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تمهيد:
ترتبط السياحة الدينية كل اإلرتباط بحمايةة تلةا اامةاكن سةوان كانةت
الحماي ةةة داةلي ةةة يو دولي ةةة .واذا كان ةةت يحك ةةام الق ةةانون ال ةةدولى الجن ةةا ى ةةد
وضعت لألماكن الدينية حماية ةاصةة ،إ يننةا نةرن ين تلةا الحمايةة التةى
وضةةعت ا القةوانين الداةليةةة يو حتةةى الدوليةةة
لألمةةاكن الدينيةةة المقدسةةة ،والسةةب

تر ةةى إلةةى الحمايةةة المطلوبةةة

فةةى ذلةةا يرجةةح إلةةى ين السةةياحة الدينيةةة

لألمةةاكن الدينيةةة المقدسةةة حةةى سةةياحة روحانيةةة للبقةةان ا ةةر نقطةةة للمةةولى
ع ةةج وج ةةل .وم ةةن ف ةةم ف ةةةن الد ارس ةةة التالي ةةة توض ةةه يحمي ةةة الحماي ةةة الدولي ةةة
لألماكن الدينية المقدسة بما يتسق وتوفير السياحة الدينية ل ا.
ولمةةا كانةةت كةةل بقعةةة مةةن يرت وطةةن مةةا تعتبةةر بةةذات ا وفةةى ذات ةةا
مقدسة ةةة ان ة ةةا ارتة ةةوت بة ةةدمان الا ة ة دان مة ةةن ا بة ةةان وااجة ةةداد .ونمة ةةت بة ةةين
جوانح ةةا حضةةارة ذلةةا الاةةع

يو ذاا .واجدحةةرت فةةى ربوع ةةا مةةال يجيةةال

ويجيةةال( .)0ومةةن جمةةاا تلةةا المقبسةةات يطلةةق التقةةدي

علةةى مةةا صةةنع

السةةلب بعةةد ين ط ةواحم الةةدحر ،وكةةل مةةا تركةةوأ يةلةةد ذك ةراحم يمةةام ااجيةةال
المتعا بة.
بيةد ين إضةةفان القدسةية ب ةةذا اإلطةقق يةلةةط  -بداحةة – بةةين الحابةةل
والناب ةةل .إذ

نك ةةن ين نض ةةفى القدس ةةية عل ةةى معاب ةةد الفراعن ةةة ،يو يط ةةقل

سور الصين ،يو حدا ق بابل المعلقة بنف

المعنةى الةذن نطلقة علةى بيةت

)1( CF. The status of Jerusalem, U.N., New York, 1981, p.1.
"As a holey city exalted through the entire history of monotheism
temporal rule over Jerusalem has been closely linked with the
religious domination of Palestine.
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اهلل الحرام بمكة ،يو مسجد الرسول بالمدينة ،يو كنيسة القيامةة ،يو المسةجد
اا صةةى فةةى فلسةةطين .فالةةذن يعلةةق بالةةذحن لةةدن جيةةارة ا فةةار التةةى حفرحةةا
ااج ةةداد ان ا ةةع

م ةةن الا ةةعو ح ةةو الس ةةعى تو ةةا إل ةةى اإللم ةةام بحض ةةارة

السلب ،ومةا صةنعوأ بةمكانةات م المتواضةعة وكةل فابتةا علةى مةر العصةور.
وحى فى حذا اإلطار تندرج فى مصاب الحضارات الماديةة التةى تعبةر عةن
القةةيم التاريةيةةة والفقافيةةة دون ين توصةةب بالقدسةةية ،بةةذات المعنةةى المتولةةد
فةةى بيةةت اهلل الح ةرام .إذ تنفعةةل ااحاسةةي

ويةةةالط القلةةو ماةةاعر فياضةةة

متعطاةةة إلةةى التط ةةر ،فتسةةعى حفيفةةا إلةةى جيةةارة تلةةا اامةةاكن م مةةا بعةةدت
يحف ا ةلجات ممتججة بالرحبة والةوب مح اامل والرجان فى رحمة الواحةد
ااحد.
وف ةةى ةض ةةم تل ةةا الروحاني ةةات يل ةةه التس ةةاؤل ح ةةول مف ةةوم المقدس ةةات
ومعي ةةار دس ةةيت ا ،إذ ب ةةدون اإلجاب ةةة عل ةةى ح ةةذا التس ةةاؤل يتعة ةدد منكورح ةةا،
فللديانةةة اإلسةةقمية يماكن ةةا المقدسةةة ،وللديانةةة المسةةيحية يماكن ةةا المقدسةةة،
وحةةو مةةا ينطبةةق علةةى مةةا يعتقةةدأ الي ةةود .كمةةا ين للاةةيعة يمةةاكن م المقدسةةة،
وحتةةى ال نةةدو

والبوذيةةون والب ةةا يون فةةةن يمةةاكن عبةةادت م وكتةةب م مقدسةةة.

وحلم ةةا جة ة ار .وم ةةن تل ةةا الجاوي ةةة ب ةةات م ةةن الض ةةرورن اإلجاب ةةة عل ةةى السة ةؤال
المطروح فى بداية الفقرة.
وم ةةن ج ةةة ية ةةرن فلعلة ة م ةةن المفي ةةد ين ن ةةذكر ص ةةعوبة د ارس ةةة ذل ةةا
المنكة ةةور الة ةةدينى علة ةةى الصة ةةعيد الة ةةدولى سة ةةيما ين ة ة فة ةةى يعقة ةةا
اإلصةةقح الدينيةةة ومصةةا

حركة ةةات

حةةر الفقفةةين عامةةا فةةى القةةرن السةةابح عاةةر،

سة ةةادت فة ةةى الة ةةدول ااوروبية ةةة ناعة ةةة واعتقة ةةاد بة ةةدن الة ةةدين والمة ةةذحبيات
تامل ما دراسة فى العق ات الدولية ،إنمةا يقتصةر الضةون علةى د ارسةة تلةا
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العق ةةات مةةن ةةةقل مبةةاد

وام ةةا المسةةاواة المتقابلةةة ،وعةةدم اسةةتةدام القةةوة

ف ة ةةى عق ة ةةات ال ة ةةدول وايرح ة ةةا م ة ةةن المب ة ةةاد البعي ة ةةدة ع ة ةةن مج ة ةةال ال ة ةةدين
ومذحبيات (.)0
بي ةةد ين تط ةةور العق ةةات الدولية ةة وفلس ةةفت ا اس ةةتتبح ت يية ة ار كبية ة ار ف ةةى
القواع ةةد الدولي ةةة الت ةةى تحك ةةم تل ةةا العق ةةات .ل ةةذا ل ةةم يك ةةن اريب ةةا ين ي ةةن
اإلعةةقن العةةالمى لحقةةوق اإلنسةةان عةةن ين « لكةةل اةةة

الحةةق فةةى حريةةة

التفكيةةر والةةدين .وياةةمل حةةذا الحةةق حريةةة ت ييةةر ديانت ة يو عقيدت ة  ،وحريةةة
اإلع ار

عن ما بةالتعليم والممارسةة وا امةة الاةعا ر سةوان يكةان ذلةا سة ار يم

م ةةح جماع ةةة» كم ةةا نص ةةت الم ةةادة  01م ةةن الع ةةد ال ةةدولى للحق ةةوق المدني ةةة
والسياسةةية علةةى ينة « لكةةل فةةرد الحةةق فةةى حريةةة الفكةةر والضةةمير والديانةةة،
ويامل حةذا الحةق حريتة فةى ا نتمةان إلةى يحةد ااديةان يو العقا ةد باةتيةارأ
وف ةةى ين يعب ةةر منف ةةردا يو م ةةح ا ةة ةرين با ةةكل علن ةةى يو اي ةةر علن ةةى ،ع ةةن
)1( Quincy Wright, the strengthening of international law, R.C.A.D.I.
1959- III, p. 68.

ويقرر فى ذلا:
After the wars of religion following the Reformation, came to an
end in disastrous thirty years war of the 17th
Century, European statesmen became convinced that religion and
ideology should be kept our international relations, that the
relauons between states should be equal reciprocal and secular
and that the use of power should be limited by …….. .

ويؤكد ذلا ين :
The study of law cannot be entrirely separated from the study of
other aspect of society, whether normative or causative, whether
technological, political, economic, social, religious, or moral.

