلسر ٌ
كلية ،ككفقا لممادة ( )12مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية
الكالية القضائية لممحكمة الجنائية ٌ
الد ٌ

الدكلية فاف المحكمة تمارس اختصاصيا كفؽ شركط مسبقة كىي:

( )200بكزينة ،امنة :)2016( ،انضماـ فمسطيف الى المحكمة الجنائية الدكلية كامكانية تفعيؿ اختصاصيا في مكاجية جرائـ

إسرائيؿ ضد الشعب الفمسطيني ،أعماؿ المؤتمر الدكلي الثالث عشر :فمسطيف  ...قضية كحؽ ،مركز جيؿ البحث العممي،

لبناف ،ص.227
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" .1الدكلة التي تصبح طرفان في ىذا النظاـ األساسي تقبؿ بذلؾ اختصاص المحكمة فيما يتعمؽ بالجرائـ

المشار إلييا في المادة (.)5

 .2في حالة الفقرة (أ) أك (ج) مف المادة ( ،)13يجكز لممحكمة أف تمارس اختصاصيا إذا كانت كاحدة أك

أكثر مف الدكؿ التالية طرفان في ىذا النظاـ األساسي أك قبمت باختصاص المحكمة كفقان لمفقرة (:)3

أ .الدكلة التي كقع في إقميميا السمكؾ قيد البحث أك دكلة تسجيؿ السفينة أك الطائرة إذا كانت الجريمة قد
ارتكبت عمى متف سفينة أك طائرة.

ب .الدكلة التي يككف الشخص المتيـ بالجريمة أحد رعاياىا

 .3إذا كاف قبكؿ دكلة غير طرؼ في ىذا النظاـ األساسي الزمان بمكجب الفقرة ( ،)2جاز لتمؾ الدكلة

بمكجب إعالف يكدع لدل مسجؿ المحكمة ،أف تقبؿ ممارسة المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بالجريمة قيد

البحث ،كتتعاكف الدكلة القابمة مع المحكمة دكف أم تأخير أك استثناء كفقان لمباب (.)201(")9

مف خالؿ المادة( )12مف ميثاؽ ركما ،تختص المحكمة الجنائية الدكلية في ثالث حاالت ىي:
 .1إذا ارتكبت الجرائـ في أراضي إحدل الدكؿ األطراؼ.

 .2إذا تـ ارتكاب الجرائـ مف قبؿ مكاطني إحدل الدكؿ األطراؼ في أم مكاف في العالـ.

 .3مف خالؿ الدكؿ غير األطراؼ التي تعمف قبكؿ اختصاص المحكمة .كفقا لمفقرة الثالثة مف المادة
( )12مف الميثاؽ.

كبشكؿ عاـ ،تختص المحكمة بعد مركر ( )60يكمان مف تاريخ انضماـ الدكلة لميثاؽ ركما

()202

.

اف المحكمة الجنائية الدكلية تمارس اختصاصيا في عدة حالة كذلؾ كفقا لممادة ( )13مف نظاـ المحكمة
االساسي كالتي تنص عمى " لممحكمة أف تمارس اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة مشار إلييا في المادة

( )5كفقان ألحكاـ ىذا النظاـ األساسي في األحكاؿ التالية:

( )201المادة ( )12مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعتمد في ركما في 17تمكز /يكليو 1998

( )202قفيشة ،معتز ،فمسطيف كالمحكمة الجنائية الدكلية.

))http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781
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أ .إذا أحالت دكلة طرؼ إلى المدعي العاـ كفقان لممادة ( )14حالة يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف ىذه
الجرائـ قد ارتكبت.

ب .إذا أحاؿ مجمس األمف ،متصرفان بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،حالة إلى المدعي
العاـ يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت.

ج .إذا كاف المدعي العاـ قد بدأ بمباشرة تحقيؽ فيما يتعمؽ بجريمة مف ىذه الجرائـ كفقان

()203

لممادة(")15

.

كاستنادان الى المادة ( )13مف ميثاؽ ركما لعاـ 1998ـ فاف الجيات التي يحؽ ليا تحريؾ الدعكل أماـ

المحكمة الجنائية الدكلية ثالثة كىي:
 .1حككمة الدكلة العضك.

 .2المدعية العامة لممحكمة الجنائية الدكلية مف تمقاء نفسيا دكف شككل مف أم دكلة بشرط أف تككف

الدكلة طرفا.

 .3مف خالؿ مجمس األمف بقرار يتخذه بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة إذا كانت الجرائـ

تيدد األمف أكالسمـ الدكلييف.

