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الشاذلي قويدري @

حماية املمتلـكات الثقافية يف
حـالـة نـزاع مـسـلح ال يتّــسم
بـــــــــطـــــــــــــــــابــع دولــــــي

مقدمة

(*) أسـتـــاذ القــانــون
الــــدولـي والـعالقــــات
الـــدولـيـــة  -جـــامعـــة
اجلــزائـــر  – 3كلـيــة
العلــوم الــسـيــاسـيــة
والعالقات الدولية.

تتعرض املمتلكات الثقافية اليوم لتدمري غري مسبوق نتيجة احلروب الدائرة رحاها يف كثري
من مـناطق العـامل  ،مهددة بـذلك الرتاث اإلنسـاين باإلتالف واالخـتفاء من الـوجود .
وبحسب املديرة العامة الـسابقة لليونسكو السيدة إرينا بوكوفا  ،)1(Irina Bokovaيتعرض
هذا الرتاث إلنتهاكات وتدمري " مل حيـدث يف التاريخ احلايل " خاصة يف سوريا والعراق .
يف هذين البلدين املعتـربين مهد احلضارة اإلنسانية  ،بلغ الدمار باملمتلكات الثقافية حداً مل
يشهد له مثيل يف البلدان األخرى  .واستنـادا إىل تقرير من األمم املتحدة معتمداً عىل صور
بالقمر الصناعي  ،هناك "أكثر من  300موقعا من الرتاث الثقايف السوري دُمر أو أُحلق به
العطب أو هنُب خـالل أكثر من ثالث سنوات  ،خـاصة يف حلب وتدمـر )2(.أما معهد األمم
املتحدة للتكـوين والبحث  ،Unitarفقد قـام بتحليل  18منطـقة  ،رصد فيهـا  290موقعا
أصيب مبـارشة  ،منها أربعـة وعرشون دُمـر و 104تعرض ألرضار هـامة و 84ترضر
جزئيا ،و 77منهـا حيُتمل أن يكون قد ترضر هو اآلخر ( .)3أمـا تلك الصور التي تداولتها
وسـائل اإلعالم العامليـة  ،بعد االستيالء عىل مـدينة املوصل العـراقية من طـرف منظمة
"الدولة اإلسالميـة يف العراق والشام" (داعش) سنة  ، 2014عن عنارص من هذه املنظمة
وهم ينهالون باملعاول عىل اآلثار والتحف الفـنية التي تعود إىل آالف السنني  ،ويلقون هبا
أرضـا يف متحف املوصل  ،فقـد أخرجت الرأي العـام العاملي من صمـته  ،وجعلت املديرة
العامـة لليونسكو تقول ،معربة عن روعـها  " :إن هذه اهلجامت هي جرائم حرب  ،وجيب
أن تعـاقب بصفتها تـلك "( .)4وقد عربت عن هذا املـوقف بمناسبـة احلُكم الذي أصدرته
املحكمة اجلنائـية الدولية يف قضية " املهـدي الفقي " يف أواخر سنة  ، 2016وهي قضية
هلا عالقة بتدمري الرتاث اإلنساين يف تومبوكتو باميل  ،وقد أضافت  " :يتضح إىل أي مدى
محـاية الرتاث هو رهان جسيم ألمن الشعـوب وغري منفصل عن محاية األرواح البرشية .
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لقد أصبحت اهلجامت عـىل الثقافة أسلحة حـرب ،يف إطار اسرتاتيجية تنـقية عرقية")5(.

ليس هـناك أبلغ من هذه املعـاينة  ،ملا يُلحق بـاملمتلكات الثقـافية من دمار وأرضار وتلف
وهنب جراء النزاعـات املسلحة التي تـتسم بطابع دويل وغـري دويل( .)6فعال  ،فقد عرفت
البرشيـة خالل تارخيـها الطـويل ما ال يـقل عن  14000حربـا( ،)7خلفت دمـارا كبريا
وضحـايا ال حتصـى وال تُعد  .مل تـوفر احلـرب منجزات اإلنـسان الفنـية والثقـافية
ورصوحها وبـناءاهتا كام مل تـوفر املدن الكربى الـتي مل تتوقف فيهـا املعارك إال بعد أن
تكون قد سوهتا باألرض أو تركتها أنقاضا بعد أن احتلتها اجليوش املنترصة  .وقد قدمت
احلرب العـاملية الثانيـة مثاالً مشؤومـا عىل االستيالء والتدمري املتعـمد من طرف القوات
املتحاربـة عىل املمتلكات الثقافيـة سواء أثناء املعارك أو أثناء االحـتالل .يف املنطقة العربية
بالذات  ،مل تسلم املمتلكات الثـقافية من التداعيات الوخيمة للحروب التي توالت عليها منذ
عدة عقود  ،عىل تراثها ومعاملها األثرية.
