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خالصةالبحث

لقــد اهتــم بحــث( الحمايــة المعــززة للممتلــكات الثقافيــة ن� اوقــات ن ن
الراعــات المســلحة )بموضــوع الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة أثنــاء
ي
ت
نن
الراعــات المســلحة لمايمثلــه هــذا الموضــوع مــن أهميــة تاريخيــة تمتــد جذورهــا للحضــارات القديمــة المرتبطــة بواقــع الــدول ولمــا ال� هــذا الموضــوع
ً
ن
المســلحة ُ
الراعــات ُ
ـال عــن تزايــد ن ن
بمختلــف صورهــا عــى نطــاق واســع ي� دول
مــن تطــورات مــن االتفاقيــات والق ـرارات والمؤتم ـرات الدوليــة  ،فضـ
ن
العالــم الثالــث بشــكل عــام  ،والــدول العربيــة بشــكل خــاص ،لذلــك اهتــم البحــث هنــا بالهــدف الــذي مــن اجلــه اقـ ّـر نظــام حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي�
فـ تـرات الـ ن نـراع المســلح والــذي كان مــن اجــل زيــادة درجــة الحمايــة المقــررة لتلــك الممتلــكات والعمــل عــى تقليــل فــرص نهــب أو تدمـ يـر هــذە الممتلــكات
ن
ـر�  ،وعليــه تضمــن البحــث مبحثـ ي ن
ـ� اولهمــا  :احــكام الحمايــة المعــززة وفقدانهــا وثانيهمــا  :أحــكام وقواعــد الحمايــة للممتلــكات
 ،ولــو بشــكل عـ ي
الثقافيــة خــال فـ تـرات االحتــال .وقــد اختتــم البحــث بجملــة مــن النتائــج مــن اهمهــا عــدم االهتمــام بالممتلــكات الثقافيــة ســيؤدي اىل اســتهداف
كافــة المنشــآت ســواء أكانــت طبيــة او حـ تـى خدميــة فالحمايــة هــذە تعــادل إنقــاذ االرواح و المنشــأت الطبيــة  .ومــن اهــم التوصيــات يجــب عــى
الــدول مــن اجــل أن تتمتع(بالحمايــة المعــززة) أن تقــوم بتقديــم قائمــة تــورد فيهــا الممتلــكات الثقافيــة الموجــودة فيهــا اىل اللجنــة المكلفــة بحمايــة
الممتلــكات الثقافيــة اثنــاء فـ تـرات ن ن
الراعــات المســلحة.
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abstract

The present research entitled )The Protection of Cultural Properties during the Armed Conflicts( is
concerned with the issue of the protection of cultural properties during war. The importance of this subject
matter is of historical importance, rooted in the ancient civilizations that are related to the reality of the States
and the developments of international conventions, resolutions and conferences as well as increasing armed
conflicts in various forms on a large scale in third world countries in general, and Arab countries, in particular.
Therefore, the research here focused on the purpose of the protection system of cultural properties that was
set during periods of the armed conflict, in which it increases the degree of protection given for such properties
and reduces the chances of looting or destruction of such properties. In that respect the paper contains two
sections. The first section involves the provisions of the enhanced protection and its loss and the second section
is the provisions and rules of protection for cultural properties in the course of invasion times. The research
concluded with a number of results, the most important of which is the lack of interest in cultural properties
that will lead to targeting all facilities, whether medical or even service. This protection is equivalent to saving
lives and medical facilities. The most important recommendations are that States should )with enhanced
protection( provide a list of their cultural properties to the committee for the protection of cultural properties
during the armed conflicts.

المقدمة

ً
ن
ن
ي� الواقــع ،لــم يكــن نظــام الحمايــة العامــة الــذي تــم اق ـرارە ي� ظــل اتفاقيــة الهــاي لعــام  1954كافيــا بالنســبة لمواقــع ثقافيــة بعينهــا ،و
ن
كذلــك لــم يكــن نظــام الحمايــة الخاصــة هــو اآلخــر مقبــوال لــدى جميــع الــدول ويرجــع الســبب ي� ذلــك اىل االجـراءات المعقــدة الـ ت يـى يجــب اتباعهــا عنــد
ن
ن
ـا� ،لذلــك احجمــت الــدول عــن قيــد ممتلكاتهــا الثقافيــة ي� الســجل الخــاص بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة للســبب اعــاە  ،فــإن
قيــد الممتلــك الثقـ ي
ن
نظــام الحمايــة الخاصــة لــم يحقــق النتيجــة المبتغــاة مــن الحمايــة  ،االمــر الــذي دفــع الجهــات المهتمــة ي� حمايــة الممتلــكات الثقافيــة للعمــل عــى
ن
ن
ايجاد حماية جديدة و فعالة للممتلكات الثقافية ن� اوقات ن ن
الدبلوماىس المنعقد ي� /26
الراع المسلح ،وقد نجحت الدول المشاركة ي� المؤتمر
ي
ي
ن
ن
الروتوكــول
آذار 1999/ي� إدخــال نظــام جديــد لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة أطلــق عليــه تســمية ( الحمايــة المعــززة ) ،وذلــك ي� الفصــل الثالــث مــن ج
ن
ـا� لعــام  1999التفاقيــة الهــاي لعــام  ،1954إىل جانــب فئـ ت يـى الحمايــة العامــة والخاصــة .حيــث يهــدف اىل تعزيــز الحمايــة مــن خــال االحجــام
الثـ ي
عــن اســتهداف الممتلــكات الثقافيــة اثنــاء ن ن
الراعــات المســلحة  ،وكذلــك حظــر اســتخدام الممتلــكات الثقافيــة أو المناطــق المجــاورة لهــا بشــكل مبـ ژ
ـارس

ن
ن
ن
الروتوكــول بحــل
ـا� لعــام  ، 1999حيــث أســهم هــذا ج
ي� دعــم أي عمــل عســكري وذلــك وفقــآ لمــا جــاء ي� نــص المــادة (  ) 12مــن ج
الروتوكــول الثـ ي
االشــكاليات الـ تـى نجمــت عــن تطبيــق البنــود الخاصــة بالتخــى عــن ت ن
االلرامــات المذكــورة ن� نطــاق الحمايتـ ي ن
ـ� العامــة و الخاصــة  ،وذلــك بموجــب
ي
ي
ي
المــادة ( /13آ /ب ) والـ ت يـى جــاء نصهــا  (( :ال تفقــد الممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة المقــررة تلــك الحمايــة _ عــى نحــو خــاص _ إال إذا
ـاىل تــم التخـ يـى عــن فكــرة و مفهــوم الـ نـرورة الحربيــة للممتلــكات الـ ت يـى شــملت
أصبحــت تلــك الممتلــكات بحــك اســتخدامها هدفــآ عســكريآ  ،و بالتـ ي
بالحمايــة المقــررة  ،وحــل محلهــا مبــدآ التميـ ي نـر المتعلــق بالتفرقــة بـ ي ن
ـ� االعيــان المدنيــة و االهــداف العســكرية )) لــذا ،فإنــه يتــم إدراج الممتلــكات

ن
ن
ـا� بحمايــة خاصــة وحمايــة معــززة،
الثقافيــة تحــت نظــام الحمايــة المعــززة أثنــاء الظــروف العاديــة أو الطارئــة ،والواقــع أنــه ي� حالــة تمتــع ممتلــك ثقـ ي
فقــد نــص عــى تغليــب الحمايــة المعــززة عــى الخاصــة (المــادة .)1999 ،4وممــا الشــك فيــه فــإن ذلــك ســيؤدي إىل اندثــار الحمايــة الخاصــة ،وذلــك
ن
ألن ژرسوط توافــر الحمايــة المعــززة أقــوى مــن الحمايــة الخاصــة ،اال اننــا نــرى أن هــذە الصــور تكمــل إحداهمــا األخــرى ويرجــع الســبب ي� ذلــك اىل
اختــاق ژرسوط التمتــع بهــا وحمايتهــا للممتلــكات الثقافيــة.
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اختيارالبحث:

ن
ـدوىل بجملــة مــن المواضيــع
ـ� الــذي دفعنــا الختيــار البحــث ي� هــذا الموضــوع ,يرجــع إىل اهتمــام فقهــاء القانــون الـ ي
إن الســبب الرئيـ ي
األساســية للقانــون الــدوىل اإلنسـ نـا�  ,كان مــن بينهــا هــو الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة أثنــاء ن ن
الراعــات المســلحة مايمثلــه هــذا الموضــوع مــن أهميــة
ي
ي
ت
تاريخيــة تمتــد جذورهــا للحضــارات القديمــة المرتبطــة بواقــع الــدول  ,ومــا ال� هــذا الموضــوع مــن تطــورات مــن األتفاقيــات والقـرارات والمؤتمـرات
ً
ن
المســلحة ُ
الراعــات ُ
ـال عــن تزايــد ن ن
بمختلــف صورهــا عــى نطــاق واســع ي� دول العالــم الثالــث بشــكل عــام  ,والــدول العربيــة بشــكل خــاص
الدوليــة  ،فضـ
ً
والســيما بعــد عــام ( )1990بحيــث شــكل تهديــد للممتلــكات الثقافيــة الموجــودة ن� الــدول مثلمــا حصــل ن� الع ـراق وفلسـ ي ن
ـط� ولبنــان ســابقا  ,ممــا
ي
ي
يجعــل مــن دراســة هــذا الموضــوع نرصورة ُملحــة

مشكلةالبحث:

ن
مــن الثابــت ،ان الهــدف مــن وراء أق ـرار نظــام حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن نـراع المســلح كان مــن اجــل زيــادة درجــة الحمايــة
ن
ـر�  ،وذلــك لكــون عانــت ژ
الب�يــة عــى مــر
المقــررة لتلــك الممتلــكات والعمــل عــى تقليــل فــرص نهــب أو تدمـ يـر هــذە الممتلــكات  ،ولــو بشــكل عـ ي
وغرهــا مــن المنازعــات المســلحة ولــم تتوقــف تلــك المعانــاة عنــد حــدود ن
االرصار باالنســان وممتلكاتــه الشــخصية
العصــور مــن ويــات الحــرب ي

ن
ن
ن
ت
الثقا� والحضاري للشــعوب الذي يمثل رمزا حضاريا نفســيا اال اننا ناحظ ي� ضوء التجربة
ـا�
وممتلكات الدولة العامة بل امتد اىل الراث االنسـ ي
ي
ً
ً
العملية ان هذا النظام لم يحقق األهداف المرجوة منه اما بالنســبه للحماية الخاصة للممتلكات حيث لم يتم ت
حى اآلن اال تســجيل عددا ضئيال
ً
جدا من الممتلكات الثقافية ســواء الثابتة او المنقولة بالســجل الخاص والمشــمولة بالحماية الخاصة والمودعة بمنظمة اليونســكو  ،ويرجع ذلك
ن ن
ـدوىل
ـا� ي� الســجل الـ ي
إىل طــول اإلج ـراءات الازمــة لقيــد الممتلــك الثقـ ي

ت
ی ف
اسةاىلمبحث�
تقسيماتالبحث:وعليهسوفنقومبتقسيمهذهالدر
،وكاال�
ي
المبحثاالول:احكامالحمايةالمعززةوفقدانها.
ف
ت
أحكاموقواعدالحمايةللممتلكاتالثقافيةخاللف�اتاالحتالل.
المبحثالثا�:
ي
المبحثاالول

احكامالحمايةالمعززةوفقدانها
المطلباألول
أحكامالحمايةالمعززةللممتلكاتالثقافية:

ً
ن
ً ن
ن
ـا� لعــام  ،1999حيــث لــم يكــن موجــود ي�
يعتـ جـر نظــام الحمايــة المعــززة نظامــا جديــدا ي� عالمنــا المعــارص حيــث اســتحدثه ج
الروتوكــول الثـ ي
والروتوكــوالت الســابقة ،وقــد أحــاط هــذا النظــام الممتلــكات الثقافيــة الـ تـى تبلــغ مــن األهميــة الكـ جـرى بالنســبة ژ
للب�يــة بســور مــن األحــكام
االتفاقيــات ج
ي
الـ تـى تتمتــع بجانــب كبـ يـر مــن الوضــوح والتفصيــل ،والغايــة منهــا هــو التأكيــد عــى توفـ يـر الحمايــة المنشــودة للممتلــكات الثقافيــة ن� اوقــات ن ن
الراعــات
ي
ي
ن
ت
ً
ن
ن
المســلحة .وبنــاء عــى ماتقــدم  ،فــأن مضمــون هــذە الحمايــة هــو الــرام أط ـراف الــراع بكفالــة حصانــة الممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة
ژ ن
ـارس ي� دعــم العمــل العســكري (المــادة،12
المعــززة ،وذلــك باالمتنــاع عــن اســتهداف تلــك الممتلــكات أو عــن أي اســتخدام لهــا أو لجوارهــا المبـ
ن
ـا� لعــام  1999يعــد "حمايــة معــززة" ألعيــان ثقافيــة معينــة ووضــع بعــض المعايـ يـر للحمايــة ،أي اشـ تـرط
 .)1999وعليــه فــإن وضــع ج
الروتوكــول الثـ ي
ت
ژ
ژ
ـاآل�:
لتمتــع هــذە الممتلــكات بالحمايــة المعــززة توافــر ثاثــة رسوط (المــادة ،)1999 ،10وتتمثــل هــذە الــ�وط بـ ي
ً
ً
ن
كبر من األهمية فيما يخص ژ
الثا� لعام .1999
الب�ية( م  / 10ف آ ) من ج
-1أن تكن هذە الممتلكات تراثا ثقافيا عى جانب ي
الروتوكول ي
 -2أن تكــن هــذە الممتلــكات محميــة بتدابـ يـر قانونيــة وإداريــة مناســبة عــى الصعيــد الوطـ ن يـى تعـ تـرف لهــا بقيمتهــا الثقافيــة والتاريخيــة واالســتثنائية
وتكفــل لهــا أعــى مســتوى مــن الحمايــة ( م  / 10ب ).
ً
-3أال تســتخدم ألغ ـراض عســكرية أو كــدروع لوقايــة مواقــع عســكرية ،والبــد أن يصــدر الطــرف الــذي يتــوىل أمــر مراقبتهــا إعانــا يؤكــد عــى أنهــا لــن
تســتخدم عــى هــذا النحــو ( م  / 10ج ).
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ن
ن
نوع� من ژ
ژ
ت
ين
ال�وط :
الثا� لعام  1999يمكن تصنيفها اىل
ي� الواقع  ،ج
الى اوردها ج
الرتوكول ي
تعتر هذە ال�وط ي
ن
ن
ژ
ژ
ت
ـا� وأهميتــه بالنســبة لإلنســانية جمعــاء ،والـ ت يـى عــى ضوئهــا يتــم تســجيل
ویه الــ�وط الـ يـى تتعلــق بممـ يـرات الممتلــك الثقـ ي
الــ�وط االبتدائيــة :ي
ن
ـا� ن ي� نطــاق هــذە الحمايــة الـ ت يـى يمكــن القــول عنهــا أنهــا ژرسوط عينيــة.
الممتلــك الثقـ ي
ن
ژ
ژ
ت
ـا� بعــد تقييــدە ضمــن ســجل الحمايــة المعــززة بحيــث يجــب توافرهــا
ویه الــ�وط الـ يـى تتعلــق بكيفيــة اســتخدام الممتلــك الثقـ ي
رسوط مســتقبلية :ي
ن
ت
ـا� مــن ســور الحمايــة المعــززة.
بصــورة مســتمرة ،إذ يرتــب عــى مخالفتهــا خــروج الممتلــك الثقـ ي
الروتوكــول الثـ نـا� لعــام  1999عــى جــواز إدراج الممتلــكات الثقافيــة – اسـ ً
ـتثناء – عــى قائمــة الحمايــة المعــززة إذا مــا حققــت
وهــذا وقــد نــص ج
ي
ن
ن
لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن نـراع المســلح بــأن الطــرف الــذي يطلــب إدراج ممتلكاتــه الثقافيــة ال يســتطيع الوفــاء بالـ ژـ�وط الــواردة ي�
الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن المــادة (( )10المــادة  .)1999 ،11/8وعليــه يجــوز ألي دولــة طلــب إدراج ممتلكاتهــا الثقافيــة عــى قائمــة الحمايــة المعــززة
عــى الرغــم مــن عــدم اتخاذهــا للتدابـ يـر القانونيــة واإلداريــة المناســبة عــى الصعيــد الوطـ ن يـى عــى النحــو الــذي يعـ تـرف لهــا بقيمتهــا الثقافيــة والتاريخيــة
ن
ـا� لعــام  ،1999وهــذا االســتثناء ،إذ نــص عــى أنــه يجــوز للــدول األط ـراف الطلــب
ويكفــل لهــا أعــى مســتوى مــن الحمايــة ،وأ كــد ج
الروتوكــول الثـ ي
ن
مــن لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن نـراع المســلح المســاعدات الدوليــة مــن أجــل حمايــة الممتلــكات المشــمولة بالحمايــة المعــززة
ن
ن
(المــادة ،)1999 ،32/1وذلــك فيمــا يتعلــق بإعــداد وتنفيــذ القوانـ ي ن
ـا�
ـ� واألحــكام اإلداريــة والتدابـ يـر المشــار إليهــا ي� المــادة ( )10مــن ج
الروتوكــول الثـ ي
ن
ن
الثا� لعام  1999يسمح بإدراج
الثا� لعام  ،1999ويتضح مما تقدم أن ج
لعام  ،1999وهذە اللجنة تم تأسيسها بموجب ج
الروتوكول ي
الروتوكول ي
ن
ن
ـا� تحــت
الممتلــكات الثقافيــة عــى قائمــة الممتلــكات المشــمولة بحمايــة معــززة عــى الرغــم مــن عــدم تبـ يـى الدولــة الطــرف طالبــة إدراج الممتلــك الثقـ ي
نظــام الحمايــة المعــززة – للتدابـ يـر القانونيــة واإلداريــة المناســبة عــى الصعيــد الوطـ ن يـى عــى نحــو يضمــن االعـ تـراف لهــذە الممتلــكات بقيمتهــا الثقافيــة
والتاريخيــة االســتثنائية ويكفــل لهــا أعــى مســتوى مــن الحمايــة ،ومــع ذلــك فإنــه وإذا كان هــذا الـ ژـ�ط غـ يـر الزم لطلــب القيــد إال أنــه ژرسط نرصوري

ن
لبقــاء الممتلــكات الثقافيــة عــى قائمــة الحمايــة المعــززة (عمــرو :2005 ،ص,240ص .)237وبنـ ً
ـاء عــى ذلــك فــإن عــدم وفــاء الدولــة بهــذا الـ ژـ�ط ي�
ن
ـا� لعــام  1999حيــث نــص عــى حــق
مرحلــة مــا بعــد قيــد الممتلــك عــى قائمــة الحمايــة المعــززة قــد يــؤدي إىل شــطبه ،وهــذا مــا أ كــدە ج
الروتوكــول الثـ ي
ن
ن ت
ن
نن
ـیع هــذە
لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فــرات الــراع المســلح أن تعلــق حمايــة الممتلــكات الثقافيــة المدرجــة ي� قائمــة الحمايــة المعــززة أو تلـ ي
الحمايــة بحــذف تلــك الممتلــكات الثقافيــة مــن قائمــة الحمايــة المعــززة (المــادة  .)1999 ،14/1زيــادة عــى الـ ژـ�وط الموضوعيــة الســالفة الذكــر،
ن
ن
ن
ژ
ـیع عــى كل طــرف
حــدد ج
الروتوكــول الثـ ي
ـا� لعــام  1999الــ�وط اإلجرائيــة الازمــة إلدراج الممتلــك الثقـ ي
ـا� تحــت نظــام الحمايــة المعــززة ،وعليــه ينبـ ي
ن
أن يقــدم إىل (لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� حالــة الـ ن نـراع المســلح) قائمــة بالممتلــكات الثقافيــة الـ ت يـى يســتلزمها طلــب منحهــا حمايــة معــززة
(المــادة .)1999 ،11/1والواقــع أنــه مــن بـ ي ن
ـ� مهــام اللجنــة قيامهــا بإنشــاء قائمــة بالممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بحمايــة معــززة وتعهــد تلــك القائمــة
ن
ن
ا�
وإذاعتهــا (أ.ب .)1999 ،وتجــدر اإلشــارة ،أن ج
الروتوكــول الثـ ي
ـا�  1999أ كــد عــى عــدم إخــال طلــب إدراج الممتلــكات الثقافيــة الواقعــة عــى أر ي
أي دولــة مــن ســيادتها وواليتهــا عليهــا ،كمــا ال يخــل بــأي حــال مــن األحــوال بحقــوق أطـراف الـ ن نـراع.

ً
ن
ن
ـو� عــرض الحائــط فمــا زال مســتم ًرا بانتهكاتــه ضــد الممتلــكات الثقافيــة ن� فلسـ ي ن
ـط�  ،إذ قــام مؤخـرا بضــم
لكــن تلــك األحــكام رصب ـهــا الكيــان الصهيـ ي
ي
ن
ت
ـو� (بنيامـ ي ن
ـ� نيتينياهــو) يــوم األحــد الموافــق
مجموعــة مــن الممتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة إىل الــراث اليهــودي  ،فقــد أعلــن رئيــس الــوزراء الصهيـ ي
ن
ن
ـیم )2010 ،ومســجد بــال بــن ربــاح ي� بيــت لحــم ضمــن قائمــة الـ تـراث اليهــودي ،
ـیم ي� الخليــل (اإلبراهيـ ي
 2010/2/21اعتبــار المســجد اإلبراهيـ ي
ن
ـیم م.)2010 ،.
ـیم ي� ( 1994/2/25االبراهيـ ي
وجــاء هــذا اإلعــان مــع ذكــرى مجــزرة الحــرم اإلبراهيـ ي
ووصفــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية (حنــان عـ ژـ�اوي) هــذە الخطــوة  ،بأنهــا تـ تـأ� ن� ســياق التعــدي العنــري المبـ ژ
ـارس
ي ي
ً
ن
الزالــة الهويــة الفلســطينية وطمــس معالمهــا ومحــو تاريـ ـ ــخ فلسـ ي ن
ـدوىل جريمــة ضــد اإلنســانية واغتيــاال
ـط� وشــعبها  ،وهــو مــا يعـ يـى بحكــم القانــون الـ ي
ن
ً ت
و� حالــة إذا كان ألحــد األط ـراف رأي آخــر ،فعليــه تقديــم احتجاجــه بشــأن هــذا الطلــب
ثقافيــا لــراث شــعب بأكملــه ( . )www.alawsat.comي
ً
ن
ن
ن
ڤ
ـا� لعــام  ،1999وتنظــر
ي� غضــون ( 60يومــا) عــى أن يســتند ي� احتجاجــه إىل عــدم توفــر ژرسط أو أ كــر مــن ژرسوط المــادة ( )10مــن ج
الروتوكــول الثـ ي
ً
اللجنــة بعــد ذلــك ن� االحتجاجــات قبــل أن تتخــذ ق ـرا ًرا بشــأنها .وبنـ ً
ـاء عــى تلــك االحتجاجــات تتخــذ اللجنــة ق ـرارا بــإدراج الممتلــك عــى القائمــة
ي
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ن
ن
الحارصيــن المصوتـ ي ن
ـ� ( .)1999 ،11/5هــذا مــن جهــة .ومــن جهــة أخــرى عــى اللجنــة عنــد البــت ي� طلــب مــا ،أن
بأغلبيــة أربعــة أخمــاس أعضائهــا
ن
تلتمــس مشــورة المنظمــات الحكوميــة وغـ يـر الحكوميــة والخـ جـراء مــن األفـراد ي� هــذا المجال.وتتخــذ اللجنــة قراراتهــا المتعلقــة بمنــح الحمايــة المعــززة
ً
ن
ن
ـا� لعــام  1999ووفقــا ألحــكام المــادة ( )8/11والمــادة ( )32والمــادة
أو منعهــا باالســتناد إىل الـ ژـ�وط الــواردة ي� المــادة ( )10مــن ج
الروتوكــول الثـ ي
ن
ن
ن
ـر� الـ ن نـراع أن يطلــب
( )26مــن ج
الروتوكــول الثـ ي
ـا� لعــام ( 1999المــادة  .)1999 ،11/6وبالرغــم مــن ذلــك فإنــه ي� حالــة نشــوب قتــال ،فــإن ألي طـ ي
إىل لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة باالســتناد إىل حالــة الطــوارئ حمايــة معــززة لممتلــكات ثقافيــة تخضــع لواليتــه أو لمراقبتــه ،وترســل اللجنــة هــذا
ً
الطلــب عــى الفــور إىل جميــع أط ـراف الـ ن نـراع ،وتنظــر اللجنــة بصفــة مســتعجلة فيمــا تقدمــه األط ـراف المعنيــة مــن احتجاجــات ،وتتخــذ ق ـرارا بمنــح
ن
الحارصيــن والمصوتـ ي ن
الروتوكــول .وتتمتــع
حمايــة معــززة بــأرسع وقــت ممكــن بأغلبيــة أربعــة أخمــاس
ـ� عــى الرغــم ممــا تطلبــه المــادة ( )26مــن ذات ج
ـ� الفرعيتـ ي ن
هــذە الممتلــكات بحمايــة مؤقتــة ريثمــا تظهــر نتائــج اإلج ـراءات النظاميــة بمنــح الحمايــة المعــززة ،بـ ژـ�ط الوفــاء بأحــكام الفقرتـ ي ن
ـ� (أ ،ج)
ن
ـا� لعــام ( 1999المــادة  .)1999 ،11/10وعليــه يتــم إدراج الممتلــكات الثقافيــة عــى قائمــة الحمايــة المعــززة
مــن المــادة ( )10مــن ج
الروتوكــول الثـ ي
ن
ن
ســواء ي� الظــروف العاديــة أم الطارئــة بموجــب ق ـرار يصــدر عــن لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن نـراع المســلح – وتتمتــع بالحمايــة
ً
حــال إدراج هــذە الممتلــكات عــى القائمــة – ويرســل المديــر العــام دون إبطــاء إىل األمـ ي ن
ـ� العــام لألمــم المتحــدة وإىل جميــع األطـراف إشــعارا بــأي قـرار
تتخــذە اللجنــة بــإدراج ممتلــكات ثقافيــة عــى القائمــة (المــادة .)1999 ،12ونســتنبط مــن األحــكام الســابقة ،بــأن الممتلــكات الثقافيــة تتمتــع بالحمايــة
ن
المعــززة – فــور صــدور قـرار إدراجهــا عــى القائمــة بواســطة لجنــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن نـراع المســلح – وبمجــرد صــدور هــذا القـرار
ن
ن
حيــث تلـ ت نـرم الــدول األط ـراف والـ ت يـى تدخــل ي� ن ـزاع مــا ،أن تكفــل حصانــة الممتلــكات الثقافيــة الــواردة ي� القائمــة ،وذلــك باالمتنــاع عــن اســتهدافها
ژ ن
ـارس ي� دعــم العمــل العســكري بــدون اســتثناء (المــادة .)1999 ،11والواقــع إن ممــا
بالهجــوم واالمتنــاع عــن اســتخدام تلــك الممتلــكات وجوارهــا المبـ
ن
ـا�
يحســب ألحــكام الحمايــة المعــززة أنهــا أقــوى وأوضــح بكثـ يـر مــن أحــكام الحمايــة الخاصــة حيــث أن الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )10مــن ج
الروتوكــول الثـ ي
لعــام  1999تشـ يـر عــى حمايــة الممتلــكات الـ تـى تكــون عــى درجــة كبـ يـرة مــن األهميــة بالنســبة ژ
للب�يــة ،بخــاف المــادة ( )1/8مــن اتفاقيــة الهــاي
ي
ن
لعــام  1954الـ ت يـى تشـ يـر إىل وضــع الممتلــكات الثقافيــة تحــت نظــام الحمايــة الخاصــة ....ذات األهميــة الكـ جـرى ،ي� مــاذا (ميــدان :2006 ،ص )68؟

ف
المطلبالثا�
ي
فقدانالحمايةالمعززةللممتلكاتالثقافية

ن
ن
ـا� ،قــد يحــدث عــارض يؤثــر ي� اســتمرار هــذە الحمايــة ،ويتمثــل ذلــك بفقــدان الحمايــة أو
بعــد إق ـرار الحمايــة المعــززة عــى ممتلــك ثقـ ي
ن
تعليقهــا أو إلغائهــا ،لــذا يمكــن القــول أن الممتلــكات الثقافيــة المحميــة بحمايــة معــززة تفقــد هــذە الحمايــة المقــررة لهــا ي� حــاالت (المــادة ،13/1
یه:
 )1999ي
ن
الثا� لعام .1999
إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفق المادة ( )14من ج
الروتوكول ي
ً
ً
إذا أصبحت تلك الممتلكات بحكم استخدامها هدفا عسكريا.
ـ� السـ ي ن
والواقــع أن هــذا ال يعـ نـى الســماح باســتهداف الممتلــكات الثقافيــة ن� تحقــق إحــدى الحالتـ ي ن
ـابقت� ،إذ البــد مــن توافــر ژرسوط خاصــة بذلــك
ي
ي
ً
ن
ت
ژ
ـا� لعــام  1999عــى تحديــد الــ�وط الــازم توافرهــا
نظـرا لآلثــار الجســيمة الـ ت يـى ســوف ترتــب عــى تلــك األعمــال العدائيــة .وقــد أ كــد ج
الروتوكــول الثـ ي
ً
لتوجيــه األعمــال العدائيــة ضــد هــذە الممتلــكات ،فعليــه ال تكــون هــذە الممتلــكات هدفــا لهجــوم عســكري إال إذا كان الهجــوم هــو الوســيلة الوحيــدة
ن
ن
الممكنــة إلنهــاء اســتخدام الممتلــك كهــدف عســكري ،وذلــك ي� حــال اتخــاذ جميــع االحتياطــات المســتطاعة ي� اختيــار وســائل الهجــوم وأســاليبه
ن
بهــدف إنهــاء ذلــك االســتخدام وتجنــب ن
األرصار بالممتلــكات الثقافيــة وحــرە ي� أضيــق نطــاق ممكــن ،مــا لــم تحــل الظــروف دون ذلــك ،بســبب
مقتضيــات الدفــاع عــن النفــس (المــادة  ،)1999 ،13/2وأن يصــدر أمــر بالهجــوم مــن أعــى المســتويات التنفيذيــة للقيــادة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن
ً
ت
ـویم رفيــع ،إال أن ممثـ يـى
((اقــرح ممثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أثنــاء صياغــة هــذە الفقــرة أن يصــدر أم ـرا بالهجــوم مــن أعــى مســتوى حكـ ي
ً
ن
ـتنادا إىل سـ ي ن
ـبب� األول :أنــه ي� أغلــب الحــاالت يكــون رئيــس الحكومــة أو الدولــة هــو القائــد األعــى للقــوات
بعــض الــدول عارضــت هــذا االقـ تـراح اسـ
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ن
ـا� :هــو اختــاف النظــم السياســية للــدول عــى مســتوى العالــم األمــر الــذي يــؤدي إىل صعوبــة توحيــد الشــخص المســؤول عــن اتخــاذ
المســلحة ،والثـ ي
ـياىس وليــس العســكري)) (عمــرو ،ص  ،)240كمــا يجــب أن يصــدر إنــذار مســبق فعـ يـى إىل القــوات المجابهــة يطلــب
هــذا القـرار عــى المســتوى السـ ي
إنهــاء اســتخدام الممتلــك الثقـ نـا� كهــدف عســكري عــى أن تتــاح لقــوة المجابهــة فـ تـرة معقولــة مــن الوقــت تمكنهــا مــن تصحيــح األوضــاع ،أي تمكـ ي ن
ـ�
ي
ً
 .ن
ن
و� ذات الشــأن ،حــاول ممثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
الدولــة مــن إزالتــه وتوفـ يـر الحمايــة الازمــة ي� مــكان آخــر بعيــدا عــن ســاحة المعــارك ي
ن ن
أثنــاء صياغــة هــذە الـ ژـ�وط تبـ نـى ژرسوط مماثلــة لمــا هــو وارد ن� المــادة ( )21مــن اتفاقيــة جنيــف لتحسـ ي ن
ـر� ي� القــوات
ـ� حــال الجــر� والمـ
ي
ي
ن
ت
المســلحة ي� الميــدان لعــام  1949والـ يـى تنــص عــى" :ال يجــوز وقــف الحمايــة الواجبــة للمنشــأة الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة
ً
ن
للخدمــات الطبيــة إال إذا اســتخدمت خروجــا عــى واجباتهــا اإلنســانية ،ي� أعمــال تـ نـر بالعــدو ،غـ يـر أنــه ال يجــوز وقــف الحمايــة عنهــا إال بعــد توجيــه
ً
ن
إنــذار لهــا يحــدد ي� جميــع األحــوال المناســبة مهلــة زمنيــة معقولــة دون أن يلتفــت إليــه ،إال أن عــددا مــن ممثـ يـى الــدول المشــاركة رأى صعوبــة األخــذ
ن
بهــذە الصياغــة ي� خصــوص الممتلــكات الثقافيــة الختــاف وضعهــا عــن الوحــدات والمنشــآت الطبيــة ،حيــث تتطلــب األخـ يـرة مســتوى أعــى مــن
غرهــا مــن الممتلــكات المدنيــة بمــا ن ي� ذلــك الممتلــكات الثقافيــة" (عمــرو،ص .)241
الحمايــة عــن ي
ن
ـا� كهــدف عســكري ،وليــس إذا مــا حــول الممتلــك مــن حيــث وظيفتــه إىل
ويتضــح ممــا تقــدم  ،أن فقــدان الحمايــة يتعلــق باســتخدام الممتلــك الثقـ ي
هــدف عســكري ،كمــا هــو الحــال بالنســبة لفقــدان الحمايــة العامــة ،والســبب المتقــدم لفقــدان الحمايــة المعــززة عكــس الـ ژـ�ط الــازم لتمتــع الممتلــك
ن
ـا� بهــذە الحمايــة ،فعــى ســبيل المثــال  ،يجــب عــدم اســتخدام الممتلــك ألغـراض عســكرية أوكــدرع لوقايــة مواقــع عســكرية ،وأن يصــدر الطــرف
الثقـ ي
ً
ن
الــذي يتــوىل أمــر مراقبتهــا إعانــا يؤكــد عــى أنهــا لــن تســتخدم عــى هــذا النحــو (/10جــ ،)1999 ،فــإذا بــدر العكــس ســقطت الحمايــة .والحقيقــة أن ي�
حالــة فقــدان الممتلــكات الثقافيــة للحمايــة المعــززة تيرتــب عــى عاتــق القــوات المســلحة الغازيــة الـ تـى تقــوم باألعمــال العدائيــة ت ن
االلرامــات ذاتهــا ،الـ ت يـى
ي

يســتلزم مراعاتهــا تجــاە الممتلــكات الفاقــدة للحمايــة العامــة ،إال أن الوضــع يختلــف بالنســبة للقــوات الـ ت يـى تقــع الممتلــكات الثقافيــة تحــت مراقبتهــا
ن
ـ� حالــة الممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة العامــة أجــازت االتفاقيــة لهــذە القــوات – إذا مــا دعــت الحاجــة أي عنــد الـ نـرورة
أو اختصاصهــا ،فـ ي
– تحويــل الممتلــك الثقـ نـا� إىل هــدف عســكري ن� حالــة اســتخدامه ألغـراض عســكرية ،ن� حـ ي ن
ـ� ال يجــوز لهــذە القــوات فعــل ذلــك إذا كان الممتلــك
ي
ي
ي
ن
ن
ت
ـا�
ـا� لمراقبتهــا أو اختصاصهــا بــأي حــال مــن األحــوال تحويــل الممتلــك الثقـ ي
مشــمول بحمايــة معــززة ،فــا يجــوز للقــوات الـ يـى يخضــع الممتلــك الثقـ ي
ن
ـا� عــى قائمــة الحمايــة المعــززة يتطلــب مــن الطــرف
إىل هــدف عســكري مــن خــال اســتخدامه ألغ ـراض عســكرية ،ألن تســجيل الممتلــك الثقـ ي
المقــدم للطلــب أن يــدرس مقدمـ ًـا مــدى احتياجــه لذلــك الممتلــك الثقـ نـا� ن� اســتخدامه لألغـراض العســكرية ن� المســتقبل ،فــإذا مــا تبـ ي ن
ـ� لطــرف أن
ي
ي ي
ن
ن
ـا� كهــدف عســكري ،ي� هــذە الحالــة يجــب عــى الدولــة عــدم تقديــم الطلــب بتســجيله عــى قائمــة
هنــاك إمكانيــة مســتقبلية الســتخدام الممتلــك الثقـ ي
ً
ً
ن
ـا� .1999
الحمايــة المعــززة ،فاســتخدامه يعــد انتهــاكا جســيما ألحــكام ج
الروتوكــول الثـ ي
ونســتنبط مــن تلــك األحــكام خضــوع الممتلــكات الثقافيــة للحمايــة مــن جهــة بحكــم كونهــا أعيــان مدنيــة ومــن ناحيــة أخــرى بوصفهــا جـ ً
ـزء ال يتجـزأ مــن
ت
ـرو� للشــعب.
الــراث الـ ي

إذنفه ف
تح�بحمايةمزدوجةكونها:
ي
 .1محمية من جهة بصفتها أعيان مدنية وت�ي عليها جميع األحكام المتعلقة بحماية الممتلكات أو األهداف المدنية؛
ن
 .2ومــن ناحيــة أخــرى تخضــع لحمايــة خاصــة بموجــب األحــكام المتعلقــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� حالــة الـ ن نـراع المســلح ،وليــس هنــاك حالــة
ن
ن
ـا� مــن الحمايــة ،بــل همــا يتطابقــان.
تناقــض بـ يـ� النــوع األول والثـ ي
ً
الروتوكــول الثـ نـا� لعــام  1999قــد عالــج حالــة تمتــع ممتلــك ثقـ نـا� معـ ي ن
ـ� بحمايــة خاصــة طبقــا التفاقيــة
ومــا يجــب عــدم إغفالــه والتأكيــد عليــه ،أن ج
ي
ي
ن
ن
ـ� هــذە الحالــة يجــب تغليــب أحــكام الحمايــة المعــززة عــى أحــكام
الهــاي ( ،)1995ي
و� ذات الوقــت تــم إدراجــه تحــت قائمــة الحمايــة المعــززة ،فـ ي
الروتوكــول المعـ ن يـى ،والشــك أن تطبيــق هــذا الحكــم ســوف يــؤدي إىل اندثــار الحمايــة الخاصــة
الحمايــة الخاصــة ،وهــذا مــا كفلتــه المــادة الرابعــة مــن ج
ن
للممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات الـ ن نـراع المســلح (عمــرو د.محمــد :2002 ،ص .)63
ن
ژ
ـا� المشــمول بالحمايــة المعــززة أفضــل وأقــوى مــن ژرسوط الحمايــة العامــة والخاصــة ،وذلــك
وخاصــة القــول – إذن  -أن رسوط قيــد الممتلــك الثقـ ي
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ً
ـ� ضمانــا أ كـ ڤـر للحمايــة بــأن هــذە الممتلــكات لــن تســتخدم عــى صعيــد المســتقبل ،وأن ژرسوط الحمايــة تصبــح أقــوى كلمــا تقدمــت الســنون
ألنهــا تعـ ي
وذلك لمواكبة تطور األســلحة ووســائل وأســاليب اســتخدامها.

ف
المبحثالثا�
ي
ت
أحكاموقواعدالحمايةللممتلكاتالثقافيةخاللف�اتاالحتالل

تعتـ جـر فـ تـرات االحتــال مــن أ كـ ڤـر الفـ تـرات الـ ت يـى حدثــت فيهــا نهــب وتدمـ يـر واســتياء عــى الممتلــكات الثقافيــة ،وكانــت فـ تـرة الــذروة مــع بدايــة القــرن
ً
ن
ژ
ـر� .فأصبحــت المناطــق األثريــة مكانــا يفتقــد إىل
التاســع عــ� ،إذ كانــت معظــم الــدول الناميــة تحــت الســيطرة االســتعمارية ،بمــا ي� ذلــك العالــم العـ ج ي
أبســط أنــواع الحمايــة ،ومــن ثــم اســتغل هــذا الوضــع لصــوص اآلثــار المرتبــط أغلبهــم بســلطات االحتــال حـ ي ن
ـ� ذاك إذ كانــت معظــم التنقيبــات تتــم
ً
تحــت ژإرساف القناصــل وبتمويــل مــن المتاحــف الغربيــة وأثريــاء أوربــا وكان ذلــك بعيــدا عــن رقابــة الســلطات المحليــة ،الـ ت يـى كانــت تجهــل الكثـ يـر مــن
قيمــة هــذە الـ ڤـروات ،فنهبــت العديــد مــن التحــف الفنيــة والقطــع األثريــة ،وعرفــت طريقهــا إىل متاحــف أوربــا الغربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة
ن
ڤ
ـیك ،أمســت آثــار العـراق ي� ظلمــة متاحــف العالــم أجمــع ،ومــن ضمنهــم إرسائيــل
(الحديـ يـى :1999 ،ص  .)76وتجــدر اإلشــارة أن بعــد الغــزو األمريـ ي
ً
ً
أمــا المــدن األثريــة كبابــل والحـ نـر وأور ،فصــارت قواعــد عســكرية للقــوات األمريكيــة ،أو أضحــت مكانــا مهجــورا تحفــه الغربــان واللصــوص (غريــب،
 :2008ص  .)19ولهــذا لــم تقتــر قواعــد حمايــة الممتلــكات الثقافيــة الــواردة باتفاقيــة الهــاي وبروتوكولهــا ( )1954عــى فـ تـرات الـ ن نـراع المســلح
ً
ً ً
بمفهومــه التقليــدي ،بــل امتــداد هــذا النطــاق لفـ تـرات االحتــال ،ســواء كان احتــاال كليــا أو جزئيــا ،حـ تـى وإن لــم تواجــه قــوات االحتــال بأعمــال مقاومــة
(العسـ يـى  :1992 ،ص .)19وقــد تطرقــت اتفاقيــة الهــاي ( )1954وبروتوكوالهــا اإلضافيــان لهــذە الفـ تـرة الـ ت يـى تلــزم فيهــا قــوات االحتــال بحمايــة

الممتلــكات الــث

المطلباألول

الحماية المقررة بموجب اتفاقية الهاي ( )1954خال ت
فرة االحتال
ن
إن اتفاقيــة الهــاي أعطــت الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة خــال فـ تـرات االحتــال أهميــة كـ جـرى ،فقــد نصــت المــادة الخامســة ي� فقرتهــا األوىل عــى
ن
ئ
تن
ت
ـز� ،بتعضيــد جهــود الســلطات
كى أو جـ ي
الــرام الــدول األطـراف الـ يـى تقــوم باحتــال إقليــم تابــع لدولــة أخــرى طــرف ي� االتفاقيــة ،ســواء كان بشــكل ي
الوطنيــة لتمكينهــا مــن وقايــة ممتلكاتهــا الثقافيــة والمحافظــة عليهــا .ويتبـ ي ن
ـ� لنــا أن اتفاقيــة الهــاي ( )1954قــد جعلــت الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة
ً
ن
ي� فـ تـرة االحتــال للــدول الـ ت يـى وقعــت عــى تلــك االتفاقيــة فقــط أمــا الــدول الـ ت يـى ليســت أطرافــا فيهــا ،فإنهــا غـ يـر مشــمولة بحكــم هــذە المــادة .كمــا
ن
نصــت ذات المــادة ي� فقرتهــا الثانيــة عــى الـ ت نـرام الدولــة المحتلــة بــأن تتخــذ بقــدر المســتطاع ،اإلج ـراءات الوقائيــة العاجلــة بالتعــاون الوثيــق مــع
ن
ا� المحتلــة حــال إصابتهــا
الســلطات الوطنيــة المختصــة ،إذا مــا اقتضــت الظــروف ذلــك للمحافظــة عــى هــذە الممتلــكات الموجــودة عــى األر ي
ً
بـ ن
التدابر.وقــد فــ� البعــض نــص المــادة الخامســة تفسـ يـرا
ـأرصار نتيجــة العمليــات العســكرية وتعــذر عــى الســلطات الوطنيــة اتخــاذ مثــل هــذە
ي

ً
ن
ضيقــا بمــا يفيــد انطباقهــا عــى اإلجـراءات الوقائيــة للمحافظــة عــى الممتلــكات الثقافيــة الـ ت يـى تتخذهــا ســلطات االحتــال ي� فـ تـرة الغــزو والـ ت يـى تتمثــل
ن
ي� العمليــات العســكرية فحســب دون أن يمتــد ذلــك االلـ ت نـرام إىل جميــع مراحــل االحتــال .وعليــه فــإن مــا تقــوم بــه ســلطات االحتــال بعــد انتهــاء
ن
العمليــات العســكرية ال تدخــل تحــت نطــاق تطبيــق االتفاقيــة (عمــرو ،ص  .)76إال أن هــذا الـرأي يتنــا� مــع الــروح العامــة التفاقيــة الهــاي ()1954
وبروتوكوليهــا اإلضافيـ ي ن
ـ� ،كمــا يخالــف مــا قررتــه المــادة ( )31مــن اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات ( )1969الـ ت يـى تشــيد عــى وجــوب النظــر لاتفاقيــة

عنــد تفسـ يـرها كوحــدة واحــدة (عمــرو د.محمــد :ص  .)77وعليــه ال يجــوز النظــر إىل نــص المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة الهــاي ( )1954نظــرة منفــردة
ـ� الطرفـ ي ن
ومنعزلــة عــن بـ تـا� نصــوص االتفاقيــة هــذا مــن جهة.ومــن جهــة أخــرى باقتصــار فـ تـرة االحتــال بفـ تـرات العمليــات العســكرية بـ ي ن
ـ� ،أمــر غـ يـر
ي
ت
ت
ژ
ـ� ،ألن االحتــال تبــدأ فرتــه الفعليــة بعــد انحســار تلــك العمليــات العســكرية ،وبــدأ عمليــات المقاومــة ،وهــذا مــا أكدتــه نــص المــادة الثامنــة عــ�
منطـ ي
ئ
ن
ا� أحــد أط ـراف االتفاقيــة وإن لــم يصــادف
مــن ذات االتفاقيــة رصاحــة عــى انطبــاق أحــكام االتفاقيــة عــى جميــع حــاالت االحتــال أو الجـ ي
ـز� ألر ي
هــذا االحتــال أيــة مقاومــة مســلحة (العسـ يـى،ص  .)21ومــن ثــم فــإن انطبــاق قواعــد الحمايــة المقــررة للممتلــكات الثقافيــة بموجــب اتفاقيــة الهــاي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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( )1954تمتــد إىل جميــع حــاالت االحتــال حـ تـى وإن ســاد الهــدوء لفـ تـرات معينــة ولــم يقابــل هــذا االحتــال بمقاومــة مســلحةً .
وبناء عــى مــا تقــدم،
فإنــه عــى قــوات االحتــال االمتنــاع عــن ن
األرصار بالممتلــكات الثقافيــة بــل يجــب عليهــا العمــل عــى الحفــاظ عليهــا ووقايتهــا مــن أي أفعــال قــد تـ نـر

ً
ن
یه مــن تقــوم بهــا أو تحــدث بســبب وجودهــا .لكــن ي� حقيقــة األمــر إن مــا يقــوم بــه المحتــل عكــس هــذا تمامــا فهــو ال
بهــا ســواء كانــت تلــك األفعــال ي
ن
ن
ت
ـو� المحتــل،
ـا� ،وخـ يـر مثــال االنتهــاكات المســتمرة بحــق المســجد األقــى الـ يـى يقــوم بهــا الكيــان الصهيـ ي
ـاىل بحرمــة أماكــن العبــادة وال بــأي أثــر ثقـ ي
يبـ ي
ً
ن
إذ لــم يشــهد المســجد األقــى المبــارك ي� يــوم مــن األيــام حــاال أســوأ ممــا هــو عليــه اآلن فالحفريــات اإلرسائيليــة المعلنــة وغـ يـر المعلنــة مازالــت
ن
مســتمرة وأتــت عــى الكثـ يـر مــن قواعــدە وأساســاته (داود د.محمــد :2009 ،ص  .)485وكذلــك األمــر ي� الع ـراق ،إذ قامــت القــوات األمريكيــة بعــد

احتالهــا للعـراق بتدمـ يـر ونهــب وســلب كل اآلثــار والممتلــكات الثقافيــة .وقــد وصــف خبـ يـر اليونســكو الخبـ يـر اآلثــاري (فرنالــدو بايـ ي نـر) مــا جــرى لآلثــار
ً
ً ن
والمواقــع األثريــة ب ـ "المجــزرة الحضاريــة" ،وأضــاف قائــال "لقــد شــاهدت بعيـ ن يـى حينمــا كنــت عضــوا ي� مجموعــة خـ جـراء اليونســكو الـ ت يـى زارت العـراق
ـوىل لبغــداد قبــل ثمانيــة قــرون.
ـى حقائــق مــا حــدث عــى أرض الرافديــن ،شــاهدت أ كـ جـر فجيعــة حضاريــة وثقافيــة مرتكبــة منــذ االحتــال المغـ ي
لتقـ ي

ـ� والبولنديـ ي ن
وأ كــد فرنالــدو "أن الجنــود األمريكيـ ي ن
ـ� هــم الذيــن نهبــوا آثــار بابــل وعرضــوا شــوارع المدينــة ومبانيهــا إىل خلخلــة رهيبــة باســتخدام
ً
ـ� وتمــت تســوية منطقــة واســعة باألســفلت لجعلهــا مكانــا لوقــوف الســيارات
العربــات الثقيلــة والشــاحنات العســكرية ،وإن قــر نبوخــذ نــر قــد مـ ي
العســكرية (غريــب  :1992 ،ص )61

ف
المطلبالثا�
ي

الحماية المقررة بموجب الروتوكول األول ( )1954خال ت
فرة االحتال
ج
ً
ن
الروتوكــول األول التفاقيــة الهــاي ( )1954معــززا لهــا ي� الكثـ يـر مــن أحكامهــا ،كمــا جــاء بأحــكام تفصيليــة عــى الحــاالت الـ ت يـى تحــدث خــال فـ تـرة
جــاء ج
ن
االحتــال لــم تذكــر ي� االتفاقيــة .إذ ألزمــت الفقــرة األوىل مــن المــادة األوىل قــوات االحتــال التابعــة للــدول األطـراف باالمتنــاع عــن تصديــر الممتلــكات
ن
ا�
الثقافيــة الموجــودة عــى هــذا اإلقليــم ،كمــا ألزمــت هــذە القــوات باتخــاذ اإلج ـراءات الازمــة نحــو منــع تصديــر الممتلــكات الثقافيــة مــن األر ي
ن
ا� المحتلــة ســواء بطريــق مبـ ژ
ـارس
المحتلــة .وال تنحــر الحمايــة الـ ت يـى قررتهــا أحــكام ج
الروتوكــول عــى حظــر تصديــر الممتلــكات الثقافيــة مــن األر ي
أي القيــام بنفســها وعــن طريــق جنودهــا بتصديــر تلــك الممتلــكات الثقافيــة أو بطريــق غـ يـر مبـ ژ
ـارس كســماح قــوات االحتــال لبعــض المجاميــع بنهــب
ن
ئ
ـا� مــن قــوات االحتــال أو بنــاء عــى
وتصديــر تلــك الممتلــكات كمــا حــدث ي� العـراق بــل ألزمتهــا بوضــع هــذە الممتلــكات تحــت الحراســة بتــرف تلقـ ي
ً
ن
ن
الروتوكــول أيضــا ســلطات االحتــال بــأن تســلم عنــد انتهــاء العمليــات العســكرية
ا� المحتلــة ( . )1954 ،1وألــزم ج
طلــب الســلطان المختصــة ي� األر ي

ت
الروتوكول ت ن
االلرام
الى كانت تحت االحتال ( 1ا . ):1954 ،.ولم يقيد هذا ج
الممتلكات الثقافية الموجودة عى أراضيها إىل السلطات المختصة ي
ً
ن
ن
ن
تن
ن
ا� الـ ت يـى كانــت واقعــة تحــت
ـى بالتقــادم .ومــن ثــم يحــق للســلطات المختصــة ي� األر ي
بــأي قيــد زمـ يـى ،وعليــه يظــل االلــرام بالتســليم قائمــا وال ينقـ ي
ن
االحتــال بالمطالبــة باسـ تـرداد الممتلــكات الثقافيــة الـ ت يـى صدرتهــا القــوات المحتلــة إبــان فـ تـرات االحتــال ،ي� أي وقــت مــن األوقــات وبغــض النظــر
ن
الروتوكــول ي� المــادة عــى عــدم جــواز الحجــز عــى هــذە الممتلــكات
عــن أيــة مــدة زمنيــة تكــون قــد انقضــت (حــداد  :2005 ،ص  .)116كمــا أ كــد ج
بــأي حــال مــن األحــوال كتعويضــات حــرب ( ، )1954 ،4وهــذا ژىسء يتمـ ژ
ـاىس مــع مقتضيــات العدالــة ،ألن هــذە الممتلــكات ال تعــود للدولــة المحتلــة
ي
الب�يــة جمعــاء ،وكمــا أن دولــة االحتــال یه الـ تـى يجــب أن تقــدم التعويضــات عمــا ســببه االحتــال مــن ن
فقــط بــل تعــود ملكيتهــا إىل ژ
أرصار اقتصاديــة
ي ي
ن
واجتماعيــة وماديــة نحــو الدولــة والشــعب المحتــل ،فــا يمكــن تصــور دفــع العـراق أو فلسـ ي ن
ـو� عــن الحــرب
ـط� أي تعويــض ألمريــكا أو الكيــان الصهيـ ي
ً
أو عــن عمليــات المقاومــة الوطنيــة ألن ذلــك ســوف يعــد مــن قبيــل االســتهزاء واالســتخفاف بعقــول الشــعوب ،ومخالفــا لقواعــد ومبــادئ القانــون
الروتوكــول األول ( )1954دولــة االحتــال الـ ت يـى يقــع عــى عاتقهــا منــع تصديــر الممتلــكات الثقافيــة ،بتعويــض أي حائــز حســن النيــة
الدوىل.كمــا ألــزم ج
ي

للممتلــكات الثقافيــة ،وتســليمها إىل الســلطات المختصــة الـ ت يـى كانــت واقعــة تحــت االحتــال ( ،)1954 ،4وذلــك بغيــة توفـ يـر الحمايــة المنشــودة
ن
ت
الروتوكــول األول
ا� الدولــة المحتلــة إذا مــا انتقلــت ملكيتهــا إىل شــخص حســن النية.وياحــظ أن ج
للممتلــكات الثقافيــة الـ يـى يتــم تصديرهــا مــن أر ي
( )1954قــد ألــزم دولــة االحتــال بالحفــاظ عــى ممتلــكات الدولــة المحتلــة ،وجعــل مســؤوليتها بمنــع تصديــر تلــك الممتلــكات مســؤولية مطلقــة،
بحيــث ألزمهــا باســتعادة تلــك الممتلــكات ولومــن شــخص حســن النيــة وتعويضــه عنهــا ،وتســليم تلــك الممتلــكات إىل الســلطات الوطنيــة المختصــة.
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 125

https://www.huj.uoh.edu.iq

ً
الروتوكــول األول ( )1954الـ ت نـرام الــدول األط ـراف ،المــودع لديهــم الممتلــكات الثقافيــة بغيــة حمايتهــا ،بــرد هــذە الممتلــكات وتســليمها
وأخـ يـرا قــرر ج
ً
ن
ن
ت
الى وردت منها ( .)1954 ،5وإعماال بالقواعد المتقدمة تضمن قرار مجلس
عند انتهاء العمليات العســكرية إىل الســلطات المختصة ي� األر ي
ا� ي
األمــن المجحــف رقــم  1991/666إل ـزام جمهوريــة الع ـراق بــرد جميــع الممتلــكات الثقافيــة الـ ت يـى تــم نقلهــا مــن الكويــت وذلــك بعــد دخــول القــوات
ً
ـیك عــى الع ـراق عــام ( 1991حــرب الخليــج الثانيــة) (ســعيد  :1991 ،ص  ،)44وحســنا فعــل الع ـراق عنــد
العراقيــة للكويــت وبــدء العــدوان األمريـ ي
ئ
ت
ن
ـوا�
نقلــه لمحتويــات المتحــف الكويـ يـى الوطـ يـى بعــد بــدء العمليــات العســكرية ضــدە ،فلــو تــرك تلــك الممتلــكات الثقافيــة لتعرضــت للقصــف العشـ ي
ن
وللتدمـ يـر وال�قــة مــن قبــل اللصــوص األمريــكان المرتزقــة ،وخـ يـر دليــل عــى مــا تقــدم مــا قامــت بــه القــوات األمريكيــة ي� الع ـراق مــن تدمـ يـر ونهــب
واســتياء عــى آثــارە وممتلكاتــه الثقافيــة .هــذا وقــد تــم تســليم الممتلــكات الثقافيــة إىل ممثـ يـى الكويــت وذلــك بعــد خــروج القــوات العراقيــة مــن
الكويــت تحــت ژإرساف األمــم المتحــدة.

المطلبالثالث

ن
الثا� ( )1999خال ت
فرة االحتال
الحماية المقررة ج
بالروتوكول ي
ً
ن
ن ت
ـا� ( )1999بأحــكام إضافيــة
الحقيقــة أنــه نظـرا لانتهــاكات الجســيمة الـ ت يـى تطــال الممتلــكات الثقافيــة ي� فــرات االحتــال ،فقــد جــاء ج
الروتوكــول الثـ ي
ن
ن
ا� المحتلــة.
جديــدة تزيــد مــن فعاليــة الحمايــة المكفولــة مــن قبــل القانــون الـ ي
ـدوىل العــام للممتلــكات الثقافيــة الموجــودة ي� األر ي
ن
الروتوكــول الثـ نـا� ( )1999ن� مادتــه التاســعة مــع عــدم اإلخــال بأحــكام قواعــد الحمايــة المقــررة بموجــب المادتـ ي ن
ـ� الرابعــة
و� هــذا الخصــوص ،قــرر ج
ي
ي
ي
ً
والخامســة مــن اتفاقيــة الهــاي ( ،)1954إلـزام الــدول األطـراف عنــد احتالهــا ألقاليــم تابعــة لــدول أخــرى أطـراف أيضــا بعــدم القيــام بــأي عمــل مــن
ن
ژ
ا� المحتلــة أو نقــل ملكيتهــا .كمــا حظــرت نفــس المــادة أعمــال التنقيــب
أعمــال التصديــر أو النقــل غـ يـر المــ�وع للممتلــكات الثقافيــة إىل خــارج األر ي
عــن اآلثــار باســتثناء الحــاالت الـ ت يـى يحتــم فيهــا ذلــك صــون الممتلــكات الثقافيــة والحفــاظ عليهــا أو ألجــل تســجيلها .عــاوة عــى ذلــك يحظــر عــى
ن
ن
الــدول األطـراف إجـراء أي تغيـ يـر ي� الممتلــكات الثقافيــة أو ي� أوجــه اســتخدامها عــى نحــو يقصــد بــه إخفــاء أو تدمـ يـر أي شــواهد ثقافيــة أو تاريخيــة
ن
ـا� ( )1999ســلطات االحتــال عنــد قيامهــا بأعمــال التنقيــب أو عنــد القيــام بأعمــال تــؤدي إىل
أو علميــة ( .)1999 ،9/1كمــا قيــد ج
الروتوكــول الثـ ي
إدخــال بعــض التغيـ يـرات عــى طبيعــة الممتلــكات الثقافيــة أو عــى أوجــه اســتخدامها وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عليهــا ،بــأن يكــون اتخــاذ هــذە األعمــال
ن
ا� المحتلــة مــا لــم تحــل الظــروف دون ذلــك ( .)1999 ،9/2ولمــن المناســب هنــا التأكيــد
بالتعــاون الوثيــق مــع الســلطات الوطنيــة المختصــة لــألر ي
عــى أن عبــارة مــا لــم تحــل الظــروف دون ذلــك ،جــاءت بصــورة مقحمــة وغـ يـر واضحــة ،إذ لــم تحــدد أيــة معايـ يـر أو ژرسوط موضوعيــة لتحديــد هــذە
الظــروف ،وهــذا مــا قــد يخــول ســلطات دولــة االحتــال باالنفـراد بإجـراء عمليــات التنقيــب للممتلــكات الثقافيــة أو إدخــال تغيـ يـرات عليهــا أو عــى أوجــه
ن
ن
ا� المحتلــة ،متذرعــة ي� ذلــك بعــدم ســماح الظــروف (حــداد :2005 ،ص  .)120وبالرغــم
اســتخدامها دون التعــاون مــع الســلطات الوطنيــة لــألر ي
ن
ن
ن
ـا� ( )1999وبحــق خطــوة لألمــام ي� ســبيل حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فـ تـرات االحتــال عــاوة عــى ذلــك فقــد
مــن ذلــك فإنــه يعــد ج
الروتوكــول الثـ ي
ن
ن
ن
ت
ـیع تطبيقهــا ي� مجــال الحفائــر األثريــة
عكســت المــادة التاســعة مــن ج
الروتوكــول الثـ ي
ـا� ( )1999مــا تضمنتــه التوصيــة بشــأن المبــادئ الدوليــة الـ يـى تنبـ ي
الـ ت يـى تبناهــا المؤتمــر العــام لليونســكو والـ ت يـى صــدرت عــام  1956أي بعــد تبـ ن يـى اتفاقيــة الهــاي ( )1954وبروتوكولهــا األول (الحديـ ڤ يـى د.عـ يـى :ص
ً
ن
ن
الصهيو� اآلن يقوم بأعمال
 .)115أما من الناحية الواقعية ،فناحظ أن قوات االحتال األمريكية واإلرسائيلية عاثت ي� األرض فسادا ،فالكيان
ي
ن
ن
ـا� أو مــن أجــل المحافظــة عليــه ،ولكــن مــن أجــل إيجــاد تاريـ ـ ــخ عـ جـري موهــوم ي� القــدس وهــو الهيــكل
التنقيــب ليــس لغــرض تســجيل ممتلــك ثقـ ي
التريــر عــن احتالهــم لفلسـ ي ن
ـط� باعتبارهــا حســب قولهــم أرض أجدادهــم (داود:
ـدوىل الحجــة أو ج
المزعــوم ،وذلــك إلعطــاء الـرأي العــام والمجتمــع الـ ي
ژ
ىسء  ،فقامــوا قبــل عــدة اعــوام بانـ ت نـراع الممتلــكات الثقافيــة العربيــة واإلســامية وضمهــا إىل الـ تـراث اليهــودي
ص  .)449والواقــع أنهــم لــم يصلــوا إىل ي
ن
ن
فقــد قــررت الحكومــة الصهيونيــة ن� جلســتها األســبوعية ضــم الحــرم اإلبراهيــیم ژ
ال�يــف ي� الخليــل ومســجد بــال بــن ربــاح ي� بيــت لحــم إىل قائمــة
ي
ي
ڤ
المواقــع األثريــة اليهوديــة  ،وقــد خصصــت تلــك الحكومــة ( 400مليــون شــيكل) أي (أ كــر مــن  100مليــون دوالر) بهــدف صيانــة تلــك الممتلــكات
وترميمهــا  ،وذلــك مــن أجــل تشــويه معالمهــا اإلســامية وإضافــة مــا يريــدون إليهــا ( .)www.alawsat.comوتجــدر اإلشــارة أن بعــد عــدة أيــام مــن

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

https://www.huj.uoh.edu.iq

126 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

ق ـرار نيتنياهــو بإضافــة الحــرم اإلبراهيــیم ومســجد بــال إىل الـ تـراث الثقـ نـا� اليهــودي قــاد نــواب مــن حــزب الليكــود وأح ـزاب ائتــاف اليمـ ي ن
ـ� الحاكــم
ي
ي
ً
ً
ن
ژ
ن� فلسـ ي ن
ـیم ال�يــف بمناســبة اإلعــان عنــه كإحــدى األماكــن الدينيــة
ي
ـط� المحتلــة ليلــة الجمعــة عــى الســبت احتفــاال خاصــا أقيــم ي� الحــرم اإلبراهيـ ي
الروتوكول موضوع البحث ناحظ أن هذا النص ،يعد النص األول الذي يتطرق إىل
التابعة لليهود ( .)www.okaz.comوبالرجوع إىل نصوص ج
عمليــات التنقيــب ت
والرميــم الـ ت يـى يقــوم بهــا االحتــال ،حيــث وضــع لهــا ضوابــط معينــة وإن كانــت تعــد ضوابــط عامــة ،لكنهــا ألزمــت دولــة االحتــال بــأن
ن
تكــون تلــك أعمــال التنقيــب أو ت
الرميــم مــن أجــل صــون تلــك الممتلــكات والحفــاظ عليهــا أو ألجــل تســجيلها ي� ضمــن الممتلــكات الثقافيــة العالميــة أو
الوطنيــة وذلــك مــن أجــل إضفــاء الحمايــة عليها.كمــا ناحــظ ن� الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة أنهــا منعــت عمليــات ت
الرميــم الـ ت يـى تــؤدي إىل تغيـ يـر
ي
ن
ن
الممتلــكات الثقافيــة ي� شــكلها أو طبيعتهــا أو ي� أوجــه اســتخدامها كإخفــاء الطبيعــة الثقافيــة أو التاريخيــة أو العلميــة لتلــك الممتلــكات الثقافيــة أو
ئ
ـز� ألن عمليــات ت
ـ� متخصصـ ي ن
الرميــم ال يمكــن ألي شــخص القيــام بهــا ،بــل يجــب أن يقــوم بهــا أشــخاص معينـ ي ن
ـ� بعمليــات
ي
كى أو جـ ي
تدمرهــا بشــكل ي
ن
وغرهــا مــن الممتلــكات الثقافيــة ،ألنــه تســتخدم ي� ذلــك مــواد خاصــة ال تؤثــر عــى القيمــة األثريــة للممتلــكات الثقافيــة .وكذلــك يكــون
ترميــم اآلثــار ي
ن
ن
ت
ين
ـو� قــام ي� العــام  2009بأعمــال ترميــم
الرميــم بطــرق معينــة ال يمكــن القيــام بهــا إال مــن قبــل أشــخاص
متخصص�.وتجــدر اإلشــارة أن الكيــان الصهيـ ي
ن
كبرة ألسوار القدس القديمة ،ووصفت تلك األعمال بالمشبوهة ألنه كان الغاية منها زرع آثار يهودية ي� تلك األسوار.وعى وفق ذلك تعد تلك
ي
ن
ن
ن
ـا� ،وذلــك ألنهــا تــؤدي إىل تغيـ يـر ي� تاريـ ـ ــخ وعائديــة هــذە الممتلــكات كمــا أن تلــك األعمــال لــم
األعمــال مخالفــة للنصــوص الــواردة ي� ج
الروتوكــول الثـ ي
ن
ا� المحتلــة ،بالرغــم مــن قدرتهــا عــى إبــداء هــذا التعاون.وبالرغــم مــن تلــك األحــكام
تتــم عــن طريــق التعــاون مــع الســلطات الوطنيــة المختصــة لــألر ي
ن
الجمــة ي� تلــك المواثيــق ،الـ ت يـى تحــث عــى عــدم القيــام بــأي عمــل يــؤدي إىل انتهــاك الحمايــة المقــررة وفقهــا ،أال أن هــذا لــم يمنــع الــدول االســتعمارية
ن
ـو� ال يتـ ن
ن
ن
ـوا� عــن القيــام بــأي
ي� االســتمرار لحــد اآلن بالقيــام بأعمــال تــؤدي إىل األرصار بتلــك الممتلــكات ،وعــى ســبيل المثــال مــازال الكيــان الصهيـ ي
ن
ژىسء ن� ســبيل التخلــص مــن اآلثــار العربيــة واإلســامية ن� فلسـ ي ن
ـط� المحتلــة ،وذلــك مــن أجــل طمــس الدالئــل الماديــة الملموســة – الـ ت يـى نحــن ي�
ي
ي ي
ن
 .ن
ن
غنــا عنهــا كدالئــل – عــى عائديــة فلسـ ي ن
ـو� ذاتــه ي�
ـیك ســلوك الكيــان الصهيـ ي
ـط� لألمــة العربيــة واإلســامية ي
و� ذات الشــأن ســلك االحتــال األمريـ ي
ن
والمعر�
العلیم
التعامل مع آثار العراق ،ولكن كان ســلوكه لغايات مختلفة منها القضاء عى تاري ــخ العراق المشــهود له عى مر العصور بالتقدم
ي
ي
والقضــاء أيضـ ًـا عــى كل مــا يشـ يـر إىل وحــدة العـراق والعراقيـ ي ن
ـ� .وخاصــة القــول – أن الــدول المحتلــة تكــون مســؤولة مســؤولية مطلقــة عــن حمايــة
الممتلــكات الثقافيــة لإلقليــم الــذي تحتلــه حـ تـى وإن لــم تكــن مــن الــدول الموقعــة عــى اتفاقيــة الهــاي وبروتوكوليهــا ،إذ توجــب عليهــم المســؤولية
ن
ـا� (داود د :.ص  ، )418الـ ت يـى تكــون ملزمــة لجميــع
ـدوىل اإلنسـ ي
الدوليــة عــى اعتبــار أن أحــكام معاهــدة الهــاي وبروتوكوليهــا مــن أحــكام القانــون الـ ي
ً
الــدول هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر توجــب عليهــم المســؤولية الدوليــة وفقــا للمــادة ( )1مــن اتفاقيــة جنيــف  ،1949واتفاقيــة الهــاي الخاصــة
بقواعــد وأعـراف الحــرب لعــام .)1907 ،42( 1907
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الخاتمة