في كؿ ىذه األحكاؿ ،يجب أف تككف الجرائـ مرتكبة في أرض إحدل الدكؿ األعضاء ،أك مف خالؿ أحد

مكاطني دكلة عضك في المحكمة (.)204

نستنتج مف خالؿ المادتيف ( )12ك ( )13باف دكلة فمسطيف تستطيع محاكمة مجرمي الحرب االسرائمييف
الذيف ارتكبكا كما يزالكا يرتكبكف الجرائـ كاالنتياكات بحؽ المسجد االقصى المبارؾ كمصميو اماـ المحكمة
الجنائية الدكلية التي ليا الكالية القضائية الزمانية كالمكانية ،كذلؾ باعتبار اف دكلة فمسطيف عضك في

المحكمة الجنائية الدكلية ،كباف جرائـ االحتالؿ قد ارتكبت في المسجد االقصى المبارؾ الذم يقع في

القدس الشرقية المحتمة عاـ  1967ـ كالتي تعد جزء ال يتجزء مف اراضي دكلة فمسطيف كفقا لممكاثيؽ

كاالعراؼ الدكلية.

( )203المادة ( )13مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعتمد في ركما في 17تمكز /يكليو 1998
( )204قفيشة ،معتز ،مرجع سابؽ
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إف انضماـ دكلة فمسطيف الى المحكمة الجنائية الدكلية تعد خطكة تسمح بمالحقة افراد الجيش كالحككمة
اإلسرائيمية الذيف نفذكا أك أمركا بتنفيذ جرائـ حرب كذلؾ منذ األكؿ مف حزيراف لعاـ 2014ـ ،نظ انر ألف
الكالية الزمنية لممحكمة الجنائية الدكلية التي طمبتيا السمطة الفمسطينية ىي مف حزيراف 2014ـ( ،)205كىنا
ال بد مف التنكيو بانو طالما اعتبرت االنتياكات التي تقكـ بيا قكات االحتالؿ اإلسرائيمي ضد المسجد
األقصى المبارؾ كالمصميف داخمو في عداد جرائـ الحرب فانيا تخضع بالتالي لمقكاعد الخاصة المتعمقة
بجرائـ الحرب كبالتالي فاف ىذه الجرائـ ال تتقادـ بمركر الزمف كيمكف محاكمة مرتكبييا كمعاقبتيـ بغض

النظر عف كقت ارتكاب الجرائـ (.)206

( )205بكزينة ،امنة :)2016( ،مرجع سابؽ ،ص232

( )206الشاللدة ،محمد ،مرجع سابؽ ،ص51
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الخاتمة
قانكنية
الدراسة التٌي حاكلنا مف خالليا معالجة اإلشكالية التٌي تتمحكر حكؿ
اتضح لنا مف خالؿ ىذه ٌ
ٌ
كلية المترتبة عمى
ائيمي في المسجد األقصى المبارؾ كالمسؤكلية ٌ
التٌ ٌ
الد ٌ
دخالت العسكرٌية لالحتالؿ اإلسر ٌ
الدكلي،
دخالت العسكرٌية التٌي تنتيؾ مف خالليا احكاـ كمبادئ القانكف ٌ
ائيمي نتيجة ليذه التٌ ٌ
االحتالؿ اإلسر ٌ

الدكلي
كلية كيعكد ذلؾ إلى الطٌبيعة االمرة لقكاعد القانكف ٌ
الدكؿ كاالفراد أصبحت مف القكاعد ٌ
فمسؤكلية ٌ
الد ٌ
الدكؿ عمى تطبيقيا.
التٌي تمزـ جميع ٌ

الدكلي ىي مسالة حماية الممتمكات الثٌقافية كفي مقدمتيا أماكف
اف مف اىـ المسائؿ التٌي ييتـ بيا القانكف ٌ
كلية الخاصة
فاقيات ٌ
الد ٌ
العبادة كعدـ تعريضيا لمخطر كذلؾ مف خالؿ ابراـ مجمكعة مف المكاثيؽ كاالتٌ ٌ

بذلؾ.

كلية الخاصة بحماية الممتمكات الثٌقافية لـ يسمـ المسجد األقصى المبارؾ
فاقيات كاألعراؼ ٌ
الد ٌ
رغـ كؿ االتٌ ٌ
ائيمي منذ
مف االنتياكات العسكرٌية اليكمية المكجية ضده مف قبؿ سمطات كأجيزة دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
احتالؿ كامؿ القدس عاـ 1967ـ ،إلى يكمنا ىذا.

ائيمي لممسجد األقصى المبارؾ كالحماية المقررة لو باعتباره مف الممتمكات
اف انتياؾ دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الدكلي.
الثٌقافية المشمكلة بالحماية يشكؿ انتياكا لسيادة المجتمع ٌ
الرئيسية المشار الييا سابقا كلـ يتبقى
مف خالؿ ىذه ٌ
الدراسة حاكلنا قدر المستطاع اإلجابة عمى اإلشكالية ٌ
النتائج التٌي تكصمنا الييا كما ال بد مف ابداء بعض المقترحات
لنا أخي ار اال اف نشير إلى مجمكعة مف ٌ
النحك االتي:
كذلؾ عمى ٌ

أوال :النتائج
 .1اف المسجد األقصى المبارؾ يعد مف الممتمكات الثٌقافية لما يتمتع بو مف قيمة دينية كتاريخية كركحية

اإلسالمية كالعالـ اجمع تجعؿ منو مممكؾ ثقافيا ينبغي تكفير الحماية لو
فمسطيني بؿ كلالمة
لمشعب ال
ٌ
ٌ
قانكنيا.
ٌ
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ائيمي كما تزاؿ بمحاكالت لتغيير كضع المسجد األقصى المبارؾ التٌاريخي
 .2قامت دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
كالقائـ منذ عاـ 1967ـ ،بؿ كأنيا قد نجحت إلى حد كبير في ذلؾ.
يخية بؿ أصبحت
 .3تطكر كتكسع ماىية كمفيكـ الممتمكات الثٌقافية كعدـ اقتصارىا عمى مجرد االثار التٌار ٌ
ينية.
أكثر شمكال لتضـ المقدسات كاالماكف ٌ
الد ٌ
ائيمي ممثمة بقكاتيا العسكرٌية قامت كما تزاؿ تقكـ باقتراؼ العديد مف الجرائـ
 .4اف سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ
ينية ال سيما المسجد األقصى المبارؾ مخترقة بذلؾ الحماية الخاصة
بحؽ الممتمكات الثٌقافية كالتٌاريخية ك ٌ
الد ٌ

كلية.
فاقيات ٌ
الد ٌ
المكرسة ليذه األماكف بمكجب االحكاـ كاالتٌ ٌ

ائيمي العسكرٌية عمى المسجد األقصى المبارؾ ،كاالمالؾ الثٌقافية
 .5اف اعتداءات دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
االخرل مف أماكف دينية في القدس ىي بمثابة جرائـ حرب فالقدس مدينة محتمة بمكجب الق اررات كالمكاثيؽ
ائيمي باعتدائيا عمى المسجد األقصى المبارؾ انما تنتيؾ بذلؾ احكاـ
ٌ
الد ٌ
كلية ،كاف دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الدكلي كالمكاثيؽ الدكلية.
القانكف ٌ
الدكلي عمى صعيد حماية الممتمكات الثٌقافية
الرغـ مف التٌطكر كالتٌقدـ الكبير الٌذم شيده القانكف ٌ
 .6عمى ٌ
ككضع القكاعد كاالحكاـ الخاصة لحمايتيا مف االعتداء عمييا اال اف المسجد األقصى المبارؾ بشكؿ
الدليؿ عمى
خاص كباقي الممتمكات الثٌقافية في القدس بقيت مجردة مف ىذه الحماية عمى ارض الكاقع ك ٌ
ٌ
خاصة العسكرٌية منيا.
ائيمية اليكمية بكافٌة اشكاليا كانكاعيا
ذلؾ استمرار االنتياكات اإلسر ٌ
ٌ
فاقيات
ائيمي ألحكاـ القانكف ٌ
الدكلي مف عدة نكاحي كمنيا انتياؾ احكاـ اتٌ ٌ
 .7مخالفة دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
كلية
كلية الخاصة بحماية الممتمكات الثٌقافية كمخالفة كافٌة الق اررات ٌ
فاقيات ٌ
الد ٌ
الد ٌ
جنيؼ كالىام ككافٌة االتٌ ٌ

الد اعية لكقؼ انتياكاتيا ضد المسجد األقصى المبارؾ بما فييا ق اررات الجمعية العامة لألمـ
كاالممية ٌ
المتحدة كمجمس األمف كاليكنسكك.
كلية إزاء انتياكات دكلة االحتالؿ
الدكؿ اك المنظمات ٌ
الصادرة عف ٌ
 .8اف المكاقؼ ٌ
الد ٌ
الد ٌ
كلية سكاء ٌ
ائيمي بحؽ المسجد األقصى المبارؾ غير كافية لحمايتو بصفتيا غير فاعمة كتفتقد لمجدية.
اإلسر ٌ
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ائيمي المدنية كالجنائية عف الجرائـ المرتكبة بحؽ المسجد األقصى
 .9انعقاد مسؤكلية دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
المبارؾ.
الرابعة ،المنطبقة عمى
 .10اف إسرائيؿ ممزمة بأحكاـ اتفاقيات الىام لعاـ 1907ـ ،كاتٌ ٌ
فاقيات جنيؼ ٌ
فاقية الىام لعاـ 1907ـ ،ككذلؾ رفض دكلة
الرغـ مف رفض إسرائيؿ لتطبيؽ اتٌ ٌ
القدس المحتمة ،عمى ٌ
الرابعة لعاـ 1949ـ ،عمى القدس.
ائيمي تطبيؽ اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
االحتالؿ اإلسر ٌ