5
ديانت ة ة يو عقيدت ة ة س ة ةوان يكة ةةان ذلة ةةا عة ةةن طرية ةةق العبة ةةادة يو الممارسة ةةة يو
التعليم».
وحك ةةذا ب ةةات م ةةن اليق ةةين ي تنفص ةةل د ارس ةةة الق ةةانون ال ةةدولى ع ةةن ين
ك ةواحر يةةةرن ومن ةةا الدينيةةة بطبيعةةة الحةةال وييةةا كةةان كن ة تلةةا الكةةاحرة.
يسةةتون فةةى ذلةةا ين تكةةون علمي ةة يو سياسةةية يو ا تصةةادية يو دينيةةة .سةةيما
وين تلا الكواحر كافة تترا بصمات ا – بالتبعية – علةى يعتةا

العق ةات

الدولية.
وفى ريينا ين ما يساعد على يحمية دراسة نكام ااماكن المقدسة من
منكةةور دولةةى ذلةةا التةةدفير اإلسةةقمى فةةى النكةةام الةةدولى الجديةةد حيةةث فةةته
الطريق يمام نقل المااعر وااحاسي

اإلسةقمية لتةؤفر باإليجةا

فةى دفةح

عجلة تطور القانون الدولى العام .وحذا ما يؤكدأ النكةام ااساسةى لمحكمةة
العدل الدولية الذن سمه بتبنى واعةد انونيةة جديةدة مةن اانكمةة الر يسةية
فى العالم .و يةفى ين تبنةى مفةل حةذأ القواعةد مةن ينكمةة ايةر يوربيةة مةا
يفته ا فاق يمام المجتمةح اإلسةقمى إلك ةار يفكةارأ واعةقن ماةاعرأ لتةؤفر
فى القانون الدولى الحديث(.)0
و ةةد انط ةةوت القواع ةةد الدولي ةةة عل ةةى مجموع ةةة ااحك ةةام الت ةةى تحم ةةى
اامةةاكن الدينيةةة بصةةفة عامةةة يفنةةان الن اجعةةات الدوليةةة المسةةلحة يو ةةةقل
فترات ا حتقل الحربى فضق عن و ت السلم .بل وااتمل النكام القانونى
ال ةةدولى عل ةةى جمل ةةة واع ةةد ةاص ةةة بالمسة ة ولية الدولي ةةة ع ةةن انت ةةاا واع ةةد
)1( M. Khadduri and L. Herbert, law in the Middle East, Middle East
Institute, Washington, D.C., 1955, p. 372.
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الحمايةةة الدوليةةة لةةدور العبةةادة ولةةم يتضةةمن واعةةد ةاصةةة باامةةاكن الدينيةةة
المقدسة ،وحى مسدلة مفيرة للدحاة ،وتستلفت النكر ،وجديرة بالبحث.
ويبق ة ةةى اإلا ة ةةارة إل ة ةةى ين د ارس ة ةةة اام ة ةةاكن الديني ة ةةة المقدس ة ةةة كدحة ة ةةد
المدركات الدينية يمر من الصعوبة بمكان .سيما وين التعمق فةى ف م ةا
يقب عند منكورحا النفسى البحت ،يو الفقافى الةال

 .بل ين ف م ا على

الوج الصحيه يسةتلجم ا سةتعانة بةالكواحر السةيكولوجية والتاريةيةة ييضةا،
والكة ةةروب والمقبسة ةةات التاريةية ةةة يو الفقافية ةةة

توضة ةةه بعة ةةدا د يقة ةةا ان

ك ة ةةاحرة ديني ة ةةة .كم ة ةةا انة ة ة م ة ةةن الص ة ةةعوبة بمك ة ةةان ف ة ةةم م ة ةةدن ا س ة ةةتجابة
السة ةةيكولوجية لة ةةدن اإلنسة ةةان يو الجماعة ةةات إذا مة ةةا ا تص ة ةرنا علة ةةى د ارسة ةةة
النفسى من ا دون مةا يقبسة ا مةن عوامةل تاريةيةة وفقافيةة .لةذا فةةن البحةث
ينط ةةون عل ةةى الص ةةعوبات الجم ةةة الت ةةى تص ةةادب الباحة ةث ةاص ةةة إذا ك ةةان
متةص

فةى كافةة علةوم المعرفةة .ومةن فةم كةان مةن الطبيعةى ين يسةيطر

علي ة ة ة الرحبة ة ةةة عنة ة ةةد الق ة ة ة ارنة يو اإللمة ة ةةام باة ة ةةتى مادية ة ةةات البحة ة ةةث فضة ة ةةق
 .................إحبةةاط بةةين عاةةية وضةةحاحا فةةى إعةةداد ينماط ةةا ،ولكةةن
كلمة اليد
بدن طل

سرعان ما تبةددت مةح النكةرة للجةقل السةماون والتضةرا إلية
العلم والمعرفة حو ااية المراد من ر العباد.

وسوب نقسم حذأ الدراسة إلى مبحفين:
األول :المقصود بااماكن الدينية المقدسة.
الثااااانى :الحماية ةةة الدولية ةةة لألمة ةةاكن الدينية ةةة فة ةةى منكة ةةور القواعة ةةد الدولية ةةة
الجنا ية.
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املبحث األول
املقصود باألماكن الدينية املقدسة
تقديم:
يورد المةةولى عةةج وجةةل يةةات عديةةدة مةةن القةةرن الك ةريم فحواحةةا لفةةك
د

وماتقات وحى(:)0
فةةى سةةورة البق ةرة :ونحاان نساابم بحماادس ونقاادس لااس .)6(وكةةذلا

وآتينا عيساى ابان ماريم البيانااي وأيادناح باروس القادس .)3(وفةى سةورة
الما ةةدة:إذ أياادتس بااروس القاادس تكلاام الناااس كااى المهااد وكهااا )4(وفةةى
س ةةورة النح ةةل قااال ن لاااا روس القااادس مااان رباااس باااالحق .)5(وف ةةى س ةةورة
الحارهو اهلل الذى ال إلا إال هو الملس القدوس .)2(وفى سورة الجمعة
يسبم هلل ما كى السمواي وما كى األرض الملس القدوس )2(وفى سةورة
ط ة إناااى أناااا رباااس كااااكلب نعلياااس إناااس باااالواد المقااادس .)1(وفةةى سةةورة
( )0محمةةد ف ةؤاد عبةةد البةةا ى :المعجةةم المف ةةر الفةةاك القةةرن الكةريم ،مطةةابح الاةةع ،
القاحرة 0321حة،

( )6سورة البقرة ية .31
( )3سورة البقرة ية .12

.531

( )4سورة الما دة ية .001
( )5سورة النحل ية .016
( )2سورة الحار ية .63
( )2سورة الجمعة ية .0
( )1سورة ط ية .06
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الناجعات إذ ناداح ربا باالواد المقادس طاوى .)0(وفةى سةورة الما ةدة ياا
قوم ادكلوا األرض المقدسة التى كتب اهلل لكم.)6(
والمستفاد من تلا ا يات الكريمةة ين للفةك ةد

فةى القةرن ماةتقات

عديدة وحى نقد  ،القد  ،القدو  ،المقد  ،المقدسة.
وجدير بالذكر ين ما يةدم ذلا البحث تلا ا يةات التةى ياةارت إلةى
لفةةك مقدسةةة والمرتبطةةة باامةةاكن فقةةط ،وحةةى ا يةةات الةةفقث ااةيةرة ،والتةةى
وردت فةةى سةةورة ط ة  ،الناجعةةات ،الما ةةدة .و ةةد يجمةةح الل ويةةون والمفسةةرون
علةةى ين المقدسةةات وردت ل ةةة فةةى مةةادة ةةد  ،إ ين الةةةقب بيةةن م بةةدا
واضحا فى تةريج مف وم ل ا.
وبنة ةةان علة ةةى ذلة ةةا فة ةةةن تحدية ةةد المقصة ةةود بالمقدسة ةةات مة ةةن الماة ةةاكل
الاةةا كة التةةى تفيةةر العديةةد مةةن الةقفةةات س ةوان علةةى الصةةعيد الةةداةلى يو
الةةدولى ،وين مةةن اةةدن تحديةةد مةةدلول ا ج ةواج إضةةفان حمايةةة دوليةةة ةاصةةة
على ااماكن المصطب ة ب ا .و تةفى على الفطنةة الحساسةية الفا قةة فةى
وضح معيار محدد لتلا المقدسةات بةالنكر لمةا تفيةرأ مةن ماةاكل دينيةة فةى
ال ال

من ااحوال.

*** اخلالف حول مفهوم األماكن املقدسة:

أوالً – كى اللغة :
المقةةد

حةةو المبةةارا .واارت المقدسةةة حةةى اارت المط ةرة ،و ةةال

ال ة ةران اارت المقدس ةةة الط ةةاحرة وح ةةى دما ةةق وفلس ةةطين وبع ةةت اارت.
( )0سورة الناجعات ية .02
( )6سورة الما دة ية .60
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ويق ةةال يرت مقدس ةةة ين مبارك ةةة ،و ةةال الا ةةاعر ف ةةى ذل ةةا « نل ةةوم حت ةةى
ت بطة ةةى يرت القة ةةد

 ..وتا ة ةربى مة ةةن ةية ةةر مة ةةان بقة ةةد » .يراد اارت

المقدسة .وفى الحديث «

دست يمة

يؤةذ لضعيف ا من وي ةا» ين

ط رت(.)0
وذح ة

الجمةا ةةرن إلةةى ين المق ةةد

و دس ةةوأ .وح ةةو الق ةةدو

المق ةةد

المتق ةةد

وردت فةةى ةةد

ين س ةةبحوا اهلل

ر الق ةةد  .ةةال الف ةةرجدق ودا

المدينة إن ا مرحوبة ويعمد لمكة يو لبيت المقد (.)6
ونحا الجركاى إلى القةول بوجةود إجمةاا علةى ين المقةد
مةةادة ةةد

بمعنةةى الط ةةارة .وذح ة

وردت فةى

يبةةو علةةى الفارسةةى إلةةى ين ة يحتمةةل ين

يكون مصد ار كقول تعالى إليا مرجعكم جميعاً.)3(
وورد فة ةةى المةتة ةةار الصة ةةحاح ة ةةد