بيد أن املـمتلكات الثقافية ال تفتـقر إىل قواعد قانونيـة وُضعت يف فرتات متفاوتة حلاميتها
أثناء النزاعات املسلحة  ،لكن التطور احلاصل أن الدول مل تعد وحدها هي الفاعل األسايس
يف النزاعـات املسلحـة  ،بل بات اخلطـر املحدق اليـوم عىل املمتلكـات الثقافيـة يأيت من
املجموعات املسلحـة  ،التي تتمكن من السيطرة عىل منـاطق شاسعة من اإلقليم الوطني ،
نتيجة متـرد أو ثورة  ،ثم تـبادر متعمـدة إىل تقويـض رصوح حضاريـة تعود إىل آالف
السنني باسم أيديولوجيا رعنـاء  .فلم تعد التدابري القانونية املوجودة كافية  ،وعىل رأسها
اتفاقية الهـاي حلامية املمتلكات الثقافية يف حـالة نزاع مسلح بتاريخ  ( 1974نشري
إليها باسم اتفاقية الهاي  ، ) 1974وهي الوثيقة الرئيسية التي تنص عىل نظام محاية عىل
صلة باملمتلكات الثقافية  .ذلك أن هذه االتفاقية جاءت عىل خلفية احلرب العاملية الثانية وما
خلّفته مـن خسائر يف األرواح وكـذلك من تدمري وهنب للـرتاث الثقايف متمثـال يف البنايات
التارخيية واآلثار والتحف الفنية  .فاتفاقية الهـاي مطبوعة بميسم النزاعات املسلحة بني
الـكيانات املشكلـة يف دول ووحداهتا املسـلحة التي ختضع لالنضبـاط العسكري .بيد أن
طبيعـة احلرب تغريت تغريا جـوهريا ومل تعـد حمدودة يف السـيناريوهـات الكالسيكية
للحـرب يف شكلها التقليدي التي تنـشب فيها املعارك بني قوات نـظامية مدربة عىل احرتام
قواعد القانون الدويل اإلنساين يف حدود اإلمكان .
بعد هناية احلرب الباردة ازدادت وترية احلروب الداخلية بني الكيانات املنبثقة عن مترد أو
حروب ديـنية أو انفصال  ،وهـذه الكيانات ليـس هلا رغبة يف احرتام املـواثيق الدولية بل
تُظهـر يف غالب األحيان رضوبـا من االزدراء إزاء احلامية التي حيظـى هبا الرتاث  .ونظرا
للثغرات التي تضمنتهـا اتفاقية الهاي  ، 1974تم اعتامد الربوتـوكول اإلضايف التفاقية
الهـاي بتاريخ  ، 1999الذي أقـام متييزا بـطريقة صـارمة بني  ،من جـهة أحداث شغب
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واضـطرابات داخلية وأعامل عنف عـرضية ال تعترب نزاعات مـسلحة  ،ومن جهة أخرى ،
أعامل تقوم هبا أطراف مـسلحة لكنها شبيهة بنزاع دويل  ،الفرق الوحيد أهنا تنشب داخل
إقلـيم دولة واحدة .هبذه الوثائق التعاقدية الـتي انضمت إليها أغلبية الدول  ،باإلضافة إىل
أحكام املحاكم الدولية التي صدرت يف حق أفراد ارتكبوا أعامال تعد يف حكم القانون الدويل
كجرائم حرب ضد املمتلكـات الثقافية كام يف يوغسالفيا سابقا ومايل  ،تكونت مدونة ثرية
حول محايـة املمتلكات الثقافية  ،أصبحت أحكامها من القانون الدويل العريف الذي تلتزم به
حتـى الدول التي مل تصـادق عىل االتفاقيات املـشار إليها وكـذلك املجموعـات املتمردة ،
هبدف محاية املـمتلكات الثقافية يف زمن النزاعات املـسلحة الدولية أو التي ال تتسم بطابع
دويل  .يف هذا البحث سنتناول النقاط التالية :
 -1املركز القانوين لألطراف يف نزاع مسلح ال يتسم بطابع دويل
 -2املسؤولية اجلنائية الفردية يف نظام محاية املمتلكات الثقافية
 -3محاية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل العريف

أوال  :املركز القانوين لألطراف يف نزاع مسلح ال يتسم بطابع دويل
تتناول إتفاقية الهاي ( ، )1974بصفة رئيسية األحكام املتعلقة بحامية املمتلكات الثقافية
يف حالة نزاع مسلح دويل  ،حيـث إن احلرب كام يعرّفها الفقيه شارل روسوCharles Rous-
 seauهي"قتال مسلح بني الـدول  ،قتال بني قوات حكـومية "( . )8وجتري احلرب وفق
وسائل ينظمـها القانون ( . )9أمـا املجموعات املـتمردة أو تلك املنبثقـة عن حرب أهلية أو
حروب ديـنية أو حرب حتريـر  ،فهي مبدئيا لـيست ملتزمة بـاملعاهدات وهذه األخرية ال
تـنطبق عليها إال يف حدود معيـنة  .إال أنَّ التدمري الذي يطـال الرتاث الثقايف  ،وكذلك النهب
والتهـريب املنظم للممتلكات والتحف الفنية  ،ينتج أسـاسا عن النزاعات املسلحة الداخلية
التي تندلع عىل إقليم دولة واحدة  .أكثر من نصف النزاعات املسلحة املدمرة التي نشبت يف
ظرف قرن  ،إىل سنة  ، 1945كانت نـزاعات داخلية  .بل إن كثريا من احلروب التي نشبت
بعد اتفاقـية الهاي  1974ال تنطبق عـليها مواصفات الـنزاعات الدوليـة التقليدية(. )10
ورغم الدمار الكبري الـذي خلفته احلرب األهلية اإلسبـانية ( )1939-1936يف املمتلكات
الـثقافية  ،وكـذلك النزاعات الـناجتة عن حـروب االستقالل التي أعقبت احلـرب العاملية