ائيمي عما قامت بو مف
 .11القضاء ٌ
الدكلي كسيمة يمكف المجكء الييا لمعاقبة دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
اعتداءات كجرائـ بحؽ المسجد األقصى المبارؾ.
الدكلي عمى ادانة انتياؾ دكر العبادة كمف ضمنيا المسجد األقصى المبارؾ كالتعرض
 .12استقر الفقو ٌ
السمب اك االغالؽ اك أم تصرؼ يضر بيا خالؿ فترة االحتالؿ ،كيعد التٌعرض ليا اك
ليا بالتدمير اك ٌ
المساس بيا يشؾ جريمة دكلية.
ثانيا :التوصيات
الدكلي اإلنساني في القدس المحتمة كانتياج مبدا قكة
الدكلي ال سيما القانكف ٌ
 .1ضركرة احتراـ القانكف ٌ
القانكف كسيادتو عمى الجميع.
اإلسالمية كالمسيحية في
 .2دعكة المممكة األردنية الياشمية باعتبارىا صاحبة الكصاية عمى المقدسات
ٌ
القدس عمى ادراج المسجد األقصى المبارؾ ضمف الممتمكات الثقافية المشمكلة بالحماية المعززة لدل
منظمة اليكنسكك.
ائيمي
 .3تكميؼ اتحاد المحاميف العرب بإعداد األكراؽ ال ٌ
قانكنية الخاصة الالزمة لمحاكمة االحتالؿ اإلسر ٌ
عف جرائمو بحؽ المسجد األقصى المبارؾ اماـ المحكمة الجنائية الدكلية.
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ائيمي بحؽ المسجد األقصى المبارؾ ،مف
 .4ضركرة العمؿ عمى فضح انتياكات دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
خالؿ كؿ كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة ،كنقؿ ىذه المشكمة إلى كافة أنحاء العالـ ،كفضحيا
الرأم العاـ العالمي ،كي يتنبو الجميع إلى خطكرة ىذه االنتيكات كاالعتداءات
أماـ كؿ المحافؿ ٌ
الد ٌ
كلية ك ٌ
ائيمية.
اإلسر ٌ
خاصة مف
 .5اخذ مكاقؼ فعالة كممزمة بخصكص االنتياكات التٌي يتعرض ليا المسجد األقصى المبارؾ
ٌ
ائيمي لمقانكف الحربي
مجمس األمف كالجمعية العامة لألمـ المتحدة لكضع حد النتياؾ دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
كلية.
كلممكاثيؽ كاألعراؼ ٌ
الد ٌ

الرابعة لعاـ 1949ـ ،لبحث سبؿ كتدابير
 .6ضركرة عقد اجتماع
خاص لمدكؿ األطراؼ في اتٌ ٌ
ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
الرابعة لعاـ 1949ـ ،عمى األراضي
حمؿ إسرائيؿ ،كقكة محتمة ،عمى احتراـ كتطبيؽ اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ
الفمسطينية المحتمة.
ٌ
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قائمة المصادر والمراجع
أوال  -االتفاقيات واإلعالنات الدولية

فاقية الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية ،الىام  18أكتكبر /تشريف األكؿ.1907
 .1االتٌ ٌ
الرابعة ،بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب ،المؤرخة في  12أغسطس
 .2اتٌ ٌ
فاقية جنيؼ ٌ

1949

النزاع المسمح ،الىام  14مام /أيار1954
فاقية الىام لحماية الممتمكات الثٌقافية في حاؿ ٌ
 .3اتٌ ٌ
فاقية جينيؼ ،المنعقدة في  12أغسطس ، 1949المتعمؽ بحماية
 .4البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التٌ ٌ

كلية المسمحة1977،
ضحايا المنازعات ٌ
الد ٌ
فاقية الىام  1954الخاص بحماية الممتمكات الثٌقافية في حاؿ
 .5البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التٌ ٌ

الصادر في الىام  14مام /أيار1954
ٌ
النزاع المسمحٌ ،
فاقية الىام  1954الخاص بحماية الممتمكات الثٌقافية في حاؿ
 .6البركتكككؿ اإلضافي الثٌاني التٌ ٌ

الصادر في الىام .1999/3/26
ٌ /
النزاع المسمحٌ ،
 .7نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعتمد في ركما في 17تمكز /يكليو 1998

فاقية كادم عربة) لعاـ 1994ـ
السالـ ما بيف المممكة األردنية الياشمية كاسرائيؿ (اتٌ ٌ
 .8اتٌ ٌ
فاقية ٌ
 .9لجنة البرنامج كالعالقات الخارجية ،المجمس التٌنفيذم ،منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثٌقافة،

الدكرة المائتاف ،الكثيقة  200ـ ت ،25/البند  25فمسطيف المحتمة.
ٌ
كلية غير ال ٌشرعية المعتمد في عاـ 2001ـ.
الدكؿ عف األفعاؿ ٌ
 .10مشركع المكاد المتعمقة بمسؤكلية ٌ
الد ٌ
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ثانيا  -الكتب
 .1أبك عرفة ،خالد :)2017( ،المقاومة الفمسطينية لالحتالل اإلسرائيمي في بيت المقدس -1987

الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.
 ،2015الطبعة االكلى ،بيركت :مركز ٌ

محمد :)2010( ،المسجد األقصى المبارك والييكل المزعوم ،الطبعة االكلى ،دمشؽ،
 .2بركك ،عبد بف ٌ
النشر كالتٌكزيع.
دار قتيبة لمطباعة ك ٌ
فمسطينية.
محمد :)2013( ،المسجد األقصى قديما وحديثا ،دار اإلفتاء ال
ٌ
 .3حسيفٌ ،
 .4الحسيني ،يكسؼ :)2000( ،فمسطين واالعتداءات اإلسرائيمية عمى مقدساتيا اإلسالمية.

