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  اهللا الرمحن الرحيم بسم
ركيزة هامة يف حياة الشعوب، ذلك أنه يلعب دور هام يف ربط حاضر يشكل التراث الثقايف 

هذا مل يغفل القـانون   مهذه الشعوب مباضيها، إضافة إىل أنه يعد إرث مشترك لألجيال القادمة، وأما
ألعيـان  حلماية اين يف جانبه املوضوعي هذه األمهية، إذ قرر جمموعة من القواعد العامة الدويل اإلنسا

  .املدنية، كما أنه أفرد بعض القواعد اخلاصة لفئات معينة من األعيان املدنية، منها األعيان الثقافية
يز بني األعيان غاية األمهية، وهو مبدأ التمياحلماية العامة لألعيان املدنية تنطلق من مبدأ يف إن 

املدنية واألهداف العسكرية، هذا املبدأ الذي يشكل حبق عصب احلياة يف القانون الـدويل اإلنسـاين   
املبـدأ   أن باإلضافة للمبدأ الشهري مبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني، ولكن البعض يـذهب إىل 

فائدة من محاية املدنيني دون محاية األعيان األول أهم من الثاين، ويبدو أن ذلك فيه وجهة نظر ألنه ال 
  .املدنية اليت ال تستقيم احلياة بدوا

النقطة الثانية واهلامة أيضاً فيما يتعلق باحلماية العامة لألعيان املدنية هي إجياد تعريف جـامع  
دنيـة دون  مانع هلذه األعيان، وميكن القول أنه ال فائدة من احلديث عن مبدأ التمييز بني األعيـان امل 

لوصول إىل تعريف إجيايب لألعيان لحتديد تعريف األعيان املدنية، وبالفعل كانت هناك حماوالت جادة 
املدنية ولكنها باءت بالفشل، لذلك مت التوصل إىل تعريف سليب يقوم على تعريف األهداف العسكرية 

  .اليت جيوز مهامجتها، وكل ما عداها يعد من األعيان املدنية
ماية اخلاصة لبعض األعيان املدنية ومنها األعيان الثقافية، فقد أوجدا تطور وسـائل  أما احل

، لـذلك  يعرف باألسلحة اجلوية واليت يصعب حصر آثارها عادة وأساليب القتال وبشكل خاص ما
 ، كما كـان 1954عقدت بعض االتفاقيات حلماية األعيان الثقافية و لعل أمهها اتفاقية الهاي لعام 

  .شاهداً على والدة بروتوكول تكميلي التفاقية الهاي سابقة الذكر 1999عام 
تقدم  ستتم معاجلة النقاط السابقة باحلديث عن  احلماية العامة لألعيان الثقافية  وبناء على ما

التطور التارخيي لتقرير قواعـد  حماوالت تعريف األعيان املدنية مع التطرق لدراسة من خالل دراسة 
كما سـتتم  . ،  وصوالً للحديث عن مبدأ التمييز بني األعيان املدنية واألهداف العسكريةهذه احلماية

 1954دراسة القواعد اخلاصة حلماية األعيان الثقافية مع التركيـز علـى اتفاقيـة الهـاي لعـام      
،  وسيتم دراسة كل ما سبق عرب مبحث مستقل على النحـو  1999الربوتوكول املكمل هلا لعام و

  :نهاآليت بيا
  .املدنيةالقواعد العامة يف محاية األعيان : املبحث األول
  .احلماية اخلاصة لألعيان الثقافية:املبحث الثاين

  .جمموعة من النتائج والتوصيات: خامتة 

 املوىل عز وجل التوفيق وسداد الرأي راجياً
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  املبحث األول
  احلماية العامة لألعيان املدنية

يد ماهية كل من األعيان املدنية واألهداف العسكرية، سيكون نشري بادئ ذي بدء إىل أن حتد
له أثر حقيقي يف االلتزام مببدأ التمييز بني األعيان املدنية واألهداف العسـكرية، وإذا مـا عـدنا إىل    

، يعـد أول  1868االتفاقيات الدولية اليت أشارت إىل هذا املبدأ، سنجد أن إعالن سان بترسبورغ 
إليه، إذ أشار ـ اإلعالن ـ إىل القوانني اإلنسانية، و ال جدال يف أن مبدأ التمييز    وثيقة دولية أشارت

  .]1[يشكل جوهر هذه القوانني
، على مبدأ 1899كذلك نصت اتفاقية الهاي اخلاصة باحترام قوانني وأعراف احلرب الربية 

املساكن واملباين غـري  محاية األعيان املدنية صراحة، عندما  حظرت مهامجة أو قصف املدن والقرى و
  .املدافع عنها

من الئحة الهاي املتعلقة باحترام قوانني وأعراف  27وقد أشارت إىل هذا املبدأ أيضاً املادة 
يف حاالت احلصار أو القصف ـ جيب اختاذ كافة التـدابري   : " ، اليت قررت1907احلرب الربية لعام 

 املخصصة للعبادة والفنون والعلوم واألعمال اخلريية الالزمة لتفادي اهلجوم قدر املستطاع، على املباين
واآلثار التارخيية واملستشفيات واملواقع اليت يتم فيها مجع املرضى واجلرحى، شريطة أال تسـتخدم يف  
الظروف السائدة آنذاك ألغراض عسكرية، وجيب على احملاصرين أن يضعوا علـى هـذه املبـاين أو    

  .]2["دة يتم إشعار العدو ا مسبقاً أماكن التجمع عالمات ظاهرة حمد

، لتنص على مبدأ محاية األعيـان  1923من قواعد احلرب اجلوية لعام  24مث جاءت املادة 
  ]3[:املدنية بقوهلا

ًـ ال يكون القصف اجلوي مشروعاً إال عندما يصوب ضد هـدف عسـكري يعتـرب     1"
  .تدمريه، أو اإلضرار به ميزة عسكرية واضحة

  :القصف اجلوي مشروعاً إال عندما يوجه فقط ضد األهداف التاليةًـ ال يكون  2

القوات العسكرية، األشغال العسكرية، املؤسسات أو املستودعات العسكرية، املصانع الـيت تعتـرب   
مراكز هامة ومعروفة إلنتاج األسلحة أو الذخرية أو اإلمدادات العسكرية املتميزة، خطوط االتصـال  

  .غراض عسكريةأو النقل املستعملة أل

ًـ حيظر قصف املدن والقرى واملباين اليت ال توجد بالقرب من مسرح عمليات القـوات   3
الربية، وجيب على الطائرات أن متتنع عن القصف يف احلاالت اليت تكون األهداف املذكورة يف الفقرة 

  .أعاله قريبة بشكل يستحيل قصفها دون إصابة السكان املدنيني بصفة عشوائية) 2(
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ـ يكون قصف املدن والقرى واملباين مشروعاً بالقرب من مسرح عمليات القوات الربيـة  4
شرط وجود قرينة معقولة تثبت أن التجمع العسكري يربره، مع مراعاة اخلطر الـذي يتعـرض لـه    

  ]4[السكان املدنيون بسبب هذا القصف

حلرب هلذه املسألة، حول اجلرحى واملرضى وأسرى ا 1929ومل تتعرض اتفاقيتا جنيف لسنة 
رغم أما مبنيتان على التمييز بني املقاتلني واألهداف العسكرية من جهة أوىل ، واملدنيني واألعيـان  

  .]5[املدنية من جهة أخرى

، إقامة التمييز بني األعيان املدنية (I.C.R.C)ولقد حاولت اللجنة الدولية للصليب األمحر 
وري حتديد وتعريف األهداف غري العسكرية ـدف تقريـر   واألهداف العسكرية، إذ كان من الضر

محايتها، لكن ثار اخلالف حول كيفية إجياد هذا التعريف، فحاول البعض أن يضع تعريفاً حيدد فيـه  
، ويصبح ما عداها أهدافاً مدنيـة، بينمـا ذهـب    Military Objectivesاألهداف العسكرية

اف املدنية ويصبح ما عداها أهدافاً عسـكرية، بينمـا   البعض اآلخر إىل أنه من األفضل تعريف األهد
، على أيـة حـال، فقـد     ]6[ذهب اجتاه ثالث إىل ضرورة إدماج الرأيني السابقني يف فكرة واحدة

أوردت اتفاقيات جنيف األربعة مصطلح األهداف العسكرية، إال أـا مل حتـدد املقصـود ـذا     
  .]7[املصطلح

، يف مادته الثانيـة إىل تعريـف   1969ملنعقد يف أدنربه عامكما أشار جممع القانون الدويل ا
األهداف العسكرية مستخدماً طبيعة اهلدف باإلضافة إىل الغرض الذي خصص من أجلـه كمعيـار   
للتعريف، مث أشار يف مادته الثالثة إىل فكرة األهداف املدنية، عندما ذكر الوسائل اليت ال غـىن عنـها   

أماكن العبـادة  " داف اليت بطبيعتها ختدم أغراض اإلنسانية والسالم، مثل لبقاء السكان املدنيني واأله
  .]8["واألماكن الثقافية 