القة ةةد

بسة ةةكون الة ةةدال وضة ةةم ا

الك ةةر إسةةم ومصةةدر ومنة يةةل للجنةةة حكيةرة القةةد  ،وروح القةةد
علي السقم ،والتقدي
وبيت المقد

التط ير وتقد

جبريةةل

تط ر ،واارت المقدسة المط ةرة،

يادد ويةفب والنسبة إلي مقدسى بوجن مجلسى(.)4

( )0يبةةو الفض ةل جمةةال الةةدين المعروفةةة بةسةةم ابةةن منكةةور ،لسةةان العةةر  ،ط ،0ج،6
.50

المطبعة ااميرية ،القاحرة0310 ،حة،

( )6جةةار اهلل ابةةى القاسةةم محمةةود بةةن عمةةر الجمةاةةرن ،يسةةا
ال ي ة العامة للكتا

،0915

البقاةةة ،ج ،6ط ،3

.634

( )3الجركاى :يعقم المساجد ،القاحرة 0315 ،حة،

.622

( )4محمد بن يبى بكر بن عبد القةادر الةراجن :مةتةار الصةحاح ،دار التنةوير العربةى،
بيروت لبنان ،بدون تاريخ نار،

 564وحو مةا ةررأ الاةيخ عبةد اهلل البسةتانى

اللبنانى .فى معجمع فاك ة البستان .المطبعة اامريكانية ،بيروت،0931 ،
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والمس ةةتفاد مم ةةا تق ةةدم ين اإلجم ةةاا منعق ةةد عل ةةى ين لفك ةةة المقدس ةةات
وردت ل ة فى مادة د  ،إ ين الةقب بدا واضحا فى تحديد مف وم ل ةا
فبينمةةا وجةةد الةةبعت معناحةةا فةةى المباركةةة والط ةةر ،ذحة
احتمةال كون ةا مصةةدر ،وةلة

جانة

جانة

ةةةر علةةى

فالةةث إلةى نسةبت ا إلةةى المكةان الةةذن

جعل في ا الطاحرة( ،)0ولم يعرت ل ا جان

رابح(.)6

ويس ة ةةتنبط مم ة ةةا تق ة ةةدم ين المك ة ةةان المق ة ةةد

ح ة ةةو المك ة ةةان المب ة ةةارا يو

المط ةةر ،و ةةد اةتل ةةب المفس ةةرون والمؤرة ةةون ف ةةى تحدي ةةد ماحي ةةة اام ةةاكن
المقدسةةة فةةى العةةالم ،بحيةةث تصةةطبح بالقدسةةية انطق ةةا مةةن المعنةةى الل ةةون
السابق.
ثاني ااً :اكااتاآ آراا المرساارين والماافكرين كااى ماهيااة األماااكن المقدس اة
عموماً:

باستعرات يات القرن الكريم نجد ين لفك مقدسة جانت محددة فةى
فقث يات رنية فقط .و د اةتلب المفسرون والمؤرةةون حةول تحديةد حةذأ
اامةةاكن ،علةةى نحةةو منضةةبط ،ففةةى ول ة سةةبحان وتعةةالى أنااى أنااا ربااس
كاكلب نعلياس إناس باالوادى المقادس طاوى )3(فةاةلح نعليةا ةال علةى بةن
يبى طال

ويبو ذر ويبو ييو واير واحد من السلب كانتا مةن جلةد حمةار

 .0331و يل فى الفرنسية ين ااماكن المقدسة إسم يطلةق فةى العصةور الوسةطى
على فلسطين.

( )0مح ةةيط المحة ةةيط ،المجل ةةد الفة ةةانى ،لبط ةةر البسة ةةتانى ،مكتب ةةة لبنة ةةان ،بية ةةروت
.0224

( )6مح

الدين يبى الفيت ،تاج العرو  ،الججن الفالث.

( )3سورة ط ية .06

00
اير ذكى .و يل إنما يمرأ بةلح نعلي تعكيما للبيعة ،و ال سعيد بةن جبيةر
كم ةةا ي ةةؤمر الرج ةةل ين يةل ةةح نعلية ة إذا يراد ين ي ةةدةل الكعب ةةة .و ي ةةل ليط ةةد
اارت المقدسة بقدمي اير منتعل .و ولة طةون ةال علةى بةن يبةى طلحةة
عن يبن عبا
وذح

حو إسم الوادن وكذا ال اير واحد(.)0
بعت المةؤرةين إلةى القةول «ومن ةا ذو طةون ،وحةو واد ي ةبط

على بول الم اجرين التى بالحصحا

 ،دون فنية كدان ،ويةةرج منة إلةى

ااعقم الموضوعة حج اج بين الحل والحرم ،وكان عبد اهلل بن عمةر رضةى
اهلل عن ة إذا ةةدم مكةةة ا ةرف ا اهلل تعةةالى ببيةةت بةةذن طةةون فةةم ي تسةةل من ة
وي ةةدو إلةةى مكةةة .ويةةذكر ين رسةةول اهلل صةةلى اهلل علي ة وسةةلم تسةةليما فعةةل
ذلا(.)6
و يل كذلا وعند إجاجتا الجاحر المذكور تمر بالوادن المعروب بذن
طون الذن ذكر ين النبى صةلى اهلل علية وسةلم نةجل فية عنةد دةةول مكةة،
وكةةان ابةةن عمةةر رضةةى اهلل عن مةةا ي تسةةل فية وحين ةةذ يةةدةل ا ،وحولة بةةار
تعةةرب بالاةةبيكة ،وفي ة مسةةجد يقةةال ين ة مسةةجد إب ةراحيم علي ة السةةقم فتدمةةل
بركة ةةة حة ةةذا الطرية ةةق ،ومجمة ةةوا ا ية ةةات التة ةةى في ة ة وا بة ةةار المقدسة ةةة التة ةةى
تكتنف »(.)3
( )0تفسير يبن كفير ،ج ،3دار إحيان التراث العربى ،القاحرة،

.043 :044

( )6ابةةن بطوطةةة ،تحفةةة النكةةار فةةى ا ار ة اامصةةار وعجا ة
.91
اللبنانى ،بدون تاريخ نار ،بيروت،
( )3يبةةو الحسةةين محمةةد بةةن يحمةةد بةةن جبيةةر .رحلةةة ابةةن جبيةةر ،دار الكتةةا
.90
بيروت

ااسةةعار ،دار الكتةةا
اللبنةةانى،

06
كما يل ين «الطون ب ر حفرحا عبد ام

بن عبد مناب وحى التةى

بدعلى مكة عند البيضان ،دار محمد ابن سيب»(.)0
وفةةى ول ة تعةةالى يااا قااوم ادكل اوا األرض المقدسااة التااى كتااب اهلل
لكاام .)6(ذحة

الةةبعت إلةةى ين ةةا بيةةت المقةد  ،وسةةميت كةةذلا ان ةةا ةرار

اانبيةةان و يةةل اارت المقدسةةة ،الطةةور ومةةا حول ة  ،و يةةل دماةةق وفلسةةطين
وبعةةت ااردن ،و يةةل الاةةام( .)3ويورد الفعلبةةى ران المفسةرين المةتلفةةة فةةى
تحديةةد اارت المقدسةةة ،فقةةال مجاحةةد حةةى الطةةور ومةةا حول ة  ،و ةةال مقاتةةل
وحةةى إيليةةا وبيةةت المقةةد

و ةةال عبةةد اهلل بةةن عمةةر الحةةرم محةةرم بمقةةدارأ مةةن

الس ةةماوات واارت ،و ةةال عكرم ةةة والس ةةدن ح ةةى يريح ةةا و ةةال الكلب ةةى ح ةةى
دما ة ةةق وفلس ة ةةطين وبع ة ةةت اارت و ة ةةال الض ة ةةحاا ح ة ةةى الرمل ة ةةة وااردن
وفلسطين و ال تادأ حى الاام كل (.)4
كمةةا ةةال ابةةن كفيةةر « ةةال سةةفيان الفةةورن عةةن ااعماةةى عةةن مجاحةةد
عةن ابةن عبةا

حةى الطةور ومةا حولة وكةذا ةال مجاحةد وايةر واحةةد ورون

سةةفيان الفةةورن عةةن يبةةى سةةعد البقةةال عةةن عكرمةةة عةةن ابةةن عبةةا

ةةال حةةى

يريحا»(.)5
()0
()6
()3
()4

الايخ اإلمام ا ا الةدين إيةى عبةد اهلل يةا وت الحمةون الرومةى الب ةدادن ،معجةم
.922
البلدان ،مجلد ،4دار صادر ،بيروت ،0922
سورة الما دة ية .60
محمد فريد وجدن :المصحب المفسر ،طبعة الاةع  ،القةاحرة ،بةدون تةاريخ ناةر،
.041
ابة ةةن اسة ةةحق الفعلبة ةةى :ص ة ة اانبية ةةان المسة ةةمى بة ةةالع ار  ،مكتبة ةةة الجم ورية ةةة،
مصر ،بدون سنة نار،