الـثانية ،واحلروب ذات الطابع الديني والسيايس وهي كلها حروب داخلية  ،مل يؤد ذلك إىل
لفت انتبـاه املسامهني يف مؤمتر الهاي  1954باملـؤرشات املنذرة بانفجار اإلمرباطوريات
االستعامرية ( . )11فلم تتعـرض اتفاقية الهـاي  1974إىل محاية املمتلكـات الثقافية يف
حالة نزاع مسلح ال يتسم بطابع دويل سوى يف مادة واحدة هي املادة  1/19حيث تنص :
"يف حالة نزاع مسلح ليس له طابع دويل ينشب عىل أرايض أحد األطراف السامية املتعاقدة
 ،يصبح عىل كل طـرف يف النزاع أن يطبق عىل األقل األحـكام اخلاصة بـاحرتام املمتلكات
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الثقافية الـواردة يف هذه االتفاقية "  .هذه املـادة مستوحاة من املادة الـثالثة املشرتكة بني
اتفاقية جنيف وبروتوكوالهتا بتاريخ  1949التي تنص عىل األحكام املطبقة يف حالة حرب
أهلـية( .)12فاحلكـم املشار إليه (املـادة  1/19من اتفاقيـة الهاي  ، ) 1974مل يكن ليفي
بالغرض من حيث إنه ال يقدم معايري النزاع الذي ال يتسم بطابع دويل  .من الرضوري إذن
اإلحالة إىل املـادة األوىل من الربوتوكـول الثاين ( )1977التفـاقيات جـنيف بتاريخ 12
أغسطس. 1949التي تنص عىل :
 -1يـرسي هذا الربوتوكول الذي يطور ويكمل املادة الـثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف
املربمة يف  12أغسـطس  1949دون أن يعدل مـن الرشوط الراهنـة لتطبـيقها عىل مجيع
املنازعات املسلحة التي ال تشملها املادة األوىل من الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف
املعقودة يف  12أغـسطس  1949املتعـلق بحامية ضحـايا املنـازعات الـدولية املـسلحة
(الربوتوكول األول)  ،والتي تـدور عىل إقليم أحد األطراف الـسامية املتعـاقدة بني قواته
املسلحة وقوات مسلحة مـنشقة أو مجاعات نظاميـة مسلحة أخرى ومتارس حتت قيادة
مسؤولة عىل جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة
ومنسقة  ،وتستطيع تنفيذ هذا امللحق "الربوتوكول" .
 -2ال يرسي هذا الربوتـوكول عىل حاالت االضـطرابات والتـوتر الداخليـة مثل الشغب
وأعـامل العنف العرضية وغـريها من األعامل ذات الطبيـعة املامثلة التي ال تُـعد منازعات
مـسلحة  .فهـذه املادة من الربوتـوكول الثـاين ( ، )1977واملادة الثـالثة املـشرتكة مع
اتـفاقيات جنيف بتاريخ  ، 1949تعترب تدوينا لقـواعد املنازعات املسلحة غري الدولية  .إال
أن الـدول ال تلتزم سوى بـام تصادق عليه واتفاقـية فيينا لقـانون املعاهدات ، 1969
تـؤكد هذه املسلمـة يف موادها من  34إىل  39التي تنص عىل أن أثـر املعاهدات ال ينسحب
سوى عىل الدول التي قبلت هبا ":املعاهدة ال تنشئ التزامات وحقوقا بالنسبة للدولة الغري
بدون رضاهـا"" .املعاهدات ال تعنى سـوى بالعالقات بني الدول –الـدول بالنسبة ألي
معاهدة إمّا أهنا طرف أو أهنا الـدولة الغري –املعاهدات ليس هلا من أثر إزاء الدول الغري إال
إذا وافقت عليها"( .)13ونستنتـج من ذلك أن املادتني املذكورتني (املادة  3املشرتكة واملادة
األوىل من الربوتـوكول الثـاين امللحق باتفـاقية جـنيف  ) 1949تلزم األطـراف يف هذه
املعاهدات فـقط  ،بل حتى إن قواعد القانون الدويل اإلنساين للنزاعات املسلحة غري الدولية
التي من املفـروض أهنا تنطبق عىل الـكيانات غري املـشكلة يف دول  ،ال تلزم مبـدئيا سوى
الدول( . )14يف الواقع إذا نظرنا إىل تطور القانـون الدويل حلامية املمتلكات الثقافية يف حالة
نزاع مـسلح غري دويل  ،لوجدنـا أنه حديث النشـأة  .يف القانون الـدويل الكالسيكي كانت
الـغنيمة من نتائج احلرب وهي مـن حق املنترص أن يستويل عليها كـرمز من رموز هزيمة
الـطرف املعادي  .وهـذه القاعدة مـستمدة من عـرف قديم حيث إن احلـرب يف العصور
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الـسالفة هي كفاح هيـدف إىل التدمري التام ألحـد اخلصوم والقانون العـام يريد أن تكون
املمتـلكات والكنوز يف مـدينة تم غزوهـا مكسبا للـمنترص ،لذلك مل تكـن حمل قواعد ملنع
تـدمريها أو االستيالء عليها أو نقلهـا  .لكن التطور الذي حصل يف جمـال محاية املمتلكات
الثقافية يف حالة نزاع مـسلح دويل هو أن القانون الدويل اإلنساين الذي حييل إىل اتفاقيات
جنيف ( )1949وإىل بروتـوكوالهتـا اإلضافيـة خاصـة إىل بروتـوكوليْهـا اإلضافينيْ
( ، )1977أدجمت املمتلكات الثقـافية كأشياء مـدنية يُعترب املساس هبـا بصورة متعمدة
أثناء نزاع مسلح بمثابة جريمة حرب.