فمسطينية :)2014( ،عينة من االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى المبارك
 .5دار اإلفتاء ال
ٌ
منذ عام 1967م حتى نياية عام 2013م.

 .6عدكاف ،أكرـ :)2009( ،االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى المبارك 2000-1967م،
غزة.

 .7المجنة االعالمية-مؤسسة األقصى :)2005( ،المسجد األقصى المبارك اعتداءات ومخاطر -1967

اإلسالمية.
 ،2005مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات
ٌ

 .8المجنة الممكية لشؤكف القدس :)2015( ،القدس بين االعتداءات اليومية والتيويد(2014-1967م).
 .9ياسيف ،رياض :)2010( ،التراث الثقافي لمدينة القدس في المعاىدات والق اررات الدولية ،الطٌبعة

الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت.
االكلى ،دراسات في التٌراث الثٌقافي لمدينة القدس ،مركز ٌ
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ثالثا  -رسائل الماجستير والدكتوراه المنشورة
النيريف ،العراؽ.
 .1البيادلي ،منى :)2012( ،النظام القانوني لمعتبات المقدسة في العراق ،جامعة ٌ
 .2الحديد ،محمكد :)2015( ،واقع ومستقبل السياسة األردنية تجاه مدينة القدس ومقدساتيا في ضوء
مشاريع التسوية ،جامعة ال ٌشرؽ األكسط.
الرحيـ :)1997( ،حماية الممتمكات الثقافية في المنازعات المسمحة عمى ضوء احكام
 .3خيارم ،عبد ٌ

القانون الدولي اإلنساني ،الجزائر.

 .4شرماؽ ،تكفيؽ ،شرماؽ ،فريد :)2013( ،حماية الممتمكات الثقافية في ظل القانون الدولي

اإلنساني.

 .5طيب ،بمخير :)2016/2015( ،النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل احكام القانون الدولي

اإلنساني ،جامعة ابي بكر بمقايد ،الجزائر.

 .6عمي ،رشا( ،ب.ت) :حماية الممتمكات الثقافية اثناء النزاعات المسمحة وفقا لمقانون الدولي ،جامعة

القادسية ،العراؽ.

 .7العمرم ،منصكر :)2006( ،االرىاب الصييوني في فمسطين ( ،)1973-1948المممكة العربية

السعكدية.
ٌ

النجاح
 .8غزاؿ ،سعاد :)2013( ،حماية الممتمكات الثقافية في القدس في ظل القانون الدولي ،جامعة ٌ

الكطنية.

 .9لبيض ،نكاؿ :)2014( ،حماية االماكن الدينية المقدسة في الشريعة والقانون الدولي – دراسة
مقارنة ،-جامعة الحاج لخضر باتنة.

 .10مستاكم ،حفيظة :)2011( ،الحماية الدولية لمممتمكات الثقافية المادية في حالة النزاع المسمح،
محمد خيضر.
جامعة ٌ
 .11كردة ،حبي :)2015/2014( ،المسؤولية الدولية لمدولة عن انتياك حقوق االنسان ،جامعة اكمي
محند اكلحاج ،البكيرة

 .12نجادم فاطمة :)2013( ،الحق في حماية أماكن العبادة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية
"فمسطين نموذجا" ،جامعة كىراف ،الجزائر.

 .13يحياكم ،لعمى :)2010( ،حماية المقدسات الدينية عند الدول زير اإلسالمية دراسة مقارنة بين

الفقو اإلسالمي والقانون الجنائي العام ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر.
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رابعا  -االبحاث والتقارير والدوريات والمقاالت
السعكد ،خمدكف :)2009( ،أثر االحتالل اإلسرائيمي عمى حق السيادة الفمسطينية عمى القدس
 .1أبك ٌ
وفقا ألحكام القانون الدولي.

 .2ابك عامر ،عدناف :)2009( ،سياسة الكيان الصييوني تجاه مدينة القدس ،المركز العربي لمدراسات
اإلنسانية ،دمشؽ.