.033

( )5تفسير ابن كفير ج ،6دار إحيان التراث العربى ،القاحرة،

.32

03
ومحصلة الةقب المتقدم يجعل حصر ااماكن الدينية المقدسة يمة ار
بة ةةالص الصة ةةعوبة ،بة ةةل ويفضة ةةى بالتة ةةالى إلة ةةى ين ياة ةةاا اسة ةةتةدام ا بصة ةةورة
ةطي ةرة ،فمةةفق ةةرر الةةبعت ين اامةةاكن الدينيةةة المقدسةةة تاةةمل ضةةمن مةةا
تا ة ةةمل دي ة ةةر س ة ةةلطان ،والم ة ةةجود ،وو ة ةةب يسة ة ةرأ داود( ،)0ويك ة ةةدت الكنيس ة ةةة
الكافوليكية ين لألماكن الدينيةة المقدسةة معنةى عامةا واةامق حيةث تتضةمن
المقدس ة ةةات الديني ة ةةة الموج ة ةةودة ف ة ةةى الق ة ةةد  .وف ة ةةى ين مدين ة ةةة ية ة ةةرن ف ة ةةى
فلسة ةةطين( .)6ويورد بابة ةةا الفاتيكة ةةان فك ة ةرة اةصة ةةية محصة ةةلت ا ين اامة ةةاكن
الدينيةةة المقدسةةة بةةالمعنى الفنةةى للكلمةةة حةةى تلةةا المعتبةةر ،مةةن بةةل ااديةةان
السماوية الفقفة والتى تؤمن بعقيدة التوحيد(.)3
وراةةم اتفا نةةا و ناعتنةةا المبد يةةة مةةح رين بابةةا الفاتيكةةان .إ ين تدييةةدنا
ل ة يطةةرح جملةةة استفسةةارات تتمفةةل فةةى مةةن حةةى الج ةةة التةةى تعتبةةر المكةةان
مقدسا فى ين من ااديان الفقفة .وما حى ااسة

التةى ينبنةى علي ةا ذلةا

ا ةتبةةار .وفةةى جملةةة واحةةدة فةةةن التسةةاؤل الملةةه يةةدور حةةول المعيةةار الةةذن
يمكن ا ستناد إلي للحكم بدن حذا المكان يو ذاا مكانا دينيةا مقدسةا طالمةا
devant

Jerusatlem

)1( J.L.

Morzellec. La question de
L'organisation N.U. op. cit., p. 427.

ويقرر ين ااماكن الدينية المقدسة تامل مح ايرحا.
"Le Deir es Sultan, Couvent habité par les Ethiopiens, …. Le
champ des Rergers. en tant que bien waqf de la famille
Daoudi et desormais" Tombeau dé David.

)2( Vican, L'inernationation d'un territoire en droit es Gens,
(Application aux leiux Saints) Thése, Paris, 1959, p. 151.

3

) ( S. Ferrari, LE Saint-Siége, L'Etat d'Israel et les lieux Saints de
Jerusalem, Editions Cujas, Paris, 1989, p. 307.
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ين الل ةةويين والم ةةؤرةين ل ةةم يحكمة ةوا المس ةةدلة بطريق ةةة مح ةةددة ،وانم ةةا تركة ةوا
البةةا

مفتوحةةا علةةى مص ةراعي لمف ةةوم المكةةان المقةةد  .فاةةاا ا سةةتةدام،

وتسةةابق العامةةة والةاصةةة إلةةى توصةةيب بعةةت اامةةاكن واصةةباا ا بنعةةت
القدسية دون رابط يو ضابط.

املبحث الثانى
احلماية الدولية لألماكن الدينية فى منظور القواعد
الدولية اجلنائية
تقسيم :
نعرت فى حةذا الفصةل للحمايةة الدوليةة لألمةاكن الدينيةة و ةت النةجاا
الدولى المسله ،وكذلا لتلا الحماية فى يفنان ا حتقل الحربى.
المطلااااب األول :الحماية ةةة الدولية ةةة لألمة ةةاكن الدينية ةةة و ة ةةت الن اجعة ةةات
المسلحة.
المطلاااب الثاااانى :الحماي ةةة الدولي ةةة لألم ةةاكن الديني ةةة و ةةت ا ح ةةتقل
الحربى.
املبطلب األول

احلماية الدولية لألماكن الدينية
وقت النزاع املسلحة

تطااور نةاارم المجتمااب الاادولى باااحن انتهاااس حرمااة األماااكن الدينيااة
وقي الن اع المسلم:

05
تةرتبط القواعةةد الدوليةةة ياةةد ارتبةةاط بمةةدن التقةةدم العلمةةى وا جتمةةاعى
للمجتم ةةح ال ةةدولى .إذ

يةف ةةى ين الق ةةانون بص ةةفة عام ةةة والق ةةانون ال ةةدولى

بصفة ةاصة ما حو إ مرة صاد ة تعك

تطور المجتمح ،ومقحقت من

ةقل تطوير حقيقى للقواعد القانونية.
و ةةد كانةةت الحةةر إلةةى و ةةت لةةي

ببعيةةد حقةةا ماةةروعا للةةدول ،بحيةةث

يضفت على تصرفات الدول السلطة التقديرية فى استةدام ا كلمةا عةن ل ةا
ذلا .ودون يد يو ارط الل م إ بعت ااعراب الدولية التى كانت كانةت
سا دة نذاا(.)0
وبنة ةةجول اادية ةةان السة ةةماوية اةتلة ةةب مو ف ة ةةا مة ةةن إباحة ةةة الحة ةةر يو
تحريم ةةا .فالةةدين الي ةةودن يباح ةةا ومجةةدحا اسةةتنادا إلةةى مةةا وضةةع يحبةةارحم
من وانين اعتبروا في ا ين رب م ر ا نتقةام ،يمةا الةدين المسةيحى فقةد رين
ين الحةةر الماةةروعة حةةى تلةةا المسةةت دفة رفةةح الكلةةم عةةن الاةةعو  ،يمةةا
الدين اإلسقمى فقد ن ى عن العدوان ولم يبح إ دفاعا عن النف (.)6
( )0انك ةةر بالتفص ةةيل ااس ةةتاذ ال ةةدكتور ص ةةقح ال ةةدين ع ةةامر ،مقدم ةةة لد ارس ةةة ة ةةانون
النجاعات المسلحة ،ط ،0دار الفكر العربى ،القاحرة،0922 ،

.45

وانكر ييضا:
G. Schwarzenberger, International law as applied by international
courts and tribunals, Vol. II, stevens and sons, London, 1968, p.
37.
<L. Oppenheim, International law, Vol. II, 7ed, Longmans
London, 1952, p. 22.

( )6الا ةةيخ محم ةةد يب ةةو جحة ةرة ،نكري ةةة الح ةةر ف ةةى اإلس ةةقم ،المجل ةةة المصة ةرية للق ةةانون
الدولى،0951 ،

 6وما بعدحا.

02
و د يضفت المعاحدات التى يبرمت فى يوا ل القرن الحةالى نوعةا مةن
ال دحدة على انت اا حرمة يماكن العبةادة بصةفة عامةة .حيةث اعتبةرت مةن
بيل انت اا وانين الحر حدم ا فار التاريةية والمناآت الدينية(.)0
وعلةةق الفقة التقليةةدن – نةةذاا – علةةى ااحةوال التةةى تاةةكل انت اكةةا
لقوانين الحر مقر ار بدن ا تتمفل فةى التصةرفات التةى تسةت دب حةدم ا فةار
يو المبانى الدينية يو التاريةية دون سب

ارعى(.)6

وباسةةتعرات ا تفا يةةات الدوليةةة التةةى يبرمةةت فةةى كةةل القةةانون الةةدولى
التقليةةدن نج ةةد ين معكم ةةا يس ةةتبعد المسةةا
عامةةة دون مةةا إاةةارة إلةةى المقةةد

بحرم ةةة يمةةاكن العب ةةادة بص ةةفة

من ةةا والةةذن نكةةن لة حرمةةة ةاصةةة .وين

انت اا دسيت ا ياكل جريمة دوليةة .ويبةدو لنةا ين عةدم تعةرت المعاحةدات
الدوليةةة ل ةةذأ اامةةاكن المقدسةةة بنصةةو

ةاصةةة ،يعةةود بالدرجةةة ااولةةى –

إلةى الناةدة ااوروبيةة للقةةانون الةدولى فةى بةاكورة حياتة  .فلةم يفطةن واضةةعوأ
إلةةى إضةةفان حمايةةة ةاصةةة علةةى اامةةاكن المقدسةةة سةةيما وين حةةذأ اامةةاكن
انحصرت فى منطقة الاةرق ااول فقةط .و يةفةى ين الةدول التةى تقةح فةى
ي اليم ةةا حةةذأ اامةةاكن ليسةةت مسةةيحية .ومةةن فةةم لةةم تسةةتطح ين تعبةةر عةةن
إرادت ة ةةا ف ة ةةى المعاحة ةةدات الدولي ة ةةة التة ةةى يبرم ة ةةت نة ةةذاا .ل ة ةةذا وردت س ة ةةياق
النصةةو

مرتبطةةة بحمايةةة يمةةاكن العبةةادة بصةةفة عامةةة ،ممةةا كةةان ل ة يبلةةص

ااف ةةر عل ةةى ا ف ةةار المترتب ةةة ح ةةال انت اك ةةا ،إذ ج ةةانت المسة ة ولية مبتسة ةرة
ودونما فعالية تذكر .وفى ضون ذلا القصور ةررت المةادة  62مةن اتفا يةة
)1( M.A. Marin, The Evaluation and present status of the low of war,
R.C.A.D.I, 1967-1, p. 676-678.

2

) ( Oppenhem, Op. cit., p. 451 etc.
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حةةان لعةةام  0912ينة فةةى حالةةة الحصةةار والضةةر بالقنابةةل يجة
كةةل مةةا يمكةةن اتةةةاذأ مةةن الوسةةا ل لعةةدم المسةةا

اتةةةاذ

بالمبةةانى المعةةدة للعبةةادة

والفنون والعلوم وااعمال الةيرية .وبا فةار التاريةيةة والمستاةفيات ويمةاكن
تجمح المرضى والجرحى وذلا ج د الطا ة وباةرط ي تكةون مسةتعملة فةى
الو ةةت ذاتة ة ااة ةرات عس ةةكرية ،كم ةةا تض ةةمنت المة ةواد الةاص ةةة بالض ةةر
بالقناب ةةل بواس ةةطة القة ةوات البحري ةةة نصوص ةةا تتعل ةةق بدم ةةاكن العب ةةادة بص ةةفة
عامة .فدكدت المادة الةامسة من ا على ين يج

على القا د عند الضةر

بالقنابل بواسطة ةوات بحريةة ين يتةةذ كةل اإلجةرانات القجمةة للبقةان ةدر
اإلمكان بالمناآت المةصصة للعبادة.
وب ةةالتمعن ف ةةى تل ةةا النص ةةو

يب ةةين لن ةةا ين ةةا وان اس ةةت دفت حماي ةةة

يمةةاكن العبةةادة بصةةفة عامةةة ،إ ين حةةذا ال ةةدب كةةل مقيةةدا ببةةذل العنايةةة
بتحقيق نتيجة .علةى معنةى ين الةدول المتحاربةة تلتةجم ببةذل العنايةة الواجبةة
للمحافك ةةة عل ةةى تل ةةا اام ةةاكن .اة ةريطة ي تس ةةتةدم لألاة ةرات العس ةةكرية.
وبمف ةةوم المةالفةةة فةةةن مةةن حةةق الةةدول ين تتعلةةل لضةةر حةةذأ اامةةاكن إمةةا
بةةالقول بدن ةةا بةةذلت العنايةةة ةةدر الطا ةةة .وامةةا ين حةةذأ اامةةاكن تحولةةت عةةن
ياراض ا النبيلة واست لت اارات عسكرية.
ويبدو ين الحربين العةالميتين ةد حةجت كفية ار ممةا انت ةت إلية اتفا ةات
حةةان .فق ةةد ا ةةاحد العةةالم ال ةةويقت وال ةةدمار يستاةةرن ف ةةى ينح ةةان المعم ةةورة
وا ة د يرت الوا ةةح مةةن ةةةقل الح ةربين صةةعوبة تطبيةةق مةةا اسةةتقرت علي ة
ا تفا ات السالفة .وتبلةورت عوامةل عديةدة يدت إلةى وضةوح ا نفصةال بةين
الوا ةةح الةةدولى وبةةين النك ةرة التقليديةةة لقةةانون الحةةر فةةى مف وم ة التقليةةدن.
فةذا كان مبدي اإلنسانية واحدا من المحاور الر يسية التى ام علي ةا الحةر
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ف ة ى مف وم ة التقليةةدن ،إ ين ة كفيةةر مةةا كانةةت تجةةرن التضةةحية ب ةةذا المبةةدي
ن ةةجو عل ةةى اعتبة ةةارات مص ةةاله الة ةةدول ف ةةى إط ةةار القواعة ةةد المتعلق ةةة بسة ةةير
العمليات الحربية(.)0
واجان ا نفصةةام بةةين النكريةةة والوا ةةح بةةين اتفا يةةة حةةان لعةةام 0912
والوا ةةح الةةدولى الجديةةد ،يعيةةدت صةةيااة حةةذأ ا تفا يةةة مةةن ةةةقل منكةةور
جدي ةةد س ةةاعد عل ةةى بلورتة ة ك ةةور دول الع ةةالم الفال ةةث .إذ

ا ةةا فية ة ين

القانون الدولى التقليدن كان انعكاسا لمصةاله ف ةات محةددة مةن الةدول حةى
علةى وجة الةصةةو

الةدول ااوروبيةةة ،ومةح اضةةطراد ك ةور دول جديةةدة،

وتحرر دول يةرن من ربقة ا ستعمار يفضى – وبحق – إلى مولد مباد
جديدة يحم ما يعنينا من ا حقوق الاعو  ،ومصاله اإلنسانية(.)6
و د صي ت اتفا ية جنيب لعام  0949واللحقين اإلضةافيين ل ةا وفقةا
ل ذأ المت يرات .لذا لةم يكةن اريبةا ين يوضةه المقصةود بدمةاكن العبةادة فةى
نصةةو

تلةةا ا تفا يةةة ،إذ ا ترنةةت تلةةا اامةةاكن بدن ةةا تمفةةل ت ارفةا فقافيةةا يو

روحيةةا للا ةةعو  .فق ةةد نص ةةت الم ةةادة  53م ةةن اللح ةةق اإلض ةةافة ااول عل ةةى
حكر ااعمال ا تية:
( )0د .ع ةةج ال ةةدين ف ةةودأ ،ا ح ةةتقل الحرب ةةى ،المجل ةةة المصة ةرية للق ةةانون ال ةةدولى،
.30
،0929

)2( P.B. Maurau, la participation du tiers Monde a l'elaboration

du droit international librairie General de droit et de
jurisprudence, Pair4s. 1983.

ويعرت الفقي لتدفير دول العالم الفالث بقول :

Aujourd hui, le multiplication des members de la societé
international, les differences qui les separent sur les plans
economique, culturel et politique entrainent un changement
necessaire et inevitable, du droit international.
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( ي ) ارتكة ة ةةا

ين مة ة ةةن ااعمة ة ةةال العدا ية ة ةةة الموج ة ة ةةة ضة ة ةةد ا فة ة ةةار

التاريةية يو ااعمال الفنية يو يماكن العبادة التى تاةكل التةراث الفقةافى يو
الروحى للاعو .
( ) استةدام مفل حذأ ااعيان فى دعم المج ود الحربى.
(ج) اتةاذ مفل حذأ ااعيان محق ل جمات المروا.
كما تضمنت نف

المعنى المادة  53من اتفا ية حان لعةام 0954

والةاص ة ةةة بحماي ة ةةة الممتلك ة ةةات الفقافي ة ةةة و ة ةةت النة ة ةجاا المس ة ةةله .كم ة ةةا يورد
بالن اجعةةات المسةةلحة عبةةر ذات الطةةابح الةةدولى

البروتوكةةول الفةةانى الةةةا

فةةى المةةادة  04مةةا نص ة «يحكةةر ارتكةةا

ييةةة يعمةةال عدا يةةة موج ةةة ضةةد

ا فةةار التاريةيةةة ،يو ااعمةةال الفنيةةة يو يمةةاكن العبةةادة التةةى تاةةكل الت ةراث
الفقافى يو الروحى للاعو  ،واستةدام ا فى دعم المج ود الحربى.

وجهاااة نةرناااا كيماااا جاااااي باااا االتراقااااي الدولياااة نحاااو حماياااة األمااااكن

الدينية:

المتتبح لنصو

اتفا ات جنيب فى ادن حماية اااةا

المدنيين

و ت الحر لعام  0949يبين ين ا حاولت تقنةين ا حتةرام الكامةل لألمةاكن
الدينيةةة التةةى تمفةةل ت ارف ةاً فقافيةةا يو روحيةةا للاةةعو  .وكةةذلا الوضةةح بالنسةةبة
تفا ةةات حةةان لعةةام  .0954بيةةد ين ةةا يةةدت تلةةا الحمايةةة «ب ةد تقتضةةى

العمليات الحربية ضرورة حذا التةري »(.)0
( )0تةةن

المةةادة  53مةةن ا تفا يةةة علةةى حكةةر تةةدمير ين متعلقةةات فابتةةة يو منقولةةة

ةاصةةة بةةاافراد يو الجماعةةات يو الحكوم ةةات يو ايرحةةا مةةن السةةلطات العام ةةة يو
المنكم ةةات  -اجتماعي ةةة يو تعاوني ةةة  -إ إذا كان ةةت العملي ةةات الحربي ةةة تقتض ةةى
حتما ضرورة حذا التةري .
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والوا ةةح ين حةةذا القيةةد المسةةمى بالضةةرورة الحربيةةة

يتفةةق ومتطلبةةات

المحافكة على القيم اإلنسانية والروحية للاعو  ،لذا لم يكن بمسةت ر ين
نجد جانبا فق يةا معاصة ار يصةم اتفا يةة جنيةب لعةام  0949بةالتةلب إذا مةا
ورنةةت نصوص ة ا بحةةال المجتمةةح الةةدولى ا ن ومةةا لت ة ااسةةلحة الحديفةةة
في (.)0
و ةةد اتض ةةه م ةةن الممارس ةةة التطبيقي ةةة الف ة ةرات الت ةةى احت ةةوت علي ةةا
الق ةوانين وااع ةراب الحربيةةة ،واعتمةةدت علي ة ييةةدن التةري ة  ،والرابةةة فةةى
ا نتفةةاا ةةةقل حةةر عةةام  0941بةةين العةةر واسة ار يل .إذ انت كةةت حرمةةة
المقدسةةات الدينيةةة فةةى القةةد