تكييف األعامل املسلحة
أثناء مؤمتر جنيف الدبلومايس  ، 1949ظهرت تناقضات حادة بني الوفود املشاركة حول
مدى رشعية املتـمردين عن احلكومة لـكي تنطبق عليهم االتفاقـيات  .عدد كبري من الدول
عارض مرشوع املـادة الثالثة من مسـودة االتفاقية حلامية ضحـايا احلرب  .وكانت هذه
املادة مصاغة بالشكل التايل :
"إذا ظهر نزاع مسلح ال يتسم بـطابع دويل  ،باألخص حرباً أهلـية  ،نزاعات استعامرية ،
حروبـاً دينية  ،عىل إقلـيم أحد األطراف املـتعاقدة  ،يكـون أي واحد من اخلصـوم ملزما
بتطبيـق أحكام االتفاقية احلالية  .وال يـؤثر ذلك عىل اإلطالق يف الوضع القانوين ألطراف
النزاع" (املادة الثالثة من املرشوع)(. )15
الدول التي عـارضت هذا احلكم تستند إىل قاعدة أساسـية يف القانون الدويل  ،مكرسة منذ
القـرن الثامن عـرش  ،أن " احلرب هي عالقـة دولة بـدولة " :فبـإلزام دولـة تعاين من
اضطرابات داخلـية بتطبيق أحكام اتفـاقية مقررة حلالـة احلرب بني دول  ،عىل متمردين
داخليني  ،إنام يعني ذلك منح رشعية لعصابات "تافـهة" و منزلة قانونية ال يستفيد منها
سوى متحاربون ينتمون لدولة  .وقد جاء تعليق أحد احلارضين كالتايل "يف البحث القوي
حلامية األفراد  ،هناك خشية أن ننسى محاية الدولة وهي محاية ال تقل مرشوعية  .بإلزام
حكـومة دولة تعاين من اضطرابـات داخلية  ،بتطبيق كافة أحكـام اتفاقية مقررة أساسا
حلالة احلرب  ،فإننا قد نمنح خـصومها  ،حتى ولو كانوا حفنة من املتمردين بل عصابات
تافهة  ،صفة املتحاربني  ،بل ربام اعرتافا رشعيا معينا "(. )16
وهكذا ،كـام حاججت الدول املعارضة ملـرشوع املادة الثالثة  ،بفضل هـذا املركز القانوين
الذي ال ينطبق سـوى عىل أفراد جيش منظم وخاضع لقـواعد احلرب  ،يُعرتف للمتمردين
بامتيازات متكنهم من اإلفالت من العقوبات املرشوعة عىل أعامهلم غري الرشعية .