ويبدو لنا أن التطور احلقيقي فيما خيص تعريف األعيان املدنية، جاء يف الربوتوكول اإلضايف 
 إىل ، ولكن قبل دراسة ذلك، البد من أن نشـري 1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977األول 

جهود اللجنة الدولية للصليب األمحر السابقة على الربوتوكول اإلضايف األول، واليت مهدت الطريـق  
  :لوجوده 

، هي استشارة العديد من اخلرباء حول 1970عام  (I.C.R.C)كانت اخلطوة األوىل لـ 
لألهداف غري تعريفاً عاماً  (I.C.R.C)تعريف األعيان املدنية واألهداف العسكرية، حيث اقترحت 

  .]9[العسكرية، وقد جاء هذا التعريف متماشياً مع وجهة النظر اإلنسانية
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هـي  : " وقد جاء االقتراح يف فقرته األوىل بتعريف عام لألهداف غري العسكرية يصفها بأا
، وأضاف االقتـراح يف فقرتـه   "تلك األهداف املخصصة بصفة أساسية وضرورية للسكان املدنيني 

املنازل واملنشآت اليت تأوي السكان املدنيني، : األمثلة على األهداف غري العسكرية، مثل  الثانية بعض
  .]10[أو اليت حتتوي على مواردهم الغذائية، أو تنتجها، ومصادر املياه

اقتراحني حول مفهوم اهلدف العسكري،وذلك  (I.C.R.C)ومن جهة أخرى، فقد قدمت 
فهوم اهلدف العسكري لالعتداء على األهداف غري العسكرية، كإجراء إضايف لعدم إساءة استخدام م

فكان االقتراح األول يهدف إىل تأكيد التزام أطراف الـرتاع بقصـر هجمـام علـى األهـداف      
  .]11[العسكرية

أما االقتراح الثاين، فكان يهدف إىل وضع تعريف لألهداف العسكرية على منوال التعريـف  
  .]12[ 1956سنة  (I.C.R.C)من مشروع القواعد اليت وضعتها الذي جاءت به املادة السابعة 

الذي تقدمت بـه إىل   47حالً وسطاً،ضمنته يف مشروع املادة  (I.C.R.C)وأخرياً تبنت 
املؤمتر الدبلوماسي للعمل على تعزيز وتطوير القانون الدويل اإلنساين املطبق يف الرتاع املسلح،وكانت 

  :على النحو التايل

  :ماية العامة لألعيان املدنيةـ احل 47م" 

ـ جيب أن حتدد اهلجمات بدقة على األهداف العسكرية، أي تلك األهداف اليت تسهم بطبيعتـها  1
أو الغرض منها أو استعماهلا إسهاماً فعاالً يف العمل العسكري،واليت حيقق تدمريها الكلي أو اجلزئي يف 

  .الظروف احمليطة مصلحة عسكرية جوهرية

إن األعيان املخصصة الستخدام املدنيني مثل املنازل واملنشآت ووسائل النقـل، وكـل   ـ وهكذا ف2
األعيان اليت ليست أهدافاً عسكريةً، جيب أال تكون هدفاً للهجوم،طاملا مل تستخدم يف تدعيم اهود 

  ".احلريب

وذلك يف املادة وقد تبىن املؤمتر الدبلوماسي يف النهاية، صيغة مشاة لتلك املشار إليها أعاله، 
  ..اإلضايف ، وسيتم توضيح ذلك يف الفقرة التالية .من الربوتوكول األول 52

  : 1977ثانياًـ محاية األعيان املدنية يف ظل أحكام الربوتوكول األول 

أقر املؤمتر الدبلوماسي ـ كما ذكرنا سابقاً ـ يف دورته الرابعة، وبكامل هيئتـه، تعريفـاً     
احلماية العامـة  " اليت جاءت حتت عنوان  52ربوتوكول األول؛ وذلك يف املادة لألعيان املدنية يف ال

  :لألعيان املدنية، واليت تنص على أنه 
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ـ ال تكون األعيان املدنية حمالً للهجوم أو هلجمات الردع، واألعيان املدنية هـي كافـة   1
  .األعيان اليت ليست أهدافاً عسكرية وفقاً ملا حددته الفقرة الثانية

ـ تقصر اهلجمات على األهداف العسكرية فحسب، وتنحصر األهداف العسكرية فيمـا  2
يتعلق باألعيان، على تلك اليت تسهم مسامهة فعالة يف العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتـها أم  

ـ  ها، مبوقعها أم بغايتها أم باستخدامها، واليت حيقق تدمريها التام أو اجلزئي أو االستيالء عليها أو تعطيل
  .يف الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

ـ إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عني ما تكرس عادة ألغراض مدينة مثل مكان العبادة أو مرتل 3
أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إمنا تستخدم يف تقدمي مسامهة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أا 

  .]13["ال تستخدم كذلك 

حكـم الـدائرة االبتدائيـة    : لتأكيد على أمهية هذا املبدأ يف مناسبات عديدة منهاولقد مت ا
راديسـالف  " للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة يف قضية املدعي العـام ضـد   

كان من بينها تـدمري املمتلكـات   . ، إذ مت توجيه عدة م للمذكور2/8/2001تاريخ " كرستيش
  .]14[ني باعتبارها انتهاكاً لقوانني احلرب وأعرافهاالشخصية للمدني

، املتعلـق جبـدار   9/7/2004كذلك أكد الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية تاريخ 
ما يقدر بزهاء :" .. العزل اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة على ضرورة محاية األعيان املدنية إذ جاء فيه

من أخصب األراضي الزراعية يف الضفة الغربية اليت ) ارهكت 10000ما يقارب ( دومن  100000
صادرا قوات االحتالل اإلسرائيلية، قد تعرضت للتخريب أثناء املرحلة األوىل لبناء اجلدار مما بـدد  
كماً هائالً من املمتلكات، كان على رأسها ممتلكات خاصة يف صورة أراض زراعية وأشجار زيتـون  

  .]15["وآبار وحدائق

  الثاين املبحث

  احلماية اخلاصة لألعيان الثقافية

كما هو معلوم كانت احلروب إىل وقت ليس ببعيد حقاً مشروعاً للدول، حبيث أضفت على 
تصرفات الدول السلطة التقديرية يف استخدامها كلما عن هلا ذلك دون قيد أو شرط، اللهم إال بعض 

املعاهدات الدولية اليت أبرمت أوائل القـرن  األعراف الدولية اليت كانت سائدة آنذاك، ولقد أضفت 
املاضي نوعاً من اهلدهدة على انتهاك األعيان الثقافية يف الدول، كحظر ضرب أو هدم اآلثار التارخيية 

  .]16[واملنشآت الدينية
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تعد محاية األعيان الثقافية ، من املبادئ التطبيقية ملبدأ التمييز بني األعيان املدنية واألهـداف  
  .رية، إذ تعترب األعيان الثقافية من األعيان املدنية اليت ال جيوز مهامجتهاالعسك

إذ تنص الكثري من االتفاقيات الدولية على ضرورة محاية األعيان الثقافيـة أثنـاء األعمـال    
، واتفاقية الهـاي  1899القتالية، فعلى سبيل املثال تشتمل اللوائح امللحقة باتفاقية الهاي الثانية لعام 

، فضالً عن اتفاقية الهاي التاسعة ذاا على بعض األحكـام املتعلقـة حبمايـة    1907رابعة لعام ال
، كما كانت قضية محاية املمتلكات الثقافية من آثـار  ]17[املمتلكات الثقافية يف زمن الرتاع املسلح

   .]18[لتنقيح قواعد احلرب البحرية 1923الرتاع املسلح حمل اهتمام مشروع الهاي لعام 

،واخلـاص حبمايـة   1935نيسان من عام  15ويف وقت الحق،مت توقيع ميثاق واشنطن يف 
اتفاقيـة الهـاي حلمايـة    : املؤسسات الفنية والعلمية واآلثار،إال أن اخلطوة األهم يف هذا اال هي

 ، إذ تتألف هذه االتفاقية من1954أيار عام  14املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح، وذلك يف 
مادة،ركزت فيها على تعريـف األعيـان الثقافيـة وقواعـد محايتـها وجـزاءات        40ديباجة و 
  .]19[انتهاكها

  :ولقد أوردت املادة األوىل من هذه االتفاقية تعريفاً للممتلكات الثقافية، إذ نصت على أنه

  :يأيت يقصد من املمتلكات الثقافية، مبوجب هذه االتفاقية مهما كان أصلها، أو مالكها ما" 
أـ املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األمهية الكربى لتراث الشعوب الثقايف، كاملباين املعماريـة، أو  
الفنية منها أو التارخيية، الديين منها أو الدنيوي، واألماكن األثرية، وجمموعة املبـاين الـيت تكتسـب    

الكتب واألشياء األخرى ذات القيمـة  بتجمعها قيمة تارخيية أو فنية، والتحف الفنية واملخطوطات، و
الفنية التارخيية واألثرية، وكذلك اموعات العلمية وجمموعـات الكتـب اهلامـة واحملفوظـات،     

  .ومنسوخات املمتلكات السابق ذكرها
ب ـ املباين املخصصة بصفة رئيسية وفعلية حلماية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة يف الفقرة  

املتاحف، ودور الكتب الكربى، وخمازن احملفوظات، وكذلك املخابئ املعدة لوقاية املمتلكات ، ك"أ " 
  .يف حالة نزاع مسلح" أ " الثقافية املبينة يف الفقرة 

ج ـ املراكز اليت حتتوي جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية املبنية يف الفقرتني أ و ب واليت يطلـق   
  . ]20[) "مراكز األبنية التذكارية(عليها اسم

ويتضح من نص املادة السابقة، أن مصطلح املمتلكات الثقافية الذي تشمله احلماية القانونية ينصرف 
  :إىل
  .ل املباين اليت حتتوي على قيمة تارخييةـ األماكن األثرية، وك1
  .ـ الوثائق واملخطوطات ذات القيمة األثرية والتارخيية2
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ـ املباين املخصصة حلماية املمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك املخابئ املعدة حلمايتها أثنـاء الرتاعـات   3
  .املسلحة
  .ـ مراكز األبنية التذكارية4

هذه املادة يف تصنيفها للممتلكات الثقافية، هـو القيمـة    ويبدو أن األساس الذي تستند إليه
  .التارخيية أو الفنية هلا

ولقد فرضت االتفاقية على األطراف السامية عدة واجبات حلماية األعيان الثقافية، ومن قبيل 
  ).3املادة (ذلك اختاذ مجيع التدابري املناسبة أثناء السلم لتأمني احلماية هلا زمن الرتاع املسلح 

كما حظرت االتفاقية إختاذ أية أعمال انتقامية متس األعيان الثقافية زمن الرتاعات املسـلحة  
، باإلضافة إىل ضرورة متييز األعيان الثقافية بوساطة وضع شعار مميز هلا ليتم احترامهـا  ) 4ف/ 4م(

ة عـن درع  من االتفاقية هذا الشعار، وهو عبـار  16، ولقد حددت املادة )6م(زمن الرتاع املسلح 
  .مدبب من أسفل، مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض

ولقد قررت االتفاقية محاية خاصة لبعض املمتلكات الثقافية يف ظروف خاصـة وبشـروط   
حمددة، إذ جيوز وضع عدد حمدود من املخابئ املخصصة حلماية املمتلكات الثقافية املنقولة، ومراكـز  

لكات الثقافية الثابتة األخرى ذات األمهية الكربى حتت احلماية اخلاصة، وذلك األبنية التذكارية، واملمت
  :ضمن الشروط التالية

  .أـ أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبري أو مرمى عسكري هام يعترب نقطة حيوية
  .]21[ب ـ أال تستعمل ألغراض حربية

ي صرحياً بصدد مسألة محاية األعيان الثقافية، وباملناسبة، لقد كان موقف القضاء الدويل اجلنائ
تـاريخ  " بالسكيتش" إذ أدانت الدائرة االبتدائية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة املتهم 

مبجموعة من اجلرائم، كان من بينـها تـدمري املؤسسـات املخصصـة للعبـادة أو       3/3/2000
  .]22[التعليم

، معززاً ملا ورد 1977وكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف ويف تطور الحق، جاء الربوت 
منه محاية خاصة لآلثار التارخييـة، أو األعمـال    53، إذ منح يف املادة 1954يف اتفاقية الهاي لعام 

، إذ تنص هذه املـادة  ]23[الفنية، وأماكن العبادة، اليت تشكل التراث الثقايف، أو الروحي للشعوب
األعمال التالية، وذلك دون اإلخالل بأحكام اتفاقية الهـاي املتعلقـة حبمايـة    حتظر : "على ما يلي 

،وأحكـام املواثيـق   1954/مايو/ أيار / 14األعيان الثقافية يف حالة الرتاع املسلح، املعقودة بتاريخ 
  :الدولية األخرى اخلاصة باملوضوع
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أو األعمال الفنية أو أماكن العبـادة   أـ ارتكاب أي من األعمال العدائية املوجهة ضد اآلثار التارخيية
  .اليت تشكل التراث الثقايف أو الروحي للشعوب

  .ب ـ استخدام مثل هذه األعيان يف دعم اهود احلريب

  .]24["ج ـ اختاذ مثل هذه األعيان حمالً هلجمات الردع 

احلـرب  والواقع، أن املتتبع لنصوص اتفاقيات جنيف يف شأن محاية األشخاص املدنيني وقت 
، يتبني له أا حاولت تقنني االحترام الكامل لألعيان الثقافية اليت متثل تراثـاً ثقافيـاً أو   1949لعام 

روحياً للشعوب، بيد أا قيدت بسط محايتها بقيد مفاده أنه ميكن التخريب عندما تقتضي العمليات 
ولكن الواقع يشـري إىل عـدم   " الضرورة احلربية" احلربية ضرورة هذا التخريب، وهذا ما يطلق عليه 

اتفاق هذا القيد مع متطلبات القيم اإلنسانية والروحية للشعوب، لذا مل يكن مبستغرباً أن يوجد اجتاه 
فقهي معاصر يصف اتفاقيات جنيف بالتخلف، إذا ما قورنت نصوصها حبال اتمع الدويل اآلن وما 

  .]25[تفرقة بني غال ومثنيانطوت عليه األسلحة احلديثة يف تدمري عمرانه دون 

حلماية املمتلكات الثقافية يف  1954ويعد الربوتوكول األول التكميلي التفاقية الهاي لعام 
، إذ حيظر تصدير املمتلكات الثقافية املوجودة ]26[حالة نزاع مسلح، التطور األحدث يف هذا اال

ضرورة وضع هذه املمتلكات حتت ، كما نص على ]27[على األراضي اليت حيتلها خالل نزاع مسلح
، مع تعـويض مـن   ]29[، وعلى تسليمها إىل السلطات املختصة بعد انتهاء االحتالل]28[احلراسة

، وال جيوز بـأي حـال أن تـدخل هـذه     ]30[حيوز هذه املمتلكات حبسن نية عند استردادها منه
  .املمتلكات حمالً للحجز بصفتها تعويضات حرب

دثه الربوتوكول الثاين ما يطلق عليه نظام احلماية املعـززة والـذي   والواقع، أن أهم ما استح
ختتص به املمتلكات الثقافية اليت تبلغ من األمهية جانباً كبرياً بالنسبة للبشرية، ومضمون هذه احلمايـة  
هو التزام أطراف الرتاع املسلح بكفالة حصانة املمتلكات الثقافية املشمولة باحلمايـة املعززة،وذلـك   

متناع عن استهداف تلك املمتلكات باهلجوم أو عن أي استخدام ملمتلكات ثقافيـة أو جوارهـا   باال
  .]31[املباشر يف دعم العمل العسكري

  :ولقد وضع الربوتوكول يف مادته العاشرة عدة شروط للحماية املعززة لألعيان الثقافية، وهي

  .نسبة إىل البشريةـ أن تكون تراثاً ثقافياً على أكرب جانب من األمهية بال1
ـ أن تكون حممية بتدابري قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطين ويعترف هلا بقيمتها الثقافيـة  2

  .والتارخيية وتكون هلا أعلى مستوى من احلماية



 10

ـ أال تستخدم ألغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف الذي يتوىل 3
  .ناً يؤكد أا لن تستخدم على هذا النحوأمر مراقبتها إعال

  .]32[وال جيوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن االلتزامات

علـى محايـة    2007ولقد أكد املؤمتر الدويل الثالثون للصليب األمحر واهلالل األمحر لعام 
ا يشـكل أحـد االنتـهاكات    األعيان الثقافية خالل الرتاعات املسلحة، وذلك باعتبار اإلعتداء عليه

  .]33[اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين

ومما تقدم، تظهر لنا ضرورة التقيد باألحكام املتعلقة حبماية األعيان الثقافيـة ودور العبـادة،   
نظراً ملا متثله من أمهية يف حياة الشعوب، فال يكاد خيلو جمتمع من اتمعات من ديانة معينة، تمـارس  

ماكن العبادة، بل لن يكون من قبيل املبالغة القول بأن أمهية ممارسة طقـوس العبـادة،   طقوسها يف أ
  .تكون أحياناً بأمهية املاء والطعام

ولكن األمر املؤسف هو عدم احترام القواعد السابقة الذكر يف معظم حـاالت الرتاعـات   
" قانا"بنان، نتج عنه جمزرة بعدوان كبري على ل 1996املسلحة، فعلى سبيل املثال قامت إسرائيل عام 

وجمازر النبطية واملنصوري، كما نفذت قصفاً مركزاً لعدد كبري من املدارس واملكتبـات العامـة يف   
اجلنوب منها، مدرسة عيتيت الرمسية، وابتدائية دبعال، ومدرسة زيقني الرمسية، ومدرسـة صـديقني   

، ومتوسطة جباع الرمسية يف النبطية، وباإلمجال بلغ الرمسية، وكلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية يف النبطية
مدرسة وثانوية وكلية كما قام اجليش اإلسرائيلي بقصف مراكـز آلثـار    33عدد املدارس املتضررة 

  .صور احملمية دولياً، ولقلعة بعلبك واللتان أدرجتا ضمن قائمة التراث العاملي،

أثناء احلرب األمريكية على العراق ق ألف قطعة أثرية من متاحف العرا 170سرقة  كما متت
،  وتدمري املكتبة الوطنية يف بغداد، وسلب وحرق املتحف الـوطين العراقـي، ووقـف    2003عام 

املخطوطات التابع لوزارة األوقاف، ودار الوثائق يف شارع حيفا، وسرقة مركز صدام للفنون اجلميلة، 
  .]34[ومتحف املوصل الشهري، واملركز الثقايف العراقي

ومن جهة أخرى تظهر أمهية األعيان الثقافية، كوا تشكل جزءاً مهماً من حضارة الشعوب، 
اليت قد متتد آلالف السنوات؛ لذلك فإن تدمريها قد يؤدي إىل تدمري حضارة شعب بأكمله، وطمس 

لـو  معامل تارخيه، ولكن املمارسة العملية ـ لألسف الشديد ـ تدل على نقيض ما سبق، فال يكاد خي  
نزاع من اعتداء على األعيان الثقافية، بل أحياناً يكون هذا االعتداء عن قصد، بل قد يكـون أحـد   

يف احلرب األنغلوأمريكية على  هشاهدناومما يدلل على ذلك ما األهداف املباشرة لقيام الرتاع املسلح ،
  .من تدمري وب لآلثار العراقية ،2003العراق عام 
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  :النتائج والتوصيات
، ، تبني لنا أن هناك اعتداء غري األعيان الثقافيةعد أن استعرضنا أهم القواعد القانونية اليت تعىن حبماية ب

  :، وأمام هذا الوضع نقدم التوصيات التالية، أثناء الرتاعات املسلحة هذه األعيانمشروع على 
ضرات واملؤمترات، كما جيب جيب نشر الوعي بأمهية األعيان الثقافية عن طري املنشورات واحلا -أوالً

  .التركيز على نشر الثقافة القانونية املتعلقة حبمايتها من أي اعتداء
البدء باملفاوضات اجلدية مع حكومات الدول الغربية الستعادة األعيان املسروقة واملعروضة يف  -ثانياً

  .متاحفها
ب، وخاصة بعد التجارب احلديثـة  عقد اتفاقية خاصة حبماية اآلثار يف زمن السلم وزمن احلر -ثالثاً

  .واملؤملة من االعتداء على اآلثار
طرح هذا املوضوع على جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة كوا تشكل املنرب احلـر   -رابعاً

يف عـام  باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة قراراً لكافة الدول وعلى قدر من املساواة، وخاصة بعد 
  .بلداا االصلية الثقافية إىل املمتلكات يقضي بإعادة أو رد, وافق اآلراء بت, 2006
  .االستفادة من احلل القضائي املتمثل باللجوء إىل حمكمة العدل الدولية -خامساً

االستفادة من التجارب العربية احلديثة يف استعادة بعض اآلثار من الدويل الغربية وال سـيما   -سادساً
. واملصـــــــرية والليبيـــــــة  التجربـــــــة الســـــــورية 
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  :مصادر البحث

 . 113رجع سابق ، صاملمجعة شباط ، . د)1(

، موسوعة اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين  1907من الئحة الهاي املتعلقة باحترام قوانني وأعراف احلرب الربية لعام  27املادة ) 2(
  . 13، مرجع سابق ، ص 

  .ال تتمتع بصفة اإللزام ألا عبارة عن مشروع وضعته جلنة من القانونيني يف الهاي البد أن نشري هنا إىل هذه القواعد)  3(
  .450عبد الكرمي الداحول، مرجع سابق ، ص . د)4(
  .املرجع السابق، ذات الصفحة )5(
  .134حسام عبد اخلالق الشيخة، مرجع سابق ، ص . د)6(
  . 450عبد الكرمي الداحول، مرجع سابق ، ص.د)7(
  .136ام عبد اخلالق الشيخة ، مرجع سابق ، ص حس. د)8(
  .املرجع السابق، ذات الصفحة)9(

  :لقد تقدم عدد من اخلرباء باقتراحات جديدة لضبط مصطلح األهداف غري العسكرية، إذ جاء فيه   (10)
(objective reputed to be non military, are those necessarily or essentially designed for 
the civilian population , even should they subsequently assume a preponderantly 
military objects are those such as houses and constructions which shelter the civilian 
population or which are used by it , food stuffs and food producing areas , and water 
sources and tables). 