ويرسةةل المجلة

ةطابا يتضمن استنكارأ اعمال التةري

البلجيكةةى إلةةى مجلة

اامةةن

التى يقوم ب ا العةر ضةد ا فةار

الدينيةةة الي وديةةة فةةى المدينةةة المقدسةةة ممةةا يةةةول معة للي ةةود ا سةةتفادة مةةن
مبدي المعاملة بالمفل تجاأ المقدسات الدينية العربية.
ويتضه من ذلا ين القواعد المنكمة للحةر لةم تةراا حرمةة اامةاكن
المقدسةةة مةةات يضةةر إض ة ار ار بال ةةا بت ةراث إنسةةانى يم ة

يحاسةةي

وماةةاعر

الاعو .
وترتيبا على ذلا انطلقت اتجاحات فق ية تحاول منح استةدام نكرية
الضرورة يفنان العمليات الحربية .فقةد يكةد الةبعت ينة مةن المق ةم ي تفةار
حةةذأ الضةةرورة فةةى العصةةر الحةةالى .إذ يصةةبه البةةون واضةةحا بةةين الضةةرورة
الحربية ةةة فة ةةى كة ةةل ة ةةانون الحة ةةر  ،والضة ةةرورة الحربية ةةة فة ةةى كة ةةل الحة ةةرو
( )0د .حامةةد سةةلطان ،الحةةر فةةى نط ةةاق القةةانون الةةدولى ،المجلةةة المص ةرية للق ةةانون
الدولى ،0929

.66
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النوويةةة ،وتطبيق ةةا علةةى حةةذأ ااةيةرة يعتبةةر ايةةر ةةانونى يو علةةى اا ةةل لة
ارعية باليةة( .)0فالتقةدم العلمةى للحيةاة الحديفةة ةلةق – ل اجمةا – العديةد مةن
المااكل .كما يضاب حذا التقةدم ينواعةا رحيبةة ،لةم تطة ير علةى ذحةن مؤيةدن
الضرورة.
ويك ةةد ال ةةبعت ا ة ةةر ين الض ةةرورة العس ةةكرية يو مس ةةتلجمات الح ةةر
ليسةةت مب ةةر ار لمةالف ةةة القةةانون ،ويتح ةةتم تجاح ةةل حةةذأ الض ةةرورة طالم ةةا ك ةةان
التحريم يقيد حرية التصرب(.)6
وحكذا است دب الفق حسر يحوال الضرورة فى يضةيق نطةاق ،وحتةى
ف ةةى ذل ةةا النط ةةاق الض ةةيق ا ةةدت ح ةةذأ ااحة ةوال مكس ةةوة ب ةةردان ا عتب ةةارات
اإلنسانية المحضة .وذلا ما ياةير إلةى ةسةوب يحةوال الضةرورة العسةكرية
التةةى كلةةت حتةةى و ةةت لةةي

ببعيةةد يحةةم نمةةاذج الضةةرورة علةةى اإلطةةقق.

نرن فى ذلا التحول ين نوا من ا ست ار  .فمبةاد العدالةة تحولةت كفية ار
عةةن بقةةان الدولةةة ويولوحيت ةةا لصةةاله ا عتبةةارات اإلنسةةانية التةةى يصةةبحت –
وبق اب ة – المست دب ااصيل للقانون الدولى.

)1( H. Meyrowitz, Les Juristes devant l'armé muclearie, R.G.D.I.,
1963-4, p. 863.

ويقرر:
"L'armé nucleaire, considérée come unnormale et illégale en
principe, ou moins comme étant d'une légalité discutable".

( )6د .محمةةد ةيةةرن بنونةةة ،القةةانون الةةدولى واسةةتةدام الطا ةةة النوويةةة ،ط ،6دار
الاع  ،القاحرة،0920 ،

.023
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وك ةةان م ةةن المنطق ةةى ين يك ةةون للكتاب ةةات الفق ي ةةة س ةةالفة البي ةةان يفرح ةةا
البةةالص فةةى بيةةان الفجةةوة الحقيقيةةة التةةى لةةم تسةةتطح واعةةد الن اجعةةات الدوليةةة
سة ةةدحا .إذ اتضة ةةه بجة ةةقن ين يمة ةةاكن العبة ةةادة التة ةةى تمفة ةةل الت ة ةراث الفقة ةةافى
والروح ةةى للا ةةعو بات ةةت عرض ةةة للت ةةدمير والتةرية ة

وف ةةق يحة ةوان ال ةةدول.

وطالمةةا كلةةت الضةةرورة الحربي ةةة سةةيفا مسةةلطا يمك ةةن اسةةتةدام ضةةد ذل ةةا
التراث .ولعل ذلا النقد يتفق مح ما يوردأ ممفل ااكةوادور ةةقل منا اةات
اتفا يةةة حمايةةة الممتلكةةات الفقافيةةة لعةةام  .0954فقةةد يكةةد ين حةةدم وتةةدمير
الممتلكةةات الفقافيةةة

يتفةةق وروح ا تفا يةةة يو مباد ةةا .كمةةا ين منطةةق حةةذأ

الضرورة الحربية يةول للقادة العسكريين سلطة تقديرية فى المحافكةة علةى
ذلا التراث يو حدم حسبما يحلو ل م(.)0
واجان ال جوم الار على فكرة الضرورة الحربية يكدت لجنةة القةانون
الدولى فى يحدث دراسة ل ا فةى اةدن المسة ولية الدوليةة علةى عةدم ناعت ةا
بوجةةود تلةةا الضةةرورة .ذلةةا ين ة

يتصةةور ين يسةةمه للةةدول بعةةدم احت ةرام

واعد القانون الةدولى اإلنسةانى .وريت اللجنةة ين بعةت واعةد حةذا القةانون
تفرت التجامات

يمكن تبرير عدم احترام ا با حتكاا للضرورة الحربيةة.

كم ةةا يك ةةدت ين واع ةةد الق ةةانون ال ةةدولى اإلنس ةةانيى يساس ةةية لحي ةةاة المجتم ةةح
( )0ارج ةةح جلس ةةات اللجن ةةة الر يس ةةية لما ةةروا ا تفا ي ةةة ،المرج ةةح الس ةةابق،

،010

 ،016ويقرر مفل ااكوادور فى ذلا:
Une telle reserve incompatible avec l'esprit et les principes
essentials de la convention et on ne pouvait confier au
commandement militaire d'aucun pays du monde la
responsablilité de donner I'ordre supreme qui decidera de la
conservation au de la destruction du patrimoine culturel.
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ال ةةدولى ،بحي ةةث

يتص ةةور لدول ةةة م ةةا ين تةل ةةح ردان ع ةةدم احتة ةرام القواع ةةد

القانونية تعلق بالضرورة(.)0
وةقصةةة مةةا تقةةدم ين واعةةد الن اجعةةات المسةةلحة صةةرت عةةن حمايةةة
اامةةاكن الدينيةةة بةةذلا ا سةةتفنان الةةذن يةةةول ض ةرب ا فةةى يح ةوال الضةةرورة
الحربيةةة ،اامةةر الةةذن يفضةةى إلةةى ةسةةوب تلةةا الحمايةةة بةةالنكر للمقدسةةات
الدينيةةة علةةى وج ة الةصةةو

 .لةةذا باتةةت الحاجةةة ملحةةة إلةةى وجةةو وضةةح

تنكةةيم دول ةةى يس ةةت دب الحفةةاك عل ةةى تل ةةا المقدسةةات و ةةت النة ةجاا المس ةةله
لتدكيةةد يحميت ةةا الفا قةةة الةالةةدة لصةةاله الجةةن

الباةةرن بدكمل ة  .سةةيما مةةح

إيماننةةا العميةةق بةةدن التعلةةل بالضةةرورة الحربيةةة كةةان ل ة مةةا يبةةررأ فةةى كةةل
الحرو التقليدية .يما عصرنا الحالى فةن حالة الضةرورة

تبةرر اسةتةدام

ااسةةلة الفتاكةةة ،بةةل ين التةلةةى عةةن التجةةار الذريةةة ضةةرورة مطلقةةة لةيةةر
البا ة ةرية ولعة ةةدم عر ل ة ةةة حضة ةةارت ا( .)6و نتصة ةةور انفة ة ةراط عقة ةةد اام ة ةةاكن
المقدسة ليستمر العمل بقواعد الضرورة الحربية فى ادن ا .إذ تلا اامةاكن
تست دب تةليد الماةاعر وااحاسةي

بالواحةد ااحةد ،واإلبقةان علةى الرمةوج

التةةى يا ةةار إلي ةةا الم ةةولى ع ةةج وجةةل .و نك ةةن ين تقةةب الض ةةرورة الحربي ةةة
عقبة كؤود يمام الحفاك على مقدسات اإلنسانية.

( )0تقريةةر لجنةةة القةةانون الةةدولى عةةن يعمةةال دورت ةةا ر ةةم  ،36يوليةةو  ،0911جميعةةة
الوفا ق الرسمية ،د ،35 .م ر م ،01

.014

( )6د .محم ةةد ح ةةافك ا ةةانم ،المسة ة ولية الدولي ةةة ،محاضة ةرات يلقي ةةت بمع ةةد الد ارس ةةات
العربية ،العالمية ،القاحرة،0926 ،

.04
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املبطلب الثانى

احلماية الدولية لألماكن الدينية
وقت االحتالل احلربى

آثار االحتال بصرة عامة:
راة ة ةةم ا ةة ة ةةتقب فة ة ةةى يسة ة ةةالي

صة ة ةةيااة مف ة ة ةةوم ا حة ة ةةتقل إ ين

المعاحةةدات والفق ة الةةدوليين لةةم يةتلف ةوا فةةى تحديةةد معنةةاأ ،إذ المس ةتفاد من ةةا
جميعةةا

يةلةةو مةةن ين ة السةةيطرة الفعليةةة لسةةلطة العةةدو علةةى إ لةةيم مةةان مةةح

القدرة على تسييرأ بمقتضى سلطات ويج جت ( .)0ومن المسلم بة ين ا فةار
القانوني ةةة المترتب ةةة عل ةةى ا ح ةةتقل عدي ةةدة ومتع ةةددة ،لع ةةل يحم ةةا ع ةةدم نق ةةل
سيادة الدولة المحتلةة إلةى دولةة ا حةتقل نكة ار لكةون ا حةتقل الحربةى فةى
ذاتة وضةةعا مؤ تةةا ،ومةةن فةةم فةن ة

يصةةله لنقةةل السةةيادة الدوليةةة ا حةةتقل

فةةوق اا ارضةةى التةةى تةةديرحا يو تاةةر علي ةةا( .)6ومةةن جاويةةة يةةةرن فةةةن
ا ح ةةتقل

يجي ةةج ض ةةم اا ارض ةةى المحتل ةةة ،إذ

( )0راجح على سبيل المفال
.

يعتب ةةر ا ح ةةتقل س ةةببا

الحصر فى تعريب ا حتقل:
Oppenheim, International law, op. cit., p

د .عةةج الةةدين فةةودة ،المركةةج القةةانونى لقحةةتقل الحربةةى ،المجلسةةة المص ةرية
للقانون الدولى ،0929

 62وما بعدحا.

د .صةةقح الةةدين عةةامر ،الحةةق فةةى التعلةةيم والفقافةةة ااجنبيةةة فةةى اا ارضةةى
المحتلة فى كل القانون الدولى المعاصر،0921 ،

.002

)2( P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome II,
librairie Arthur Rousseau, 1921, p. 215.
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للضم( .)0و نبالص عندما نؤكد وجود اعدة دولية تمنح الدولةة المحتلةة مةن
ضم يراضى وممتلكات الدولةة المحتلةة .وحةذأ القاعةدة ملجمةة لجميةح الةدول،
وبالتةةالى فةةةن ين ت ي ةرات إ ليميةةة يحةةدف ا المحتةةل لةةن تلةةق اعت ارفةةا مةةن بةةل
بقية يعضان المجتمح الدولى(.)6
و يفوتنةا ين ناةةير إلةى ين سةةلطات ا حةتقل
علةى السةةكان واجة

تسةةتطيح ين تفةةرت

الطاعةةة المطلقةة اوامرحةةا واجرانات ةا التةةى تصةةدرحا يو

تمارسة ا فةةى اا ارضةةى المحتلةةة .إنمةةا تكمةةن حةةذأ الطاعةةة فةةى إطةةار م ارعةةاة
حذأ السةلطات للحيةاة ا جتماعيةة والمدنيةة وا تصةادية والفقافيةة واإلنسةانية
للسكان فى ااراضى المحتلة(.)3
وحكةةذا يصةةبه مةةن ايةةر المتصةةور فةةى كةةل القةةانون الةةدولى المعاصةةر
ين يكةةل لقحةةتقل فةةارأ الوةيمةةة العاتيةةة التةةى كةةان علي ةةا بةةل ةرنين مةةن
الجمةةان ،و ةةد حدحةةدت ا تفا ةةات وااحكةةام الدوليةةة مةةن الةوان فةةارأ كمةةا درج
الفقة ة عل ةةى تفس ةةير ااحك ةةام الدولي ةةة و واع ةةدحا بم ةةا يتف ةةق وتنك ةةيم يوض ةةاا
ا ح ةةتقل لمس ةةايرة الوا ةةح فق ةةط .فتف ةةرت ا لت اجم ةةات عل ةةى دول ةةة ا ح ةةتقل
بوجةةو المحافكةةة علةةى اانف ة

واامةةقا وتنكةةيم جميةةح ين ةواا الةةةدمات

ا جتماعية واإلنسانية للمدنيين(.)4
)1( Jannings, the acquisition of territory in international law,
by

Oceana publications. U.S.A., 1961, p. 20.
) ( Schwarzenberger, International law as applied
international court5s and tribunals, op. cit., p. 168.

( )3د .محيةةى الةةدين العاةةماون ،حقةةوق المةةدنيين تحةةت ا حةةتقل الحربةةى ،عةةالم
.662
الكت  ،القاحرة،0926 ،
( )4د .حامد سلطان ،الحر فى نطاق القانون الدولى ،المجلة المصرية للقانون
.66
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ولع ةةل اللحق ةةان اإلض ةةافييان تفا ي ةةة جني ةةب  0922ةةد س ةةاي ار ال ةةن ج
الس ةةابق .إذ يس ةةتةل

م ةةن اس ةةتعرات نص ةةو

اللحق ةةين ،انحس ةةار يحة ةوال

الضةةرورة فةةى يضةةيق نطةةاق .وحتةةى فةةى ذلةةا النطةةاق الضةةيق اةةدت حةةذأ
ااحةوال مكسةةوة بةةردان ا عتبةارات اإلنسةةانية المحضةةة .وذلةا مةةا ياةةير إلةةى
ةسةةوب يح ةوال الضةةرورة العسةةكرية التةةى كلةةت حتةةى و ةةت لةةي
نم ةةاذج الض ةةرورة عل ةةى اإلط ةةقق.

ببعيةةد يحةةم

ن ةةرن ف ةةى ذل ةةا التح ةةول ين ن ةةوا م ةةن

ا ست ار  .فمباد العدالة تحولت كفي ار عن بقان الدولة ويولوحيت ا لصةاله
ا عتبةةارات اإلنسةةانية التةةى يصةةبحت – وبةةق اةةب ة – المسةةت دب ااصةةيل
للقانون الدولى.
فتن

المادة  3/03من اللحق ااول على ين يجوج لدولة ا حتقل

– اريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة فةى الفقةرة الفانيةة – ا سةتيقن علةى
المرافق مح ما يرد يدناأ من القيود:
( ي ) ين تكة ةةون حة ةةذأ الم ارفة ةةق جمة ةةة لتقة ةةديم العة ةةقج الطبة ةةى الفة ةةورن
المق م لجرحى ومرضى وات ا حتقل يو اسرن الحر .
( ) وين يس ةةتمر ح ةةذا ا س ةةتيقن لم ةةدة ي ةةام ح ةةذأ الض ةةرورة فحسة ة ،
وتقتضى المادة  54على ين :
 -0يحكر تجويح المدنيين كدسلو من يسالي

الحر .

 -6يحك ةةر م اجم ةةة يو ت ةةدمير يو نق ةةل يو تعطي ةةل ااعي ةةان والمة ةواد
التى

انى عن ا لبقان السكان المدنيين.

د .عةةج ال ةةدين ف ةةودأ ،المركةةج الق ةةانونى لقح ةةتقل الحربةةى ،المرج ةةح الس ةةابق،
.43
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................................................. -3
.................................................. -4
وباس ة ةةتقران مجم ة ةةل القواع ة ةةد الس ة ةةالفة يب ة ةةين – وبج ة ةةقن – التط ة ةةورات
المتقحقةةة فةةى القواعةةد الدوليةةة لمواكبةةة ا عتبةةارات اإلنسةةانية المحضةةة التةةى
فرض ةةت نفسة ة ا عل ةةى بس ةةاط الحي ةةاة الدولي ةةة ،ل ةةذا فلق ةةد ي ةةل – وبح ةةق – ين
اللحقين يمفقن اتجاحا دوليا متجايدا نحو تطبيق واعد يكفر إنسانية(.)0
األماكن الدينية وقي االحتال الحربى:
منةذ البدايةةة نوضةةه ،بةةل ونكةةرر تدكيةد ين مةةا يولتة المعاحةةدات اطبةةة
مة ةةن حماية ةةة إنمة ةةا اسة ةةت دفت دور العبة ةةادة بصة ةةفة عامة ةةة .ولة ةةم تفطة ةةن تلة ةةا
المعاحدات إلى ااحمية الةاصة لألمةاكن الدينيةة المقدسةة وحاجت ةا الملحةة
إلى حماية موضوعية ةاصة ب ا .وبدحى ين يترت

على حذا الوضح اير

المنطقةى إن جةانت واعةةد المسة ولية لمواج ةةة انت ةاا حرمةةة يمةاكن العبةةادة
بصةفة عامةةة .ولقةةد ترتة
يو انتقا

علةةى ذلةةا ةلةو تلةةا القواعةةد مةن الردعيةةة الواجبةةة

عقوبات ا من التدفير الرادا الذن يبلور ةطورة الجرم المرتك .
التاليةةة الضةةون علةةى بعضةةد القواعةةد الج اج يةةة لمةةن

وتلقةةى النصةةو

ينت ا حرمة يماكن العبادة عمومةا .وسةوب نلحةك حاااةة تلةا النصةو
كمةةا نسةةتةل

،

عةةدم كفايت ةةا فةةى حمايةةة يمةةاكن العبةةادة بصةةفة عامةةة ،وحةةو

اامر الذن يوضه عدم مكنة ا كتفان ب ا لحماية ااماكن الدينيةة المقدسةة
على وج الةصو

.