فعال  ،فقد رفضت الـدول دائام أن تعالج بصفـة متساويـة النزاعـات املسلحة الـدولية
والنزاعات املـسلحة غري الدولية  .بل اعتربت النزاعات األخرية كتدخل يف شؤوهنا الداخلية
ومساس بسيادهتا الوطـنية  .هذه السيادة التي تعني أن تعالـج الدولة مشاكلها الداخلية
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طبقا لقوانينها  .ألنه ال توجد دولة مستعدة لإلقرار أن يكون يف وسع مواطنيها شن حرب
ضد حكومتها نفسها  .بعبارة أخرى ال توجد حكومة ستتخىل مسبقا عىل معاقبة مواطنيها
عىل مشاركتهم يف حركة مترد (. )17
بل إنّ بعض الوفود يف املؤمتر الدويل املذكور احتجت عىل املقصود من عبارة "نزاع مسلح
غري متسم بطابع دويل"  ،معتربة إياها عامة جدا وغامضة  ،قد تغطي كل عمل يرتكب بقوة
السالح  ،أي كل شكل من أشكـال الفوضى والتمرد بل حتـى جمرد أعامل عصابات  .هل
يكفي أن تتـمرد حفنة مـن األفراد وحتمل السالح لـكي نكون أمام نـزاع مسلح ال يتسم
بطابع دويل «( . )18يف املقـابل عارضت بعض الوفـود هذا الطرح  ،معـتربة أن املجموعات
املتمردة ليست دائام عصابات وجمموعات تريد نرش الفوضى  .ثم ان ال يشء يمنع حكومة
رشعية أن تقمع طبقـا لقوانينها األعامل التي تقدر بـأهنا خطرية عىل أمن الدولة  .و قدمت
حجة أخرى لـصالح هذا الطرح يف حماولـة للتقريب بني نزاعات مـسلحة دولية ونزاعات
مسلحة ال تتسـم بطابع غري دويل  ،وهي أنه من وجهـة نظر إنسـانية  ،يستفـيد ضحايا
النزاعات املسلحة الدولية والنـزاعات املسلحة غري الدولية من نفس قواعد احلامية  .ألهنم
يصطـدمون بنفس املشاكل وسـيكونون معرضني للقـصف أو لألرس ومنازهلم معرضة
للدمار وهم عرضة للطرد وانتهاك حقوقهم(. )19
لكن الدول  ،سواء تلك املتمسكة بسيادهتا وال تريد التنازل عن اختصاصاهتا  ،أو تلك التي
تريد أن تشمل احلاميةُ الضحايا مهام كان نوع النزاع املسلح  ،كانت مقتنعة أن أكرب خطر
عىل املمتلكات الثقافية هي النزاعات املسلحة التي ال تتسم بطابع دويل  .وهي حروب يطلق
عليها اخلرباء اسم " حروب غري متكـافئة " أو "المتاثلية"  ،مرشحة ألن تكون يف العقود
القادمة من القرن الواحد والعرشيـن الشكل األكثر انتشارا  .وهي تضع عىل املحك فاعلني
دوليني وغري دوليني  .وهتدف األطراف الضعيفة من ورائها احلصول عىل نرص عىل العدو
بأقل اإلمكانيـات املمكنة أو وضعه يف موقف ال يـستطيع معه إال اإلعالن عن "هزيمته" .
وحيدث هـذا حتى بالنسـبة للدول التي متلك وسـائل دمار هائلة  ،كـالواليات املتحدة يف
الصومال يف أكتوبر ، 1993إذ فضلت االنسحاب منه بدل تكبد خسائر كبرية دون حتقيق
فـائدة اسرتاتيجية تُذكر  ،أمام جمموعات مسلحة ال تلتزم بقواعد احلرب التقليدية خاصة
يف جمال القـانون  .اليوم النزعـة هي نحو تعدد الفاعلني غـري الدوليني املستقلني استقالال
واسعا عن الـدول( )20والالمتاثل  asymétrieهو “البحث عن الـتفوق وذلك باستغالل نقاط
ضـعف اخلصم والتعرض له بتجنب نقاطه القوية  .وهو يتجاوز الشأن العسكري ليشمل
الشأن األيـديولوجي  ،والـسيايس -األخالقي والثـقايف  ،كام يف حروب العـصابات وكل
النزاعات املتميزة"( . )21فـهو يبحث عىل العموم عن التدمـري الرمزي بوسائل حمدودة ،
كـالتدمري الـذي يطال اليـوم املعامل األثريـة يف وضع إخراجي إعالمي  ،يـراد به التأثري
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البسيكولوجي يف لعبة طقوسيـة واضحة  .فقد جاء يف حكم املحكمة اجلنائية الدولية حول
االعتداءات عىل مدينـة تومبوكتو املـالية وتدمري األرضحة مـا مفاده "أن تدمري األرضحة
التي كان سكان املدينة مـرتبطني هبا ارتباطا عاطفيا كـان نشاطا حربيا هيدف إىل حتطيم
معـنويات أهل تومبـوكتو  .وبصورة عـامة  ،أثارت هذه األعـامل سخط شعب مايل الذي
كانت تومبوكتو مصدر فخر له"(. )22
أما الظاهرة اجلديدة اليوم  ،فهي تتمثل يف أن املجموعات املسلحة املعادية للسلطة الرشعية
تقوم بتدمري مـتعمد للرتاث الثقايف يف املنـاطق التي تسيطر عليـها  ،وتنصّب إدارة لتسيري
شؤون املـواطنني املـوجوديـن حتت مسـؤوليتهـا  ،كام يف سـوريا والعـراق واليمن
وأفغانسـتان ومايل  .ثم إن هذا التدمري  ،يتجاوز األشكال األخرى من الدمار من ناحيتني .
إن موضوعه غري عادي  .فهو ال يستهـدف عينا أجنبية أو عدوة ولكن عينا تقع عىل الرتاب
الوطني  .إنه يريد استهـداف ثقافة أجنبية باسم نـظام معني  ،ولكنه يستهدف يف احلقيقة
عيـنا تعود إىل التـاريخ الوطني  .إن التـدمري ال حيدث حتت نريان األحـداث  ،ولكنه منظم
تنظيام مـتعمدا ومقـصودا ومنجـز بربودة أعصـاب (  . )23هذا الـوضع أخرج منـظمة
اليـونسكو مـن صمتها فـأصدرت يف " 2003اإلعالن بشـأن التدمري املـتعمد للرتاث
الثقايف“ ( .)24وقد جاء يف هـذا اإلعالن أن التدمري املتعمد هو "الفعل الذي هيدف إىل تدمري
تراث ثقايف كله أو بعضه  ،بحيث ينال من سالمته  ،عىل نحو يشكل انتهاكا للقانون الدويل
وإخالال ال مربر له بمبـادئ اإلنسانية وما يمليه الضمـري العام  ،ويُستند إىل الضمري العام
إذا كانت مثل هذه األفعال ال حتكمها بالفعل املبادئ األساسية للقانون الدويل".

رضورة احلفاظ عىل سيادة الدولة
وضع مؤمتـر جنيف  ، 1949املعايري لتحديد النزاع املسلح غري الدويل بغية إزالة حتفظات
الـوفود التي كانت ختشى أن تغطي هذه العبارة كل شكل من أشكال التمرد والفوضى بل
األعامل اللصوصية  .هذه املعايري هي :
 -1إن الطرف املتمرد عىل احلكومة الرشعية يملك قوة عسكرية منظمة  ،تعمل عىل تراب
معني ومتلك الوسائل الحـرتام االتفاقية وفرض احرتامها ومـوضوعة حتت أوامر سلطة
منظمة مستعدة لالمتثال للقوانني واألعراف الدولية .
 -2احلكـومة الرشعية ملزمـة باللجوء إىل اجليش النـظامي ملحاربة املنـظمني عسكريا
والذين يسيطرون عىل جزء من الرتاب الوطني .
 -3احلكومـة الرشعية تعـرتف للمتمرديـن بصفة املتحـاربني لغرض وحـيد  :تطبيق
االتفاقية  .والسلطات املدنية تعرتف بأهنا مرتبطة بأحكام املعاهدة (.)25
هذه املعـايري تبني الفـرق بني نزاع مـسلح باملعـنى القـانوين وجمـرد أعامل شغب أو
انتفاضات غري منظمة وغري دائمـة  .بعبارة أخرى  ،طبقا هلذه املعـاير  ،النزاعات املسلحة
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كام حتددها املادة  3املشرتكة التفاقيات جنيف بتاريخ  ، 1949شبيهة بنزاع دويل ولكنها
تنشب داخل إقليم الدولة نفسهـا  ،حيث إن كل طرف يسيطر عىل جزء من اإلقليم ويبسط
عليه نفوذه  .لذلك جاءت املادة  22من الربوتـوكول الثاين بتاريخ  1999لتؤكد  ،يف نفس
السياق  ،الفرق بني أحداث الشغـب ونزاع ال يتسم بطابع دويل  ،حيث تنص الفقرة الثانية
منها"إن الربوتوكول ال ينطبق عىل أوضاع االضطرابات والتوترات الداخلية  ،مثل أحداث
الشغب وأعامل العنف املنعزلة وغريها من األعامل املامثلة" .
وعىل غرار املادة الثالثة املـشرتكة مع اتفاقيات جنيف بـتاريخ  ، 1949يؤكد الربوتوكول
الـثاين  1999يف املادة  ، 3/22عىل رضورة احلفـاظ عىل سيادة الدولـة وعدم التدخل يف
شؤوهنا الداخليـة  ،لتبديد خماوف الـدولة حول اعرتاف حمتمل ملجمـوعات متمردة من
طرف دول أجنبية وقد يكون ذلك متهيدا لتدخل يف شؤوهنا الداخلية  .فعال فقد ذهبت عدة
دول إىل احلد الـذي متكنت فيه من إلغاء بعض مقرتحات األمـانة العامة لألمم املتحدة مثل
مفهوم " اإلبادة الـثقافية"  ،الـذي يتضمن العـنارص التالـية  :التدمـري املنهجي للمعامل
التارخيـية أو حتويل ختصصها  ،بنايات العبادة  ،تـدمري أو تشتيت وثائق تارخيية  ،فنية
أو دينية وأدوات لغرض العبادة  .وقد انتهى الـنقاش باستبعاد هذا املفهوم الذي رأت فيه
الدول مفهوما غامضا قد يستعمل للمساس بسيادة الدولة(. )26
وقد أكدت املادة الثالثة من الربوتوكول الثاين ( )1977التفاقيات جنيف بتاريخ : 1949
 -1ال جيوز االحتجاج بأي من أحكام هذا الربوتوكول بقصد املساس بسيادة أية دولة أو
بمسؤولية أية حكومة يف احلفاظ بكافـة الطرق املرشوعة عىل النظام والقانون يف الدولة أو
يف إعادهتام إىل ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسالمة أراضيها .
 -2ال جيوز االحتجـاج بأي من أحكام هذا امللحق كمسوغ ألي سبب كان للتدخل بصورة
مبـارشة أو غري مبارشة يف النـزاع املسلح أو يف الشـؤون الداخليـة أو اخلارجيـة للطرف
السامي املتعاقد الذي جيري هذا النزاع عىل إقليمه .