ت
نن
نا� اىل خاتمة
عودا عى بدء  ،وربط البداية بالنهاية لموضوع رأيناە هام وجديدير بالدراسة اال وهو ( الحماية المعززة اثناء الراعات المسلحة ) ي
ت
كأ� :
ویه ي
هذە الدراسة بمجموعة من النتائج و التوصيات  ،ي
النتائج :
ت ن
ـأ� ي� المقــام االول  ،إال انــه لــو تــم عــدم االهتمــام بالممتلــكات الثقافيــة فــإن ذلــك
 - 1ممــا ال جــدال فيــه  ،فــإن إنقــاذ االرواح و المنشــأت الطبيــة يـ ي
ن
ســوف يــؤدي ي� نهايــة االمــر اىل اســتهداف كافــة المنشــأت ســواء أكانــت طبيــة او حـ تـى خدميــة
ن
ن ت
ت
نن
ـا� لجميــع شــعوب
 -2اقــرت اتفاقيــة الهــاي لعــام  1945الخاصــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� فــرات الراعــات المســلحة اىل حمايــة الــراث الثقـ ي
الروتوكــوالن اإلضافيــان لعــام 1977
العالــم  ،و اســتكملتها ب ج
ن
ن
ت
ت
الى استحدثت نظام حماية
المشركة ي� المؤتمر
 -3يمخضت جهود الدول
الدبلوماىس إلبرام ج
الروتوكول ي
الثا� التفاقية الهاي لعام  ، 1999و ي
ي
جديدة يعرف ب ((الحماية المعززة ((
ن
ـا� لعــام  ، 1999وهــو يهــدف اىل تعزيــز الحمايــة مــن خــال االحجــام عــن اســتهداف الممتلــكات
والــذي خصــص لــه الفصــل الثالــث مــن ج
الروتوكواللثـ ي
الثقافيــة اثنــاء الـ ن نـراع المســلح

ژ ن
الروتوكول
-4حظر استخدام الممتلكات الثقافية او المناطق المجاورة لها
مبارسة ي� دعم العمل العسكري وفقآ لما نصت عليه المادة ( )12من ج
ن
الثا� لعام 1999
ي
 -5تعتـ جـر فـ تـرات الغــزو و االحتــال مــن اكـ ڤـر الفـ تـرات الـ ت يـى تحــدث بهــا اعمــال نهــب و اســتياء و تدمـ يـر للممتلــكات الثقافيــة  ،وخـ يـر مثــال عــى ذلــك
ن
مــا حــدث ي� الع ـراق عــام  2003و 2014
 -6بالرغــم مــن اقـرار نظــام ((الحمايــة المعــززة)) للممتلــكات الثقافيــة  ،إال أن هــذە الممتلــكات مــا زالــت تنتهــك حمايتهــا ن� اوقــات ن ن
الراعــات المســلحة
ي
ن
ســواء أكانــت دوليــة أو غـ يـر دوليــة و ي� حالــة االحتــال العســكري
التوصيات :
تدمر أي ممتلكات مدنية سواء أكانت تابعة لألفراد او الدولة  ،وهذا ما أكدته م (  ) 53من اتفاقية جنيف
 -1يجب عى سلطات االحتال عدم ي
الراعــات المســلحة  ،إذ جــاء نصهــا ت
ـ� اثنــاء ن ن
الرابعــة المتعلقــة بحمايــة المدنيـ ي ن
كاال�  ( :يحظــر عــى دولــة االحتــال أن تدمــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة
ي
او منقولة تتعلق بأفراد او جماعات  ،او بالدولة او السلطات العامة  ،او المنظمات االجتماعية او التعاونية ،
ن
التدمر )
تقتى حتما هذا
اال اذا كانت االعمال الحربية
ي
ي
 -2يجــب عــى الــدول مــن اجــل تمتعهــا (بالحمايــة المعــززة) أن تقــوم بتقديــم قائمــة تــورد فيهــا الممتلــكات الثقافيــة الموجــودة فيهــا اىل اللجنــة المكلفــة
بحماية الممتلكات الثقافية اثناء ت
فرات ن ن
الراعات المســلحة
 -3مــن المعلــوم  ،ان الممتلــكات الثقافيــة تفقــد حمايتهــا المعــززة إذا تــم اســتخدامها الغـراض عســكرية ،حيــث ســيؤدي ذلــك اىل اســتهدافها مــن قبــل
الجهــة المتحاربــة  ،لــذا يكــون لزامــآ عــى الــدول عــدم اســتخدام هــذە الممتلــكات الغـراض عســكرية وذلــك للحفــاظ عليهــا
 -4يجــب عــى الــدول الـ ت يـى تعرضــت ممتلكاتهــا الثقافيــة للنهــب و االســتياء مــن قبــل جهــات و دول معينــة المطالبــة بممتلكاتهــا بالتفــاوض و الطــرق
الدبلوماسية

االلرام بالمعاهدات و االتفاقيا الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية ن� ت
فرات ن ن
 -5يجب عى جميع االطراف المتنازعه ت ن
الراعات المسلحة
ي
ن
ن
ـیع عــى منظمــة االمــم المتحــدة و منظمــة اليونســكو االضطــاع بدورهمــا ي� حمايــة الممتلــكات الثقافيــة بشــكل اكـ جـر  ،و ان ال يقتــر دورهــا
 -6ينبـ ي
عــى الشــجب و االســتنكار و اصــدار توصيــات ليــس لهــا صفــة االلـزام عــى الجهــات الـ ت يـى تنتهــك هــذە الحمايــة
ن
ن
ت
ـا� محــل رسقــة او اعتــداء مســلح او غـ يـر ذلــك مــن االنتهــاكات
 -6انشــاء محاكــم خاصــة تختــص بالنظــر ي� الدعــاوى الـ يـى يكــون فيهــا الممتلــك الثقـ ي
الـ ت يـى تمســها
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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قائمةالمصادر
الكتب :

الحديى ،د .عى خليل ،حماية الممتلكات الثقافية ن� القانون الدوىل ،ط ،1دار الثقافة ژ
ڤ
للن� ،عمان :1999 ،ص 76
ي
ي
ي
ي
ن
ژ
ا� العربيــة األخــرى ،ط ،1منشــورات اتحــاد كتــاب
العسـ يـى ،د .عصــام  ،ال�عيــة الدوليــة واالحتــال الحـ ج ي
ـر� المؤقــت اإلرسائيـ يـى للجــوالن واألر ي
العــرب ،دمشــق :1992 ،ص ،19

ن
ن
ين
الدوىل
للمدني� تحت االحتال ي� القانون
داود ،د .محمد أحمد  ،الحماية األمنية
اإلنسا� ،دار النهضة العربية ،القاهرة :2009 ،ص .485
ي
ي
حــداد ،د .كمــال  ،القانــون الــدوىل اإلنسـ نـا� وحمايــة الـ تـراث والبيئــة خــال ن ن
الراعــات المســلحة ،ط ،1منشــورات الحلـ ج يـى الحقوقيــة ،بـ يـروت:2005 ،
ي
ي
ص 116

ن
ميــدان ،ســلوى أحمــد  ،الحمايــة الدوليــة للممتلــكات الثقافيــة أثنــاء ن ن
الراعــات المســلحة ،رســالة ماجسـ يـتر ،جامعــة الســليمانية ي� الع ـراق:2006 ،
ص .68

ن
سعيد ،د .مؤيد ،ماذا جرى ي� العراق خال الحرب العدوانية عى العراق عام  ،1991مطبوعات وزارة الثقافة واإلعام :1994 ،ص .44
ن
ن
عمــرو ،د .محمــد ســامح ،أحــكام حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ي� زمــن الـ نـراع المســلح واالحتــال ،منشــورات الحلـ ج يـى الحقوقيــة – بـ يـروت :2005 ،ص

.237

عمرو ،د .محمد سامح ،الحماية الدولية للممتلكات الثقافية ن� ت
فرات ن ن
الراع المسلح ،مركز األصيل ژ
للن� والتوزي ــع ،القاهرة :2002 ،ص 241
ت
تدمر تراث العراق وتصفية علمائه ،ط ،1منشورات حزب لبنان
ایك ،يبروت :2008 ،ص .19
غريب ،د .حسن خليل ،ي
جي
العر� االشر ي
ن
ژ
ا� العربيــة األخــرى ،ط ،1منشــورات اتحــاد كتــاب
غريــب ،د .حســن خليــل ،ال�عيــة الدوليــة واالحتــال الحـ ج ي
ـر� المؤقــت اإلرسائيـ يـى للجــوالن واألر ي
العرب ،دمشق :1992 ،ص .61
االتفاقيات الدولية:
الرية عام 190
اتفاقية الهاي الخاصة بقواعد وأعراف الحرب ج
ن
ن
والروتوكول والائحة التنفيذية الملحقان بها عام 1954
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء الراعات المسلحة ج
ن
الثا� عام  1999الملحق باتفاقية الهاي عام 1954
ج
الروتوكول ي

الروتوكول األول لعام  1954الملحق باتفاقية الهاي لعام .1954
ج
ت
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