   137املرجع السابق، ص  -    
  .453عبد الكرمي الداحول، املرجع السابق ، ص . د)11(

(12 ) Article 7.( In order to limit the dangers incurred by the civilian population, 

attacks may only be directed against military objectives , only objectives belonging to 
the categories of objective which in view of there essential characteristics, are 
generally acknowledge to be of military importance, may be considered as military 
objective , these categories are listed in an annex to the present rules. 
However , even if they belong to one of those categories, they cannot be considered as 
a military objective where their total or partial destruction in the circumstance ruling 
at the time , offers no military advantage )  .D. Schindler , J. Toman ,The laws of 
armed conflicts, Henry Dunant Institute, Geneva , 1988, p.253  

 
  .292موسوعة اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين، مرجع السابق ، ص )13(
  .99املستشار شريف عتلم، القانون الدويل اإلنساين دليل لألوساط األكادميية، مرجع سابق، ص)14(
  
-A/ESقانونية الناشئة عن تشييد جـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، الوثيقـة      فتوى حمكمة العد ل الدولية بشأن اآلثار)15(

  .65، ص10/237
آفـاق  " مصطفى أمحد فؤاد، محاية األماكن الدينية املقدسة يف منظور القانون الدويل اإلنساين، القانون الدويل اإلنسـاين  . د.أ)16(

  .10، ص2005، 1، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ط2ج" وحتديات
هايك سبيكر، محاية األعيان الثقافية وفقاً لقانون املعاهدات الدولية، حبث منشور يف دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، دار . د)17(

   .205، ص 2000، 1املستقبل العريب، القاهرة، ط
  .ةلتنقيح قواعد احلرب البحري 1923من مشروع الهاي لعام  26واملادة  25املادة )18(
، كما أا صدقت على االتفاقية 14/5/1954كانت سوريا من بني الدول السباقة للتوقيع على هذه االتفاقية، وذلك يف تاريخ )19(

  .  406، موسوعة اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص6/3/1954يف تاريخ 
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  .390بق، ص يراجع موسوعة اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين، مرجع سا)20(
 .392يراجع نص املادة الثامنة، موسوعة اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص)21(

  .31املستشار شريف عتلم، القانون الدويل اإلنساين دليل لألوساط األكادميية، مرجع سابق، ص)22(
  .206هايك سبيكر، املرجع السابق، ص. د)23(
  .292لدويل اإلنساين، مرجع سابق، صموسوعة اتفاقيات القانون ا)24(
 .12املرجع السابق، ص . مصطفى فؤاد. د.أ)25(

 .232 -206هايك سبيكر، مرجع سابق، ص . د)26(

  .الفقرة األوىل من الربوتوكول/املادة األوىل )27(
 .الفقرة الثانية من الربوتوكول/املادة األوىل)28(

 .كولالفقرة الثالثة من الربوتو/املادة األوىل)29(

  .الفقرة الرابعة من الربوتوكول/املادة األوىل )30(
آفـاق  " إبراهيم حممد العناين، احلماية القانونية للتراث اإلنساين والبيئة وقت الرتاعات املسلحة، القانون الـدويل اإلنسـاين  . د)31(

  .42 – 41، ص 1/2005، اجلزء الثاين، مطبوعات احلليب احلقوقية، بريوت، ط"وحتديات
وبروتوكوليها  1954نارميان عبد القادر ، القانون الدويل اإلنساين واتفاقية الهاي لعام . د. لالستزادة حول هذا املوضوع انظر)32(

، اجلزء الثاين، مطبوعات احلليب احلقوقيـة،  "آفاق وحتديات" حلماية املمتلكات الثقافية يف زمن الرتاع املسلح، القانون الدويل اإلنساين
  .105، ص 1/2005بريوت، ط

  .103، مرجع سابق، ص)معاً من أجل اإلنسانية(قرارت املؤمتر الدويل الثالثون للصليب األمحر واهلالل األمحر )33(
  .271، ص2005حممد فهاد الشاللدة، القانون الدويل اإلنساين، منشأة املعارف، اإلسكندرية، . د)34(
 
 
 

 