وعىل غرار املادة  3املشرتكـة مع اتفاقيات جنيف بتـاريخ  12أغسطس  ، 1949واملتعلقة
بالنـزاعات التي ال تتسم بطابع دويل  ،والتي تنـص عىل أن أحكامها "لن يكون هلا أثر عىل
املركـز القانوين لألطراف يف النزاع" ،تؤكد املـادة  6/22من الربوتوكول الثاين التفاقية
الهـاي  1974من جهتها  ،أن الـوضع القانوين ألطـراف النزاع لن يتـأثر بتـطبيق هذا
الربوتوكول  .فعال  ،تـرى احلكومات يف خصـومها  ،جمرمني "تـافهني"  ،جيب قمعهم
وحماكمتهم ألهنم هيـددون احلكومة الرشعية  .أما املسـاعدة التي تُقدم هلم باسم اإلغاثة
اإلنـسانية  ،فقـد تكون اعرتافا قـانونيا هبـم  ،أو عىل األقل االعرتاف هلم بمركـز قانوين
بصفتهم أرسى حرب تنسحب عليهم آثار املعاهدات التي تُطبق أثناء هذه النزاعات  ،مما قد
يعيق ويقيد عمل احلكومة يف عملياهتا القمعية املرشوعة (. )27
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لذلك جاء التأكيد عىل احرتام سيادة الدولـة وعدم النيل من «مسؤولية احلكومة من القيام
بكل الوسائل املرشوعـة بحفظ أو إعادة سيادة القـانون والنظام يف الـدولة  ،أو الدفاع عن
الوحدة الوطنية للدولة وسالمة أراضيها « (املادة  3/22من الربوتوكول الثاين .)1999
كام تشري الفقرة اخلامسة من نفس املادة (املادة " : )22ليس يف هذا الربوتوكول ما يتذرع
به كمربر للتدخل ،عىل نحو مبارش أو غري مبارش وألي سبب من األسباب  ،يف النزاع املسلح
أو يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية للطرف الذي يدور النزاع عىل أرضه" .وهكذا فإن هذه
الفقرة تعترب صـدى ملبدأ أسايس يف القانـون الدويل  ،أصبح اليوم من القـواعد اآلمرة  ،هو
مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخليـة للدول الذي ينص عليه ميثاق األمم املتحدة يف مادته
الثانية من الفقرة السابعة  ،ويف اإلعالن اخلـاص بمبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات
الوديـة بني األمم  ،حيـث ينص هذا اإلعـالن ":ليس ألية دولـة أو جمموعـة من الدول أن
تتدخل  ،بصورة مبارشة أو غري مبارشة وألي سبب كان  ،يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية
ألية دولة أخرى  .وبالتـايل فإن التدخل املسلح وكافة أشـكال التدخل أو حماوالت التهديد
األخرى التي تستهدف شخصية الدولة أو عنارصها السياسة واالقتصادية والثقافية متثل
انتهاكا للقانون الدويل "( القرار  2625الدورة . ) 1970 . 25

ثانيا  :املسؤولية اجلنائية الفردية يف نظام محاية املمتلكات الثقافية
سبق أن أرشنا إىل أنّ قواعد القانون الدويل اإلنسـاين يف جمال محاية املمتلكات الثقافية يف
حـالة نزاع مسلح دويل أخذت تتطور تدرجييا لكي تـشمل أيضا املمتلكات الثقافية املعرّفة
يف اتفاقية الهاي  ، *1974يف النـزاعات التي ال تتسم بطابع دويل  ،ألن املعامل التارخيية
األثرية حتولت بسبب اخلصـوصية الثقافية للبالد إىل أهداف مثالية من طرف املجموعات
املسلحة ( ، )28وألهنـا حسب معتقدهـا السائد  ،ال تتامشـى مع األيديولوجيـا التي تريد
تطبيقهـا  .مثالً يف " دستور" (داعش) الـذي أعلنت عنه هذه املنـظمة سنة  ، 2014وهي
تسيـطر عىل أجزاء كبرية من الرتاب العـراقي والسوري  ،يشري أحـد البنود إىل منع عبادة
األوثان  ،فكل ما يمثل متثاال أو شـيئا شبيها به  ،بات معرضا لتدمري منهجي  .وهكذا أدى
هذا االعتقاد إىل تدمري األرضحة يف املوصل  ،منهـا أرضحة املتصوفة ورضيح يونس  ،كام
نُسفت يف مارس  2001متاثيل باميان  Bamiyanالبوذية يف أفغانستان و حُولت إىل تراب ،
وهي مـعامل أثريـة تعتربها الـيونسـكو تراثـا إنسانـيا  .يف سوريـا والعراق  ،مل ترتدد
املجموعات املتطرفة يف تدمري اآلثار التي تـصادفها أمامها  .أما املساجد والكنائس القديمة
فقد عرفت نفس املصري  ،مما جعل املـديرة العامة لليونسكو الـسيدة إرينا بوكوفا تقول :
