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بيان للنشر الفوري صادر عن
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

حول إحراق مسجد الجبعة وإحراق كنيسة جبل صهيون
يدين مركز " شمس" اعتداءات المستوطنين المتكررة على بيوت العبادة والتي كان آخرها إحراق مسجد

الجبعة واحراق كنيسة جبل صهيون وكتابة شعارات معادية للمسيحية وللنبي عيسى عليه السالم على جدران
الكنيسة .تحت مسمع ومرأى جيش االحتالل ،إن هذا االعتداء هو خرق للقانون الدولي اإلنساني ولقانون
حقوق اإلنسان ،وهو انتهاك صارح للحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية  ،كما أنه خرق اللتزامات دولة

االحتال ل باعتبارها القوة القائمة باالحتالل في ارأرايي الللسطينية المحتلة .واال المركز أن االعتداء على
أماكن العبادة ليس بالشيء المستغرب أو الطارئ على دولة عنصرية كدولة االحتالل ،بل أن ذلك يستند إلى

التعاليم التلمودية والتوراتية المحرفة ،فتاريخ دولة االحتالل اائم على القتل والخراب والتشريد والطرد ،فلم
يسجل التاريخ أن دولة احتالل حولت المساجد إلى حانات كما فعلت دولة االحتالل في فلسطين.

يشدد مركز "شمس" على أن ما اام به المستوطنين هو جريمة مكتملة ارأركان ،كما أنها جريمة حرب

استناداً إلى أن االستيطان هو جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي اإلنساني .وللنظام ارأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية للعام  8991الذي اعتبر االعتداء على المباني الدينية أحدى جرائم الحرب وذلك في ( اللقرة  2من

المادة . ) 1البند  9والذي ينص على " تعمد توجيه هجمات يد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو
التعلي مية أو اللنية أو العلمية أو الخيرية  ،واآلثار التاريخية  ،والمستشليات وأماكن تجمع المريى والجرحى
شريطة أال تكون أهدافاً عسكرية.
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يدعو مركز "شمس" السلطة الوطنية الللسطينية باليرورة اإلسراع في تقديم ملف االستيطان أمام
المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب مستمرة ،وبيرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بإلزام
دولة االحتالل لواف اعتداءاتها وانتهاكاتها الجسمية لحقوق الللسطينيين ،والتي تتنااض مع أبسط حقوق
اإلنسان ،كما يدعو المركز السلطة الوطنية بيرورة البحث عن آليات وطرق لحماية المواطنين الللسطينيين

م ن االعتداءات المتكررة للمستوطنين العنصرين ،وتمكين المواطنين في القرى والمدن والمخيمات من حماية
أنلسهم والدفاع عنها .
يذكّر مركز "شمس" إن أماكن العبادة محمية في القانون الدولي واد أيلت االتلاايات الدولية المبرمة
الحماية على أماكن العبادة .وفي مقدمة تلك االتلاايات اتلااية الهاي لسنة  8991الخاصة باحترام اوانين

وأعراف الحرب البرية ال سيما المادة (  )21والمادة ( ، )65كما نصت المادة ( )65من البروتوكول

اإليافي ارأول الملحق باتلاايات جنيف المعقودة في  /82آب  8999 /والمتعلق بحماية يحايا المنازعات

الدولية المسلحة للعام  8911على حماية أماكن العبادة  ،كما نصت المادة ( )85من البروتوكول اإليافي
الثاني لعام  8911الملحق باتلاايات جنيف أيياً والمتعلق بحماية يحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
على حماية أماكن العبادة .وفي ظل الجهود المتعاابة لويع اواعد اانونية دولية تقيي بحماية أماكن العبادة

أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  /26تشرين الثاني عام  8918اإلعالن الخاص بالقياء على

جميع إشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد  ،حيث نصت المادة ( )5من هذا

اإلعالن على أن ( وفقا للمادة  8من هذا اإلعالن ،ورهناً بأحكام اللقرة  5من المادة المذكورة ،يشمل الحق

في حرية اللكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد  ،الحريات التالية)( :أ)حرية ممارسة العبادة أو عقد
االجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما  ،وااامة وصيانة أماكن لهذه اإلغراض).
"انتهى"
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