اإلسالمية :)2015( ،المسجد األقصى والسياسة الممنيجة ،مجمة
 .3ادارة األكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات
ٌ
ىدل االسالـ ،العدد  ،224القدس.
 .4التميمي ،عبد العظيـ :)2018( ،الوقف في القدس ودور األوقاف في الحفاظ عمى المسجد األقصى
تحت الرعاية الياشمية ،ممحؽ مجمة ىدل االسالـ ،العدد .241

محمد( ،ب.ت) :قضية القدس بين سياسات التيويد وتخاذل عالم المسممين والصمت
 .5جبريؿ،
ٌ
السياسية.
الدولي ،مركز الحضارات لمدراسات ٌ

 .6الجعبة ،نظمي :)2016( ،المسجد األقصى تجميات الصراع والسيطرة مجمة الدراسات الفمسطينية

وقائع القدس ،العدد .105

 .7درعاكم ،داكد )2001( ،تقرير حول :جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية :مسؤولية إسرائيل الدولية

قانكنية (.)24
عن الجرائم خالل انتفاضة األقصى ،الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف ،سمسمة التٌقارير ال ٌ
 .8دكيؾ ،مكسى :)2002( ،القدس والقانون الدولي " دراسة لممركز القانوني لممدينة واالنتياكات

اإلسرائيمية لحقوق االنسان الفمسطيني فييا" ،الطٌبعة الثٌانية ،القدس.

 .9الرمالكم ،نبيؿ( ،ب.ت) :االنتياكات اإلسرائيمية في القدس بموجب القانون اإلنساني الدولي.

الدكلي العاـ ،ممحؽ بالمغة العربية ،المجمة الفصمية "
 .10شعباف ،إبراىيـ :)2007( ،القدس في القانكف ٌ
فمسطيف-إسرائيؿ" ،العدد الخامس.
 .11الشاللدة ،محمد( ،ب.ت) :الحماية الجنائية لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس والقانون الدولي

اإلنساني،مجمة المفكر،العدد الرابع.

 .12طيبي ،كردة :)2017( ،الممتمكات الثقافية في مدينة القدس المحتمة والقانون الدولي اإلنساني،

الرابع ،لبناف ،العدد .21
مجمة جيؿ حقكؽ االنساف ،العاـ ٌ
 .13عكض ،ريتا :)2013( ،القدس في لجنة اليونسكو لمتراث العالمي ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
العدد .94
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 .14مديرية العالقات العامة كاالعالـ :)2017( ،أبرز انتياكات االحتالل اإلسرائيمي بحق المسجد

اإلسالمية –
األقصى المبارك/الحرم الشريف خال ل عام  ،2017دائرة األكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات
ٌ
القدس( ،تقرير غير منشكر).
الدكلي اإلنساني رقـ ( ،)5الوضع القانون لدولة االحتالل
 .15مركز ميزاف :)2008( ،سمسمة القانكف ٌ

الحربي ومسؤوليتيا في األراضي المحتمة.

فمسطينية )300( :)2015( ،عنصر من الشرطة اإلسرائيمية يقتحمون المسجد
الدراسات ال
 .16مؤسسة ٌ
ٌ
األقصى ويدخمون بأحذيتيم إلى المحراب ،المجمد  ،26العدد .101
 .17ك ازرة االعالـ-كحدة شؤكف القدس :)2017( ،المسجد األقصى معركة اإلرادة الشعبية في مواجية

السطو واالستالب يوميات  ،2017/7/28-14فمسطيف.
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خامسا  -المؤتمرات
 .1بكزينة ،امنة :)2016( ،انضمام فمسطين الى المحكمة الجنائية الدولية وامكانية تفعيل اختصاصيا
في مواجية جرائم إسرائيل ضد الشعب الفمسطيني ،أعماؿ المؤتمر الدكلي الثالث عشر :فمسطيف ...

قضية كحؽ ،مركز جيؿ البحث العممي ،لبناف.

الدكلي لنصرة
 .2التميمي ،تيسير :)2008( ،الممارسات اإلسرائيمية تجاه األماكن المقدسة ،المؤتمر ٌ
الدكلي الثٌاني ،القدس-بيركت-غزة.
القدس ،االعماؿ الكاممة لمؤتمر القدس ٌ
 .3السنكار ،زكريا :)2008( ،االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى (عام  2005نموذجا)،

الدكلي لنصرة القدس ،االعماؿ الكاممة لمؤتمر القدس ا ٌلدكلي الثٌاني ،القدس-بيركت-غزة.
المؤتمر ٌ
 .4عبد اليادم ،ميدم :)2018( ،المحكر األكؿ اليوية العربية لمقدس ورسالتيا -المكانة الدينية
والعالمية لمقدس ،-مؤتمر االزىر العالمي لنصرة القدس ،القاىرة.

 .5الفراني ،عبد الحميد :)2008( ،االعتداءات والجرائم اإلسرائيمية بحق المقدسات في مدينة القدس،
الدكلي الثٌاني ،القدس-بيركت-غزة.
الدكلي لنصرة القدس ،االعماؿ الكاممة لمؤتمر القدس ٌ
المؤتمر ٌ
الدكلي لنصرة
محمد :)2008( ،الممارسات اإلسرائيمية تجاه االماكن المقدسة ،المؤتمر ٌ
 .6الفيٌ ،
الدكلي الثٌاني ،القدس-بيركت-غزة.
القدس ،االعماؿ الكاممة لمؤتمر القدس ٌ
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 المراجع االجنبية- سادسا
1. The Hashemite Fund for the Restoration of Al-Aqsa Mosque and the Dome
of the Rock, Israeli violations Against the Holy Places and the Historic
Character of the Old City of Jerusalem, Amman, Jordan, august 2016
2. Ricca, Simone, Historical Features, Heritage, Nationalism and the
Shifting Symbolism of the Wailing Wall

)https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/24_ricca_1.pdf)
3. Marian, hook, Dangerous grounds at al-haram al-Sharif: the threats of
the status quo

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-

articles/JQ%2063_Dangerous%20Grounds%20at%20al-haram.pdf
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سابعا  -المواقع االلكترونية
.1أبرز-اعتداءات-االحتالؿ-عمى-المسجد-األقصى
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/16/

الزماني
. 2اليندم ،عمياف ،االطماع الييكدية في المسجد األقصى – اإلجراءات المميدة لمتقسيـ ٌ
فمسطينية".
كالمكاني ،مجمة "شؤكف
ٌ

)/األطماع-الييكدية-في-المسجد-األقصى-اإل(https://www.prc.ps

 .3براؾ ،احمد ،جريمة انتياؾ حرمة المسجد االقصى كمحيطو مف منظكر القانكف الجنائي الدكلي
http://www.alquds.com/articles/1500702962196339100/

ينية،
ينية ،مع دراسة
ائيمية لمممتمكات الثٌقافية ك ٌ
 .4حماية الممتمكات الثٌقافية ك ٌ
الد ٌ
خاصة لالنتياكات اإلسر ٌ
الد ٌ
ٌ
ائيمية في المدينة المقدسة
كخصكصان الحفريات اإلسر ٌ

http://blogs.najah.edu/staff/fadi-shadid/article/article
 .5قفيشة ،معتز ،فمسطيف كالمحكمة الجنائية الدكلية.

))http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781
.6ق اررات-اليكنسكك-التي-اغضبت-إسرائيؿ-

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/2/4

ائيمية عمى المسجد األقصى -1967
 .7مركز المعمكمات الكطني ال
فمسطيني-كفا ،أبرز االعتداءات اإلسر ٌ
ٌ
2000
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9551

ائيمية عمى المسجد األقصى
 .8مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني -كفا ،أبرز االعتداءات اإلسر ٌ
2014-2011

)) info.wafa.ps/pdf/a_q_2011-2014.pdf

ائيمية عمى المسجد األقصى عاـ
 .9مركز المعمكمات الكطني ال
فمسطيني-كفا ،أبرز االعتداءات اإلسر ٌ
ٌ
2017ـ

))www.wafainfo.ps/pdf/aqssa_7_2017.pdf
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المالحق

صورة : 1سماح الشرطة اإلسرائيمية لمتطرفين ييود باقتحام المسجد األقصى المبارك بالزي العسكري وتادية التحية العسكرية
التاريخ 2.5.2017 :الساعة 8:50

المصدر  :دائرة اوقاف القدس والمسجد األقصى المبارك

صورة :2اعتداء القوات الخاصة اإلسرائيمية بالضرب المبرح واالعتقال بحق المواطنين لدى اقتحاميم لممسجد األقصى المبارك بعد ازالة البوابات
االلكترونية والجسور الحديدية.

التاريخ 24.7.2017:الساعة 17:20
المصدر :دائرة اوقاف القدس والمسجد األقصى المبارك
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صورة :3اعتقال القوات الخاصة اإلسرائيمية أحد المصمين من ساحات المسجد األقصى المبارك بالقوة بعد االعتداء عميو بالضرب المبرح

التاريخ 18.6.2017 :الساعة8:31

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :4قيام القوات الخاصة اإلسرائيمية بتكسير شبابيك سقف المسجد القبمي إلطالق االعيرة النارية والقنابل الغازية عمى المصمين
التاريخ 18.6.2017 :الساعة 9:30

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك
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صورة : 5اعتقال القوات الخاصة اإلسرائيمية الحد حراس المسجد األقصى المبارك
التاريخ 28.3.2017 :الساعة10:30

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :6اعتداء القوات الخاصة اإلسرائيمية بالضرب المبرح عمى أحد حراس المسجد األقصى المبارك واعتقالو.
التاريخ 24.5.2017 :الساعة 11:00

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك
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صورة  :7ازالق القوات الخاصة اإلسرائيمية ألبواب المسجد القبمي بالقوة ومحاصرة المصمين بداخمو
التاريخ  18.6.2017الساعة 9:30

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :8اعتداء القوات الخاصة اإلسرائيمية بالقنابل المسيمة لمدموع واالعيرة المطاطية عمى المصمين لدى اقتحاميم لممسجد األقصى المبارك
عقب ازالة البوابات االلكترونية والجسور الحديدية

التاريخ 27.7.2017 :الساعة17:45 :

