ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮ اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ
ﺛﺒﺖ ﺷﮭﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻟﺨﻠﯿﻞ و ﺣﺮم اﺑﺮاھﯿﻤﯽ در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺧﻄﺮ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﮭﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ
اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر و ﺻﺮﯾﺢ ﺗﻌﮭﺪات رژﻳﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اراﺿﯽ
اﺷﻐﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
اﻗﺪام ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮطﻪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺑﺎ  ۱۲رای
ﻣﻮاﻓﻖ ۶ ،رای ﻣﻤﺘﻨﻊ و  ۳رای ﻣﺨﺎﻟﻒ در  ۷ﺟﻮﻻی  ۲۰۱۷ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اراﺿﯽ ،ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﻪ ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻤﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺸﺎرھﺎی وارده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﻮی دوﻟﺖ ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ
و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ،اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ در
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﺮاث طﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
 ۱۹۷۲ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ھﺎی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ
اﺟﺮا داﺷﺘﻪ و اﻟﺰام آور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺳﺎل
ھﺎی اﺧﯿﺮ در ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ارﮐﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﻼت داﻋﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻮطﻪ ھﺎ و ﺑﻨﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻏﺎرت ﻣﻮزه ھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﮭﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﻨﻌﺎ در ﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و اﺳﺘﻤﺮاری
ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﺖ ھﺎ ﺻﺤﻪ ﮔﺬارده
اﺳﺖ.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎزﻋﺎت
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺪام اﺧﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﭼﺮا واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪ و ﺧﺎرج از
ﻋﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد.
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ و طﺒﯿﻌﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ و ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﺎ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﯿﺰه اﺛﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮی ،در ﺳﺎل
ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،دوﻟﺖ ھﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ اﺛﺮ در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظﺖ از آن ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖ ھﺎ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻔﺎظﺖ از آن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اھﻤﯿﺖ
ﺛﺒﺖ ﺷﮭﺮ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﮭﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ اراﺿﯽ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺗﻌﺮض اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﮭﺮک ﺳﺎزی در آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد  ۴و  ۵ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ  ، ۱۹۷۲ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ھﺎی ﺛﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪه اﺛﺮ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﺑﺮای آﺛﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺑﻨﺪ ۱
ﻣﺎده ۶ﺑﻪ ﺗﺴﺮی اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ آﺛﺎر اﺷﺎره دارد .ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖ ھﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎظﺖ از ﯾﮏ اﺛﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف  ۱۰۶رای ﺗﻔﺴﯿﺮی دﯾﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۳در ﻣﻮﺿﻮع

اﺧﺘﻼف ﻣﺮزی ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﮐﺎﻣﺒﻮج در ﻣﻮرد ﻣﻌﺒﺪ ﭘﺮه وﯾﮭﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۶ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﺮاث
ﺟﮭﺎﻧﯽ  ۱۹۷۲ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ رای ﻣﺸﻮرﺗﯽ دﯾﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
دادﮔﺴﺘﺮی در ﻗﻀﯿﻪ دﯾﻮار ﺣﺎﺋﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ  ۲۰۰۴در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮭﺮک
ﺳﺎزی در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺮﺿﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ از ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﻠﻢ آﻧﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺷﮭﺮ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮭﺮھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن اﺑﺮاھﯿﻤﯽ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮض ھﺎ ﻣﺼﻮن ﻧﺒﻮد .اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺷﻐﺎل
اﻟﺨﻠﯿﻞ را ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﯾﻦ اراﺿﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ اﻗﺪام
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺛﺒﺖ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺧﻄﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی زﯾﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺷﮭﺮ اﻟﺨﻠﯿﻞ اﺛﺮی واﻗﻊ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﺿﻤﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺳﻮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﺗﺠﺎوز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
دوم  ،إطﻼق واژه ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،ﺗﻌﻠﻖ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺸﺮﯾﺖ را در ﺧﻮد دارد  ،ﻟﺬا ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﯾﺎ ﺧﺪﺷﻪ ای ﺑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﺮﯾﺐ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺳﻮم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ  ۱۹۷۲اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده ۶ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻗﺪام ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ای ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﺛﺮی ﮐﻪ واﺟﺪ ﻋﻨﻮان ﺟﮭﺎﻧﯽ و در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ وارد آورد.
ﭼﮭﺎرم ،وﻓﻖ ﺑﻨﺪ  ۴ﻣﺎده  ۱۱ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ،ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و
ﺷﮭﺮﺳﺎزی ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ ،ﺑﻼﯾﺎی طﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺛﺒﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ در
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺷﮭﺮک ﺳﺎزی اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﻟﺨﻠﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ،در ﮐﻨﺎر
اﺷﻐﺎل آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺑﺮوز ﻣﻨﺎزﻋﺎت  ،اﯾﻦ ﺷﮭﺮ را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎطﺮه ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،اﻣﺎره ای ﺑﺮ ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮭﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺻﻮرت وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع و درﮔﯿﺮھﺎی
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻼن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ھﻮﯾﺖ زداﯾﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن
در دﯾﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮی – ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،در دادﮔﺎه ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ دادﮔﺎه ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ و ﺻﺪور آراء
در ﻣﻮاردی ھﻤﭽﻤﻮن ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﻮﮐﯿﭻ و ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﺮوﮔﺎر ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
اﻗﺪام دﯾﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﻪ اﻟﻤﮭﺪی در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ ﺟﺮم ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﺑﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و
ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻼن در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺗﻌﮭﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺨﺮﯾﺐ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد.
ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ دﯾﻮان ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر از اﻣﮑﺎن وﺗﻮی درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺟﮭﺖ ارﺟﺎع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ دﯾﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ،واﮐﻨﺶ دوﻟﺖ ھﺎ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮭﺎﻧﯽ و اھﻤﯿﺖ روز
اﻓﺰون ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺰد ﻣﻠﺖ ھﺎ ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ
ﻧﻤﻮد .
در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪام ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯿﺮاث ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اراﺿﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﻪ ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای رژﻳﻢ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻨﯿﺮ ﺧﻠﻘﯽ
ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی

