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تطرقنا يف مقال �سابق اإلى تعريف القانون الدويل االإن�ساين والفرق بينه وبني
القانون الدويل حلقوق االإن�سان؛ وا�ستعر�سنا يف املقال اآليات احرتام القانون
الدويل االإن�ساين يف زمن النزاعات امل�سلحة؛ و�سن�سعى يف املقال املاثل اإلى
درا�سة القانون الدويل من وجهة اأخرى وهي مو�سوع احلماية التي تتمتع بها
االأعيان املدنية يف ظل اأحكام هذا القانون .اإن الدين والثقافة اللذين يفرت�س
اأن يوحدا بني الب�سر ،وي�ساهما يف تعزيز و�سائل الدفاع عن ال�سلم هما اأي�سا
لالأ�سف غال ًبا ما يفرقان بينهم من خالل ما قد ين�ساأ بينهم ب�سببهما من حرب،
ويف هذه الظروف لي�س من الغريب اأن تف�سي احلرب اإلى تدمري .ورغم اأن
بع�س هذا الدمار قد يحدث ً
عر�سا ،اإال اأنه يف االأغلب االأعم ،فاإن اأعمال الدمار
تكون متعمدة ،فتدمري امل�ساكن واالآثار واأماكن العبادة اأو االأعمال الفنية مث ًال،
يق�سد منه الق�ساء على هوية اخل�سم ،وتاريخه ،وثقافته ،واإيانه ،بغية حمو
كل اأثر لوجوده ،وحتى لكينونته .ومبعنى اآخر ،فاإن التدمري املتعمد لالأعيان
املدنية هو مظهر من مظاهر االنزالق اإلى هاوية احلرب ال�ساملة ،وهو يف بع�س
االأحيان يثل الوجه االآخر لالإبادة اجلماعية ،التي تع ّد اإحدى جرائم احلرب.
وبالعودة اإلى التاريخ ،جند اأن هناك تداب َري ا ُّتخِ ذت منذ احلِ قب الغابرة من
قبل جمتمعات و�سعوب ل�سمان عدم االعتداء على االأعيان املدنية؛ ومن اأمثلة
ذلك ،تو�سيات اخلليفة اأبى بكر ال�سديق الذي خاطب جنوده عند فتح �سوريا
والعراق قائ ًال« :كلما تقدمتم �ستجدون اأنا�سا تفرغوا للعبادة يف اأديرتهم،
اتركوهم و�ساأنهم ،ال تقتلوهم ،وال تدمروا اأديرتهم».
اإن قواعد حماية االأعيان املدنية تن ُبع يف االأ�سا�س من املبداأ القائل ب�سرورة
التمييز بني «االأهداف الع�سكرية» و»االأعيان املدنية» ،وهذا املبداأ ي�سمل
جميع قوانني احلرب واأعرافها ،ال �سيما تلك القواعد املتعلقة ب�سري العمليات
العدائية .وقد تطورت القواعد التي تنظم �سري العمليات احلربية وحماية
االأ�سخا�س واالأعيان املدنية من اآثار هذه العمليات باعتماد الربوتوكولني

االإ�سافيني لعام 1977م،امللحقني باتفاقيات جنيف االأربع
لعام 1949م ،االأول متعلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سلحة
الدولية ،والثاين متعلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سلحة
غري الدولية .وبا�ستقراء مبداأ التمييز بني االأهداف الع�سكرية
واالأعيان املدنية ،امل�سار اإليه ،جند اأن االأهداف الع�سكرية هي
وحدها التي يكن اأن تكون هد ًفا للعمل احلربي ،والهجوم
من الطرف االآخر؛ومع ذلك ،فاإن الربوتوكول االإ�سايف االأول،
ي�سري اإلى اأنه حتى مع مهاجمة هذه االأهداف فاإنه يتعني القيام
باتخاذ جمموعة من االحتياطات الالزمة بوا�سطة كل طرف
عند االإعداد والقيام بالهجوم عليها اإذا كان من �ساأن ذلك
االإ�سرار باالأعيان املدنية .وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو:
ماذا يق�سد حتديدً ابكل من الهدف الع�سكري ،والعني املدنية؟
طبقا للمادة ( )2/52من الربوتوكول االإ�سايف االأول امل�سار
اإليه ،فاإن الهدف الع�سكري هو كل تلك االأعيان التي بطبيعتها،
وبالن�سبة ملوقعها ،وغر�سها ،اأو ا�ستخدامها ت�سهم م�ساهمة
فعالة يف العمل الع�سكري ،والتي يحقق تدمريها  -كل ًيا اأو
جزئ ًيا  -اأو اال�ستيالء عليها اأو حتييدها ميزة ع�سكرية اأكيدة؛
من ثم ،فاإنه يكن القول باأن العني املدنية هي العني التي ال
ت�سهم م�ساهمة فعالة يف العمل الع�سكري ،وال يحقق تدمريها
كل ًيا اأو جزئ ًيا اأو اال�ستيالء عليها اأي ميزة ع�سكرية اأكيدة.اأمثلة
ذلك املدار�س ،واجلامعات ،وامل�ساكن ،وامل�ست�سفيات ،وو�سائل
النقل واملوا�سالت ،واملزارع ،واملتاجر ،وم�سادر املياه ،وغري
مما هو َ
�س لالأغرا�س املدنية.
ذلك َّ
خم َّ�س ٌ
مما تقدم اأن االأعيان املدنية تتمتع بحماية القانون
و َي ِبني َّ
الدويل االإن�ساين يف اأثناء احلرب ،وتتجلى هذه احلماية يف
القاعدة االأ�سا�سية املتمثلة يف مبداأ احل�سانة العامة لالأعيان
املدنية ،من خالل ن�س املادتني ( 48و )52من الربوتوكول
االإ�سايف االأول ،امل�سار اإليه،على واجب اأطراف النزاع التمييز
بني االأعيان املدنية واالأهداف الع�سكرية ،وواجبهم هو توجيه
العمليات احلربية �سد االأهداف الع�سكرية من دون غريها؛
واأال تكون االأعيان املدنية حمال للهجوم اأو لهجمات الردع حتى
ني َّما تكر�س عادة الأغرا�س
ولو ثار ال�سك حول ما اإذا كانت ع ٌ

مدنية  -مثل مكان العبادة اأو منزل اأو اأي م�سكن اآخر اأو مدر�سة
 اأنها ت�ستخدم يف تقدمي م�ساهمة فعالة للعمل الع�سكري ،فاإنهيف�سر هذا ال�سك على اأنها ال ت�ستخدم الأغرا�س
يفرت�س اأن َّ
ع�سكرية .كما تتجلى هذه احلماية ا ً
أي�سا من كون الهجوم على
االأعيان املدنية يعد من جرائم احلرب ،حيث تن�س املادة
الثامنة (/2اأ) من نظام روما االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية على اأنه :يندرج �سمن جرائم احلرب تلك االنتهاكات
اجل�سيمة التفاقيات جنيف االأربع لعام 1949م ،مبعنى اأن
ارتكاب اأي فعل من االأفعال �سد االأ�سخا�س اأو املمتلكات -
مو�سوع حماية مبوجب القانون (اتفاقية جنيف ذات ال�سلة)
 ي�س ِّك ُل جرية حرب ،ومن بني هذه االأفعال املج َّر َمة اإحلاقتدمري وا�سع النطاق باملمتلكات ،واال�ستيالء عليها دون اأن
تكون هناك �سرورة ع�سكرية ت ِّربر ذلك ،باملخالفة للقانون
وبطريقة عابثة.
كما تندرج �سمن تلك اجلرائم بح�سب املادة الثامنة/2/ب
من النظام ذاته ،هذه االنتهاكات اخلطرية للقوانني واالأعراف
ال�سارية على املنازعات امل�سلحة الدولي��ة ،اإذا كانت ت�سكل اأي
فعل من االأفعال االآتية:
 .1تعمد توجيه هجمات �سد مواقع مدنية ال ت�سكل اأهدافاً
ع�سكرية.
 .2مهاجمة اأو ق�سف املدن اأو القرى اأو امل�ساكن اأو املباين
العزالء التي ال تكون هدف ًا ع�سكر ًيا باأي و�سيلة كانت.
 .3تدمري ممتلكات العدو اأو اال�ستيالء عليها ما مل يكن هذا
التدمري اأو اال�ستيالء مما حتتمه �سرورات احلرب.
تلك هي االأحكام العامة التي توفر احلماية لالأعيان املدنية
اأيا كانت عند حدوث النزاعات امل�سلحة ،اإال اأن هناك اأي�سا
أحكاما خا�سة ،توفر احلماية لبع�س تلك االأعيان بعينها؛ نظ ًرا
ا ً
الأهميتها اخلا�سة واملميزة للمجتمعات وال�سعوب ،ومن تلك
االأعيان املمتلكات الثقافية والتي اخرتتها كنموذج للحديث
عنها ب�سيءٍ من التف�سيل ،حيث تعد م�ساألة حماية املمتلكات
الثقافية من املو�سوعات ذات االأهمية الكبرية يف ع�سرنا
احلا�سر ،فال يخفى على اأحد ما تعانيه بع�س الدول العربية
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اليوم من ويالت واأ�سرار النزاعات امل�سلحة ،ومل تتوقف تلك املعاناة
عند اإحداث ال�سرر باالإن�سان واملمتلكات والبيئة فقط  ،بل امتدت اإلى
الرتاث االإن�ساين والثقايف واحل�ساري نف�سه (وهو ما يعرب عنه هنا
باملمتلكات الثقافية) ،وتكمن اأهمية هذه املمتلكات الثقافية يف اأنها
موارد غري متجدِّ دة ،فاإذا �ساعت ف�ست�سيع اإلى االأبد؛ لذلك يحاول
املجتمع الدويل من خالل االتفاقيات الثقافية يف اأثناء النزاعات
امل�سلحة اأن يحد من تلك التعديات التى تطال املمتلكات الثقافية يف
اأثناء النزاعات امل�سلحة ،واأن يفر�س التزامات باحلماية واالحرتام
على عاتق اأطراف النزاع امل�سلح جتاه هذه املمتلكات .هذا املو�سوع
ممتلكات ثقافي ٍة
ذو اأهمية بالن�سبة لل�سلطنة ،نظ ًرا ملا تزخر به من
ٍ
مهمة؛ بل اإن ً
بع�سا منها اأ�سحى ترا ًثا اإن�سان ًيا ينبغي املحافظة
عليه حتت اأي ظرف من الظروف ،عل ًما باأن ال�سلطنة قد ان�سمت
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/58اإلى اتفاقية الهاي لعام
1954م اخلا�سة بحماية املمتلكات الثقافية يف حال نزاع م�سلح.
اإال اأن الت�ساوؤل الذي يكن اأن يتبادر للقارئ هو :هل تعد حماية
املمتلكات الثقافية جز ًءا من القانون الدويل االإن�ساين بالفعل
لتتمتع بحمايته؟ وهل للحركة الدولية لل�سليب االأحمر ،والهالل
االأحمر اأهلي ًة لالهتمام بهذه احلماية؟ ومن هذا املنطلق� ،سيكون
ا�ستعرا�سنا ملو�سوع حماية املمتلكات الثقافية م�ستندً ا على ما هو
ُمق َّرر يف اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حال نزاع
م�سلح لعام 1954م ،امل�سار اإليها ،والربوتوكوالت امللحقة بها ،وذلك
بتق�سيم املو�سوع اإلى مبحثني رئي�سني على النحو االآتي:

املبحث الأول :حماية املمتلكات الثقافية جزء من
القانون الدويل الإن�شاين
ابتدا ًء ،وبح�سب املادة ( )1من اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات
الثقافية يف حال نزاع م�سلح لعام 1954م ،يق�سد باملمتلكات
الثقافية :جميع املمتلكات املنقولة وغري املنقولة التي لها اأهمية
كبرية للرتاث الثقايف الأيّ �سعب ،مبا يف ذلك املباين املعمارية
واالأماكن االأثرية اأو الدينية منها ،وجمموعات املباين التي تكت�سب
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بتجمعها قيمة تاريخية اأو فنية ،واإنتاجات الفن واملخطوطات
والكتب واالأ�سياء االأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية اأو االأثرية،
وكذلك املجموعات العلمية واملواد االأر�سيفية اأو ن�سخ املمتلكات
املذكورة اآنفا .ومباين اخلزائن االأ�سا�سية والفعلية املخ�س�سة
حلماية وعر�س املمتلكات الثقافية املنقولة ،واملراكز التي جمعت
فيها كمية كبرية من املمتلكات الثقافية ،ويطلق عليها ا�سم «مراكز
االأبنية التذكارية».
ولالإجابة على ال�سق االأول من الت�ساوؤل ،والذي �سبق طرحه يف
املقدمة ،واخلا�س مبا اإذا كانت حماية املمتلكات الثقافية تع ُّد جز ًءا
من القانون الدويل االإن�ساين بالفعل لتتمتع بحمايته ،يكن القول
باأن تدمري املمتلكات الثقافية ال ي�ستهدف فقط املمتلكات املق�سودة
بعينها؛ ولكن ،ي�ستهدف تدمري االأ�سخا�س املعر�سني للهجوم،
فاملمتلكات وحدها ال جتتذب العمل العدائي ،وباالإ�سافة اإلى ذلك
هناك اأوجه تطابق عديدة بني اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات
الثقافية يف حالة اأي نزاع م�سلح لعام 1954م ،واتفاقيات جنيف
االأربع لعام 1949م ،مما ال يدع جماال لل�سك يف تقاربها .وتاأكيدً ا
لذلك ،فاإن االلتزامات االأ�سا�سية التفاقية الهاي لعام 1954م،
امل�سار اإليها ،واردة يف املادة ( )53من الربوتوكول االإ�سايف االأول،
واملادة ( )16من الربوتوكول االإ�سايف الثاين امللحقني باتفاقيات
جنيف االأربع لعام 1949م �سالفي الذكر .فمثال املادة ( )53من
الربوتوكول االإ�سايف االأول تن�س على اأنه »:حتظر االأعمال التالية،
وذلك دون االإخالل باأحكام اتفاقي ��ة اله ��اي املتعلقة بحم ��اية
االأعيان الثقافية يف ح � ��الة نزاع م�سل ��ح املعقودة بتاري ��خ  14ماي ��و
1954م ،واأح ��كام املواثي ��ق الدولية االأخ ��رى اخلا�س ��ة باملو�س ��وع:
 -1ارتك� ��اب اأيٍّ م��ن االأعم ��ال العدائي��ة املوجه��ة �سد االآثار
التاريخي� ��ة اأو االأعم��ال الفني��ة اأو اأم ��اكن العبادة التي ت�سكل
الت ��راث الثقاف��ي اأو الروحي لل�سعوب.
 -2ا�ستخدام مثل هذه االأعيان يف دعم املجهود احلربي.
 -3ا�ستخدام مثل هذه االأعيان حم ًال لهجمات الردع.
يقودنا هذا اإلى ال�سق الثاين من ال�سوؤال :وهو :هل لل�سليب االأحمر
والهالل االأحمر اأهلية االهتمام بحماية املمتلكات الثقافية؟

بالرغم اأن اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع
م�سلح،امل�سار اإليها ،ت�سند م�سوؤولية تنفيذ اأحكامها اإلى القوى
احلامية املكلفة بحماية م�سالح اأطراف النزاع ،واإلى منظمة
اليون�سكو املواد ( ،)23 ،22 ،21فاالتفاقية ال تعهد باأي تفوي�س
خا�س اإلى اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر لل�سهر على احرتام
�سك يف اأنه يتعني على اللجنة الدولية
اأحكامها؛ ولكن ،ما من ٍ
االإ�سراف على احرتام املادة ( )53من الربوتوكول االإ�سايف االأول،
واملادة ( )16من الربوتوكول االإ�سايف الثاين ،امل�سار اإليهما؛ بل
اأبعد من ذلك ،فاإن احلركة الدولية لل�سليب االأحمر والهالل
االأحمر برمتها هي املعنية بحماية املمتلكات الثقافية؛ الأنها معنية
يف االأ�سا�س بكل ما يتعلق بحماية �سحايا احلرب؛ ولهذا ال�سبب
اعتمد جمل�س املندوبني باحلركة ،قرا ًرا مه ًما حول هذا املو�سوع
يف جنيف خالل الفرتة  14- 11نوفمرب 2002م ،وهو قرار» حماية
املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع م�سلح».

املبحثالثاين:اأنواعحمايةاملمتلكاتالثقافية

ا�ستنادًا الأحكام اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة
نزاع م�سلح لعام 1954م ،يكن تق�سيم احلماية التي يكن اأن
تتمتع بها املمتلكات الثقافية يف اأثناء النزاعات امل�سلحة اإلى ثالثة
اأنواع ،هي :احلماية العامة ،واحلماية اخلا�سة ،واحلماية املعززة،
تباعا على النحو االآتي:
والتى �سن�ستعر�سها ً
اأوال :احلماية العامة (�سارة احلماية هنا هي الدرع املدبب من
االأ�سفل)
تن�س املادة  16من االتفاقية باأنه تتمتع باحلماية العامة جميع
اأنواع املمتلكات الثقافية حيث ُيفر�س على الدول مبوجب احلماية
العامة االآتي:
 -1التعهد باال�ستعداد لوقاية املمتلكات الثقافية املوجودة على
اأرا�سيها من االأ�سرار التي قد تنجم يف اأثناء النزاع امل�سلح.
 -2االلتزام مبنع االعتداء على املمتلكات الثقافية املوجودة
على اأرا��س��ي دول اأخ��رى ،اأو اتخاذ اأعمال انتقامية �سدها.
 -3االم�ت�ن��اع ع��ن ا��س�ت�خ��دام املمتلكات الثقافية الأغ��را���س
ق ��د ت�ع��ر��س�ه��ا ل �ل �ت��دم��ري اأو ال �ت �ل��ف يف ح���ال ن� ��زاع م�سلح.

عدائي موجه �سد املمتلكات الثقافية.
 -4االمتناع عن اأي عمل
ّ
-5عدماال�ستيالءعلىاملمتلكاتالثقافيةاملنقولةاأو�سلبهااأونهبها.
تخريبي �سد املمتلكات الثقافية.
عمل
 -6ع��دم القيام ب�اأي ٍ
ٍّ
ولكن هل يكن اأن تفقد املمتلكات الثقافية التمتع باحلماية العامة؟
االإجابة :نعم وذلك يف حالة وحيدة هي ال�سرورات احلربية اأو
الع�سكرية القهرية وذلك متى مت حتويل املمتلكات الثقافية عن
بديل اآخر غري
وظيفتها اإلى اأهداف ع�سكرية،واأال يكون هناك اأي ٍ
توجيه العمل العدائي لتحقيق ميزة ع�سكرية مماثلة لتلك التي قد
يحققها العمل العدائي.
ثاني ًا :احلماية اخلا�سة (�سارة احلماية هنا هي الدرع املدبب من
االأ�سفل مكرر ثالث مرات)
تن�س املادة ( )8من االتفاقية باأن احلماية اخلا�سة تن�سرف اإلى
املخابئ املخ�س�سة حلماية املمتلكات الثقافية املنقولة يف حال
النزاع امل�سلح ،مراكز االأبنية التذكارية ،املمتلكات الثقافية الثابتة
ذات االأهمية الكربى.
اإال اأنها تتمتع تلك املمتلكات باحلماية اخلا�سة فاإن ذلك يقت�سي
توافرها على بع�ض ال�سروط ،وهي:
 .1اأن تكون املمتلكات على م�سافة كافية من اأي مركز �سناعي
كبري ،اأو هدف مهم ،كاملن�ساآت الع�سكرية ،واملطارات ،واملوانئ،
وحمطات النقل،واالإذاعة.
 .2اأال ت�ستخدم املمتلكات الأغرا�س ع�سكرية،مع االإ�سارة اإلى اأن
ي�سا حلرا�س ِة
وجود القوات الع�سكرية اأو احلرا�س املكلفني ِّ
خ�س ً
ا�ستخداما
يعد
املمتلكات اأواملحافظة على االأمن العام بها ال
ً
ع�سكر ًيا.
 .3ت�سجيل املمتلكات يف ال�سجل الدويل للممتلكات الثقافية
املو�سوعة حتت نظام احلماية اخلا�سة.
هذه املمتلكات يكن اأن تفقد ا ً
أي�سا التمتُّع باحلماي ِة اخلا�سة
يف حالة ا�ستخدامها الأغرا�س ع�سكرية كا�ستعمالها يف تنقالت
القوات ،اأو كمخازن لالأ�سلحة ،اأو يف حالة ال�سرورة الع�سكرية
تلقائي ومبا�سر؛ فالبد اأن يتبع
القهرية .غري اأن ذلك ال يتم ب�سكل
ٍّ
ذلك اتخاذ بع�س االإجراءات ،وهي اأن يتخذ قرا َر رفع احلماية
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ٌ
�سابط من م�ستوى اأعلى كرئي�س هيئة حربية تعادل اأو تفوق فرقة متكنها من ت�سحيح الو�سع.
ع�سكرية ،واأن يتم تبليغ القرار  -كلما اأمكن ذلك  -اإلى الطرف
اخلامتــــــة:
كاف؛ واأال ينتهي زوال احلماية اأو
املعادي قبل تنفيذه ٍ
بوقت ٍ
احل�سانة اإال بانتهاء اأو بزوال الظروف احلربية القهرية ،مبعنى
نخل�س مما تقدَّم اإلى اأن قواعد القانون الدويل
اأن رفع احل�سانة يبقى ببقاء الظروف القهرية.
االإن�ساين قد ر َّكزت ب�سور ٍة خا�سة ،بعد احلرب العاملية الثانية،
ثالثا  :احلماية املعززة
على التمييز بني الهدف الع�سكري ،والهدف املدين ،وحماية
والن�سو�س التي تكفل حماية
أحكام
تن�س املادة ( )10من الربوتوكول االإ�سايف الثاين لعام 1999م ،االأهداف املدنية ،و ُو ِ�سعَتِ اال ُ
ُ
وامللحق باإتفاقية الهاي لعام  1954عدة �سروط للتمتع باحلماية االأعيان املدنية ،من اأي اعتداء.كما نخل�س اإلى اأن املمتلكات
املعززة ،هي :
الثقافية تخ�سع للحماية من جهة بحكم طابعها املدين ،ومن جهة
ِّ
أهمية
ال
ا
من
كبرية
درجة
على
الثقافية
املمتلكات
 .1اأن تكون
وحي لل�سعوب؛ ومن
ر
ال
أو
ا
يف
الثقا
الرتاث
من
ا
ء
جز
بو�سفها
أخرى
ا
ِ
ً
ُّ ِّ
بالن�سبة لالإن�سانية.
ثم ،فاإنها حتظى بحماي ٍة مزدوجة ،فهي حممية من جه ٍة ب�سفتها
 .2اأن تكون املمتلكات حممية بتدابري قانونية واإدارية منا�سبة ،ممتلكات مدنية ،وت�سري عليها جميع االأحكام املتعلقة بحماية
على ال�سعيد الوطني ،تعرتف لها بقيمتها التاريخية والثقافية املمتلكات اأو االأهداف املدنية؛ ومن جهة اأخرى ،تخ�سع حلماي ٍة
اال�ستثنائية ،وتكفل لها اأعلى م�ستوى من احلماية.
خا�س ٍة مبوجب االأحكام املتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة
ٌ
تناق�س بني النوع االأول ،والثاين من
كدرع لوقاية النزاع امل�سلح ،ولي�س هناك
 .3اأال ت�ستخدم املمتلكات الأغرا�س ع�سكرية ،اأو ٍ
املواقع الع�سكرية ،واأن ي�سدر الطرف الذي يتولى حمايتها احلماية ،بل اإنهما متطابقان .ففيما يتعلق مب�سادر نظام احلماية
اإعال ًنا يوؤكد على اأنها لن ت�ستخدم على هذا النحو.
يالحظ اأن املادة ( )53من الربوتوكول االإ�سايف االأول ،واملادة
� .4سدور قرار من جلنة حماية املمتلكات الثقافية يف فرتات ( )16من الربوتوكول االإ�سايف الثان�ي ،امل�سار اإليهما ،امللحقني
النزاع امل�سلح مبا يفيد ت�سجيل املمتلكات يف �سجل احلماية باتفاقيات جنيف االأربع لعام 1949مُ ،ت ِبقْيان �سراحة على اأحكام
املعززة.
اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع م�سلح
وكما يف باقي اأنواع احلماية التي �سبقت االإ�سارة اإليها ،فاإنه يكن لعام 1954م .لكن ،ولالأ�سف ،فاإن الواقع العملي يربهن على اأن
اأن تفقد املمتلكات الثقافية التمتع باحلماية املعززة ا ً
أي�سا ،وذلك اأطراف النزاع غال ًبا ال حترتم القوانني الدولية ،وال تطبقها؛ ويف
يف حال ما اإذا كانت بحكم ا�ستخدامها هد ًفا ع�سكر ًيا؛ اإال اأن ذلك راأيى ،اأنه بالرغم من التطورات التي �سهدها املجتمع الدويل يف
ال يكن اأن يتم اإال اإذا علقت جلنة حماية املمتلكات الثقافية يف العقد االأخري من القرن الع�سرين من م�ساألة م�سوؤولية االأ�سخا�س
فرتات النزاع امل�سلح �سمولها باحلماية املعزَّزة اأو التو�سية بحذفها عن اأفعالهم يف اأثناء النزاعات امل�سلحة ،والتي تعد انتهاكات
من �سجل املمتلكات املتمتعة باحلماية املعززة ،اأو كان الهجوم هو ج�سيمة لقواعد القانون الدَّويل االإن�سا ّ
ين  -ومنها كما راأينا
الو�سيلة الوحيدة الإنهاء ا�ستخدام املمتلك كهدف ع�سكري.
االعتداء على االأعيان املدنية  -والتي كان اآخرها اإقرار النظام
ويف جميع االأحوال ،يجب اأن ي�سدر االأمر بالهجوم من اأعلى االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي يعد خطوة حا�سمة يف
امل�ستويات التنفيذية للقيادة الع�سكرية ،واأن ي�سدر اإنذار ُم�س َّبق هذا املجال ،اإال اأنه يتعني على املجتمع الدويل التفكري جد ًيا يف
فعلي اإلى القوات املجابهة الإنهاء ا�ستخدام املمتل� ��ك الثقايف اإعادة �سياغة االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بحماية االأعيان
ّ
املجابهة
للقوة
الوقت
من
معقولة
فرتة
إتاحة
ا
و
،
كهدف
م�سي هذه الفرتة من الزمن على توقيعها ،لتطوير
بعد
املدنية
ع�سكريٍّ
ٍ
ّ
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ردعا لالعتداءات
القانون الدويل االإن�ساين ،واإيجاد اآلية اأكرث ً
املتك ِّررة على هذه االأعيان ،والذي ي�سكل يف املح�سلة انتها ًكا
الأحكام القانون الدويل االإن�ساين .اإالإ اأنه ،وبالرغم مما تقدم،
فاإنه ويف �سوء ما تق�سي به اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات
الثقافية يف حالة النزاع امل�سلح لعام 1954م،والربوتوكول االأول
امللحق باالتفاقية من اأجل حماية املمتلكات الثقافية يف حالة
نزاع م�سلح لعام 1954م ،والربوتوكول الثاين امللحق باالتفاقية
امل�سار اإليها اخلا�س بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع
امل�سلح لعام 1999م ،فاإنه يتعني على الدول املنظمة لهذه
ال�سلطنة
االتفاقية ،والربوتوكولني امللحقني بها  -ومن بينها َّ
اعتماد التدابري الت�سريعية على امل�ستوى الوطني مبوجبما تقرره اأحكام القانون الداخلي ،مبا يف ذلك الن�س على
اجلرائم الواردة يف االتفاقية والربوتوكولني امللحقني بها،
وفر�س عقوبات منا�سبة على مرتكبيها ،وذلك مع مراعاة
مبادئ القانون الدويل ،و قواعد امل�سوؤولية اجلنائية املقررة يف
تلك االتفاقيات ،وتكمن اأهمية اإيجاد ت�سريع داخلي وطني مع
وجود االتفاقيات الدولية للعقوبات التى توقع على من ينتهك
احلقوق التى وردت االتفاقيات حلمايتها ،عط ًفا على ذلك ،فاإن
االتفاقيات املت�سلة املنوطة بحماية املمتلكات الثقافية تتطلب
وجود ت�سريع داخلي يت�سمن العديد من ال�سوابط التى يتعني اأن
حتاط بها املمتلكات الثقافية وقت ال�سلم؛ حتى تكت�سب احلماية
اخلا�سة اأو احلماية املعززة التى تكفل احلماية القانونية لتلك
املمتلكات زمن احلرب.
ويف �سوء ما �سبق ،فاإن امل�سادقة واالن�سمام اإلى االتفاقيات
املت�سلة بحماية املمتلكات الثقافية ال تكفي بحد ذاتها حلماية
هذه املمتلكات ،ما مل يكن ثمة ت�سريع وطني داخلي ي�سبغ على
هذه املمتلكات احلماية مبوجب التدابري واالإجراءات التى
يقررها الت�سريع الوطني ،ومبوجب العقوبات التى توقع على
كل من يخالف ذلك الت�سريع ،مع االأخذ يف االعتبار الن�سو�س
التوجيهية الواردة يف االتفاقيات الدولية املت�سلة بحماية

املمتلكات الثقافية بعني االعتبار ،عل ًما باأن القواعد املت�سلة
بامل�سوؤولية اجلنائية ،وت�سليم املجرمني ،واالخت�سا�س الق�سائي
يف هذه اجلرائم ،تختلف عن غريها من اجلرائم الواردة يف
الت�سريعات الوطنية؛ من ثم ،فلي�س من املنا�سب اإدراج هذه
احلماية يف القوانني العقابية العامة ،واإمنا يجب تنظيمها يف
قانون خا�س يت�سمن تدابري احلماية اخلا�سة لهذه املمتلكات
وقت ال�سلم.
املــــراجـــــــع:
 -1ات�� � � � �ف� � � � ��اق�� � � � �ي� � � � ��ات ج � � � �ن � � � �ي� � � ��ف االأرب� � � � � � � � � � � � � � � ��ع ل � � � � � �ع� � � � � ��ام 1949م:
اأ .ات� � �ف � ��اق� � �ي � ��ة ج � �ن � �ي� ��ف االأول � � � � � � � ��ى ل � �ت � �ح � �� � �س� ��ني ح� � � � ��ال اجل�� � ��رح�� � ��ى وامل � ��ر�� � �س � ��ى
ب � ��ال� � �ق � ��وات امل� ��� �س� �ل� �ح ��ة يف امل � � � �ي� � � ��دان ،امل � � � �وؤرخ� � � ��ة يف  12اأغ � �� � �س � �ط � ��� ��س 1949م.
ب .ات � �ف� ��اق � �ي� ��ة ج� �ن� �ي���ف ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ل� �ت� �ح� ��� �س ��ني ح� � � ��ال ج � ��رح � ��ى وم � ��ر�� � �س � ��ى وغ� ��رق� ��ى
ال� � � �ق � � ��وات امل� ��� �س� �ل� �ح���ة يف ال� � �ب� � �ح�� ��ار ،امل � � � �وؤرخ� � � ��ة يف  12اأغ � �� � �س � �ط � ��� ��س 1949م.
ج .اتفاقية جنيف الثالثة ب���س�اأن معاملة اأ� �س��رى احل ��رب ،امل �وؤرخ��ة يف  12اأغ�سط�س 1949م.
د .ات � �ف� ��اق � �ي� ��ة ج� �ن� �ي���ف ال�� ��راب� � �ع�� ��ة ب� � ��� � �س� � �اأن ح� �م ��اي � � � � � � ��ة االأ�� � �س� � �خ � ��ا� � ��س امل���دن� �ي���ني
يف وق� � � � � ��ت احل� � � � �� � � � �� � � ��رب ،امل � � � �وؤرخ� � � � � � � � � � � � ��ة يف 12اأغ� � � ��� � � �س� � � �ط� � � �� � � ��س 1949م.
 -2ال� ��ربوت� ��وك� ��ول االإ�� � �س�� ��ايف االأول امل� �ل� �ح ��ق اإل � � ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ات ج� �ن� �ي ��ف ،امل � �ع � �ق� ��ودة يف
 12اأغ�����س��ط�����س 1949م امل �ت �ع �ل��ق ب �ح �م��اي��ة � �س �ح��اي��ا امل � �ن� ��ازع� ��ات ال���دول� �ي���ة امل �� �س �ل �ح��ة.
 -3ال� ��ربوت� ��وك� ��ول االإ�� � �س � ��ايف ال� �ث���اين امل��ل��ح��ق اإل� � ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ات ج �ن �ي��ف امل� �ع� �ق ��ودة يف 12
اأغ �� �س �ط ����س 1949م امل �ت �ع �ل��ق ب �ح �م��اي��ة � �س �ح��اي��ا امل � �ن� ��ازع� ��ات امل �� �س �ل �ح��ة غ� ��ري ال ��دول� �ي ��ة.
 -4اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية يف حالة ن��زاع م�سلح ،املعقودة يف اله��اي  14مايو 1954م.
 -5ال� � ��ربوت� � ��وك� � ��ول االإ�� � � �س�� � ��ايف االأول امل � �ل � �ح� ��ق ب���ات� �ف���اق� �ي���ة ح � �م� ��اي� ��ة امل� �م� �ت� �ل� �ك ��ات
ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة يف ح� ��ال� ��ة ن � � � ��زاع م� ��� �س� �ل ��ح ،امل � �ع � �ق� ��ود يف اله � � � ��اي  14م� ��اي� ��و 1954م.

*دكتوراه يف القانون

مل ي �ك � ��ن ه��ن� ���اك اب� � ���دا ح��رب
ج��ي� �� ���دة او �� �س � � ��الم � �س � � � � ��يء.
بنجامني فرانكلني

الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد (�،)7صـفـر 1439هـ  -ن ــوفـمـ ـبــر 2017م
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