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك
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صورة  :9اقتحام روني الشيخ مع مجموعة من قيادة الشرطة اإلسرائيمية لممسجد األقصى المبارك تزامنا مع قرار ازالق المسجد األقصى المبارك
لمدة يومين ومنع اقامة صالة الجمعة فيو
التاريخ14.7.2017 :
المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :10منع شرطة االحتالل موظفي االعمار من تصميح ماسورة مياه تالفة عمى سطح قبة الصخرة المشرفة
المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك
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صورة  :11العشرات من القوات الخاصة اإلسرائيمية يقتحمون المسجد األقصى المبارك لتامين اقتحام المتطرفين الييود
التاريخ 18.6.2017 :الساعة8:45 :

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :12العشرات من جنود االحتالل برفقة كبار ضباط الشرطة اإلسرائيمية يشرفون عمى وضع البوابات االلكترونية امام باب االسباط
التاريخ16.7.2017 :

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك
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صورة  :13اثار الخراب الذي خمفتو قوات اليندسة العسكرية الحد الجرات التاريخية في المتحف االسالمي اثناء ازالق المسجد األقصى المبارك
وافرازو من موظفي وحراس المسجد
التاريخ3.8.2017 :

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :14اثار الخراب الذي خمفتو قوات اليندسة اثناء ازالق المسجد األقصى المبارك وافرازو من موظفي وحراس المسجد
التاريخ3.8.2017 :
المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك
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صورة  :15عدد من االقفال التي تم تكسيرىا خالل ازالق المسجد األقصى المبارك واقتحامو من قبل االجيزة العسكرية اإلسرائيمية ما بين -14
.2017/7/17

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :16اثار الخراب الذي خمفتو قوات اليندسة العسكرية اثناء ازالق المسجد األقصى المبارك وافرازو من موظفي وحراس المسجد االقصى
التاريخ3.8.2017 :

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

112

صورة  :17اثار الخراب الذي خمفتو قوات اليندسة العسكرية الحد الجرات التاريخية في المتحف االسالمي اثناء ازالق المسجد األقصى المبارك
وافرازو من موظفي وحراس المسجد
التاريخ3.8.2017 :
المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :18التدقيق في واحتجاز البطاقات الشخصية لمجموعة من النساء القادمات إلى المسجد األقصى المبارك
المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

113

صورة  :19شرطة االحتالل اإلسرائيمي تعتمي سطح المسجد القبمي
المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :20قوات الشرطة المعززة بالقوات العسكرية الخاصة تحاصر أحد المصمين في محيط قبة الصخرة المشرفة تحت تيديد السالح

التاريخ  2017/7/27الساعة 17:17

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك
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صورة  :21القوات العسكرية الخاصة تقتحم محيط قبة الصخرة المشرفة بكامل عتادىا العسكري
التاريخ  27.7.2017الساعة 17:23

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :22القوات العسكرية الخاصة توجو رصاصيا وقنابل الغاز في محيط قبة الصخرة المشرفة باتجاه جموع المصمين
التاريخ  27.7.2017الساعة 17:49

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

115

صورة  :23افراد من شرطة االحتالل اإلسرائيمي المعززة بالقوات الخاصة توجو اسمحتيا باتجاه المصمين
التاريخ 27.7.2017 :الساعة 18:17

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :24اقتحام مجموعة كبيرة من الجنود اإلسرائيمي ين بالمباس العسكري لممسجد األقصى المبارك وعمل جولة داخل ساحات المسجد
التاريخ  13.3.2017الساعة 9:00

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

116

صورة  :25جانب من ازالق شرطة االحتالل اإلسرائيمي لبوابات المسجد األقصى المبارك بالبوابات االلكترونية ومنع دخول أحد اال من خالل
البوابات

التاريخ 32.7.2017 :الساعة11:52 :

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :26اثار قنابل الغاز التي أطمقتيا قوات االحتالل اإلسرائيمي اتجاه المصمين في المسجد األقصى المبارك
المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

117

صورة  :27ازالق القوات الخاصة اإلسرائيمية الحد ابواب المسجد األقصى المبارك
المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :28افراد من شرطة االحتالل اإلسرائيمي المعززة بالقوات العسكرية الخاصة توجو اسمحتيا باتجاه المصمين في محيط قبة الصخرة
المشرفة في إطار ىجوميا االنتقامي ضد جموع المصمين بعد فك االعتصام ودخول المصمين لساحات المسجد األقصى المبارك.
التاريخ 27.7.2017 :الساعة17:53 :

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

118

صورة :29جنود االحتالل وعدد من موظفي شركات الحراسة اإلسرائيمية الخاصة يقفون لمنع دخول المواطنين لممسجد األقصى المبارك اال من
خالل البوابات االلكترونية بعد تركيبيا امام باب االسباط.

التاريخ 27.7.2017 :الساعة16:00 :

المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صورة  :30سماح الشرطة اإلسرائيمية لمتطرفين ييود باقتحام المسجد األقصى المبارك بمباس متدينين وبحراسة مكثفة من قبل القوات الخاصة
اإلسرائيمية.
التاريخ 9.3.2017 :الساعة8:33 :
المصدر :دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك
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