( )0د .صقح عبد البديح البى ،حق ا سترداد فةن القةانون الةدولى ،المرجةح السةابق،
.022
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فقةد نصةةت المةةادة  52مةةن

حةةة الحةةر البريةةة تفا يةةة حةةان لعةةام

 0912عل ةةى ين يم ةةقا المج ةةال

البلدي ةةة ويم ةةقا المنا ةةآت المةصص ةةة

للعبادة والبر والتعليم والفنون ل ا حمايت ا ،ولةو كانةت مملوكةة لدولةة العةدو،
ف ةةى تدةةةذ حكةةم الملكيةةة الةاصةةة .وكةةل حجةةج يو تةري ة
لمفل حذأ المناآت محرم ويج

ين يحاكم عن .

كمةةا ورد باتفا يةةة جنيةةب فةةى اةةدن حمايةةة اااةةةا
 0949فةةى القسةةم الةةةا

يو حةةط متعمةةد
المةةدنيين لعةةام

بةةا حتقل الحربةةى ،م  ،53محكةةور علةةى دولةةة

ا حة ة ةةتقل ين تة ة ةةدمر ين متعلقة ة ةةات فابتة ة ةةة يو منقولة ة ةةة ةاصة ة ةةة بة ة ةةاافراد يو
الجماع ة ةةات يو للحكوم ة ةةة يو ايرح ة ةةا م ة ةةن الس ة ةةلطات العام ة ةةة يو لمنكم ة ةةات
اجتماعية يو تعاونية إ إذا كانةت العمليةات الحربيةة تقتضةى حتمةا ضةرورة
حذا التةري .
واذا كان ةةت اتفا ةةات جني ةةب ةةد يج ةةاجت اس ةةتةدام الق ةةوة ض ةةد يم ةةاكن
العبةادة فةةى حالةةة الضةةرورة علةةى النحةو السةةالب انتقةةادأ .فةةةن اتفا يةةة حةةان
لعةام  0954فةى اةةدن حمايةة الممتلكةات الفقافيةةة ةد وردت نصوصة ا علةةى
نحو ممافل حيث حكرت بصفة ةاصةة فةى المةادة الرابعةة المسةا

بحرمةة

حةةذأ الممتلكةةات بقالةةة «تتع ةةد ااطةراب السةةامية بةةاحترام الممتلكةةات الفقافيةةة
سة ةوان ف ةةى ي ارض ةةي ا يو ف ةةى ي ارض ةةى ااطة ةراب الس ةةامية المتعا ةةدة ااة ةةرن.
وتطال ة

با متنةةاا عةةن اسةةتعمال حةةذأ الممتلكةةات يو الوسةةا ل المةصصةةة

لحمايت ا يو ااماكن المجاورة ل ةا مبااةرة ااةرات ةد تعرضة ا للتةدمير يو
التلب .إ ين ا يجاجت ضر حذأ ااماكن حال الضرورة.
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و ةةد اعتبةةرت محكمةةة نةةورمبرج ين تعةةرت سةةلطات ا حةةتقل امةةاكن
العبةةادة ياةةكل جريمةةة دوليةةة ،إذ ا ة د مسةةاعد المةةدعى العةةام الفرنسةةى يمةةام
المحكم ةةة ب ةةدن بع ةةت الم تم ةةين ارتكبة ةوا جة ة ار م دولي ةةة حي ةةث ةةاموا ب ةةةاقق
اادية ةرة وس ةةل

يمة ةوال الكن ةةا

والمعاب ةةد وانت ةةاا حرمت ةةا( .)0كم ةةا يدان ةةت

المحكمةةة ةةادة الجةةيا االمةةانى فةةى روسةةيا لقيةةام م بتةةدمير يمةةاكن العبةةادة
والكنا

فى بعت المدن الروسية المحتلة(.)6
كمةةا اسةةتقر الفق ة الةةدولى علةةى إدانةةة إنت ةةاا حرمةةة دور العبةةادة ،يو

التعة ةةرت ل ة ةةا بالتة ةةدمير يو السة ةةل

يو الن ة ة

يو اإلاة ةةقق يو ين تصة ةةرب

يضة ةةر ب ة ةةذأ اامة ةةاكن ةة ةةقل فت ة ةرة ا حة ةةتقل( .)3واعتبة ةةروا ين مة ةةن واج ة ة
س ةةلطات ا ح ةةتقل احتة ةرام الحق ةةوق العقا دي ةةة والديني ةةة للم ةةدنيين م ةةن س ةةكان
ااراضى المحتلة .وكةذلا عةدم التعةرت امةاكن العبةادة – بصةفة عامةة –
بالتةةدمير يو السةةل

يو الن ة

يةةنم عةةن تعطيةةل لممارسةةة الاةةعا ر وطقةةو

العبادة(.)4

)1( L.d. Egbert, Trials of Major war criminal before the
international military tribunal. Vol. II, Nuremberg. 1947, p.
46.

)2( Trial of Major war criminals, official text, Vol. 4,
Nuremberg, 1949, p. 122.

3

) ( Wheation, Elements of international law, 6th Edition, Vol. 2,
revised and re-written by A. Berrtiedale Deith, Stevens and
Sons, London, 1929m, p. 794.

( )4د .محيى الدين العاماون ،حقوق المدنيين تحةت ا حةتقل الحربةى ،المرجةح
السابق،

.313
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واجان اسةتقرار المعاحةدات والفقة والمحةةاكم علةى حمايةة يمةاكن العبةةادة
بصفة عامة ،كان ال ري

ين تتةةذ سةلطات ا حةتقل اإلسة ار يلى إجةرانات

تسةةت دب ت ييةةر وضةةح مدينةةة القةةد  .وتعةةود تلةةا ال اربةةة إلةةى مةالفةةة تلةةا
اإلجة ةرانات للموافي ةةق وااحك ةةام والكتاب ةةات الدولي ةةة المس ةةتقرة .والت ةةى ا ةةكلت
بالت ةةالى مب ةةدي يس ةةمو ف ةةوق القواع ةةد مف ةةادأ حماي ةةة اام ةةاكن الديني ةةة المقدس ةةة
بالضرورة ،ولذا فةن حذأ اإلجرانات يفارت فا رة اامم المتحدة على ماروا
ة ةرار ج ةةان فية ة ين الجمعي ةةة العام ةةة إذ يس ةةاورحا القل ةةق للحال ةةة الس ةةا دة ف ةةى
نتيجة للتدابير التى اتةذت ا إس ار يل لت يير مركج المدينة:

القد

 -0تعتبر ين تلا اإلجرانات اير صحيحة.
 -6وتطلة

إلةةى إسة ار يل إل ةةان جميةةح التةةدابير التةةى صةةار اتةاذحةةا.

وا متنة ةةاا فة ةةو ار عة ةةن إتية ةةان ين عمة ةةل مة ةةن اة ةةدن ت يية ةةر مركة ةةج
القد .
 -3وتلتم

إلى اامن العام اإلعقم عن حذأ الحالة وعن تنفيذ حذا

القرار فى اضون يسبوا على ااكفر من اتةاذأ(.)0
و ة ةةد دافعة ةةت إس ة ة ار يل عة ةةن مو ف ة ةةا ين اإلج ة ةرانات والتة ةةدابير والتة ةةى
اتةة ةةذت ا تتعل ة ةةق بتوحي ة ةةد الق ة ةةد
ااسا

فة ةةى المج ة ةةالين اإلدارن والبل ة ةةدن ،وت ي ة ةةة

القانونى لحماية ااماكن المقدسة(.)6

( )0سةةوب نفةةرد فصةةق كةةامق للحةةديث عةةن ج ةةود المنكمةةات الدوليةةة فةةى اةةدن حمايةةة
ااماكن المقدسة فى البا

الفانى.

( )6اامم المتحدة ،الوفا ق الرسمية للدورة  ،63الملحق ر م ،0

.02 ،05
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وحك ةةذا ك ةةان لقص ةةور القواع ةةد الدولي ةةة ف ةةارأ الوةيم ةةة عل ةةى اام ةةاكن
الدينيةةة المقدسةةة بصةةفة ةاصةةة .حيةةث بةةان – بجةةقن – مةةن ةةةقل العةةرت
السةةابق إن ةةا لةةم تلةةق عنايةةة تليةةق بمكانات ةةا التةةى يعجةةج القلةةم عةةن وضةةع ا.
وكلة ةةت تلة ةةا اامة ةةاكن حة ةةدفا علة ةةى مة ةةر العصة ةةور تة ةةدمرأ وتدنس ة ة ااية ةةادن
وااسلحة ،ولما ترق البارية بعد نحو ا تفاق على وضح تصور محدد ل ةا
من ةقل معاحدة دولية تندن ب ا عن كل عبث ودمار ،وتحمى ب ا دسةية
تلا ااماكن ،ولعل ما يؤكد يحمية إبرام مفل حةذأ المعاحةدات ذلةا ااسةا
القانونى الذن ينبص من ضرورة حماية تلا ااماكن (.)0

( )0اامم المتحدة ،الوفا ق الرسمية للدورة  ،63الملحق ر م ،0

.02 ،05