"مل حيدث يف التاريخ الراهـن أن دُمر تراث اإلنسانية كام يدمر اليوم يف العراق وسوريا"
(. )29وقد أوردت مصادر كثرية أن ما يقارب األلفني موقعا أثريا من بني  12000املصنفة
يف العراق  ،كانت يف متناول (داعش)(. )30
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أما الـتدخالت األجنبيـة يف احلروب الداخليـة  ،فقد أدت إىل تأجـيج العمليات العـسكرية
وخاصة القصف اجلوي الذي طال مواقع اآلثار التي دُمر جزء كبري منها  .يف اليمن أصيب
سد مـأرب التارخيي الذي يعود تـارخيه إىل األلفية األوىل قبل امليالد  ،إذ أنه بُني يف القرن
الثامن ق.م  .كام طال القصف متحف ذمار املدينة التي تقع جنوب صنعاء  12500 .حتفة
أثرية دمرها االنفجـار ( . )31يف سورية أشار معهد األمم املتحدة للتكوين والبحث ،Unitar
إىل أن "مناطق مثل حلب  ،دمشـق  ،الرقة  ،تدمر أُحلقت هبـا أرضار جسيمة "( )32نتيجة
املعارك  .يف تدمر  ،املشهـورة بآثارها  ،خاصة الشارع الـذي ترصعه األعمدة الرومانية ،
تُظهر الصور أن طريقا شُق خلل املدينة  ،مدمراً عدة مقابر قديمة (. )33
أثناء النـزاع يف يوغسالفيا سابقـا  ، 1991كان لتدمري مواقع تـارخيية  ،األثر احلاسم يف
تطـوير نظام عقـوبات ضد املسـؤولني شخصيا عن انـتهاكات القانـون الدويل اإلنساين
وباألخص عن أعامل التدمري التي طالت مدينة دوبروفنيك  dubrovnikيف األشهر األوىل من
انـدالع احلرب األهليـة يف يوغسالفيـا سابقا  .فعـال  ،يف يونيو وأغـسطس  1991شنت
القوات شبه العسكرية الرصبية  ،يـساندها اجليش اليوغساليف  ،هجوما عىل هذه املدينة .
ويف  1أكتوبر 1991فُرض احلصار عىل مدينة دوبروفنيك من طرف اجليش اليوغساليف،
وبدأ القصف يف هذا اليوم وكان متعمدا ومقصودا ( . )34كام دُمر جرس موستار  Mostarيف
 9نوفمرب وهو جـرس له قيمة رمزيـة وتارخيية للـسكان من خمتلف األديـان  .وقد دُمر
بشكل متعمد ومقصود رغم أنه ال يشكل هدفا عسكريا (. )35
نتيجة هلذه االنتهاكات واستقالل األطراف املتحاربة كلّ عىل جزء من اإلقليم املتنازع عليه
مل يعـد ممكنا حماكمة املسؤولني عن هذه املخـالفات أمام قضاء وطني يملك الصالحيات،
الكافية هلذه املهمة  ،وبقيت املادة  28من اتفاقية الهاي ( )1954غري مطبقة هلذه األسباب
وهذه املادة تنص عىل ":تتعهد األطراف السامية بأن تتخذ –يف نطاق ترشيعاهتا اجلنائية –
كـافة اإلجراءات التي تكفـل حماكمة األشخاص الـذين خيالفون أحكـام هذه االتفاقية أو
الـذين يأمـرون بام خيالفهـا  ،وتوقيع جـزاءات جنائيـة أو تأديبـية عليهـم مهام كانت
جنسياهتم"  .وقـد أشار الربوفسور هينكريتز  J.-M. Henckaertsهبذا الصدد أنه ":عندما
يُامرَس يف بـروتوكول االختصاص اإلبتـدائي  ،ليس هناك مكان لـتدخل قضائي إضايف .
العدالة أخذت جمراهـا  .لكن إذا مل متارس األطراف التي ارتكبـت االنتهاكات عىل إقليمها
اخـتصاصَها  ،فيمكن يف هذه احلالـة أن يُامرَس من طرف دول أخرى أو من طرف حماكم
جنائية دوليـة مؤهلة للقيام بـذلك"( .)36وعىل هذا األساس  ،أنشـئت املحاكم اخلاصة يف
نزاع روانـدا ويوغسالفـيا سابقـا  ،نظرا لغيـاب حماكم وطنيـة عادلة عـىل إقليم هاتني
الدولتني  ،أو كام يف رواندا  ،مل يكن النظام القضائي يعمل .
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حتديد اجلرائم “الثقافية“
أما املخالفات الكفيلة بجزاء جنـائي  ،فقد نصت عليها املادة  1/15من الربوتوكول الثاين
التفاقـية الهاي  . 1999فـيكون أي شخص مـرتكبا جلـريمة بـاملعنى املقـصود يف هذا
الربوتوكـول إذا اقرتف عمدا وانتهاكا لالتفاقية أو هلذا الربوتوكول أيا من األفعال التالية :
(أ) –استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحامية معززة  ،باهلجوم .
(ب) -استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحامية معززة  ،أو استخدام جوارها املبارش  ،يف
دعم العمل العسكري .
(ج) – إحلـاق دمار واسع الـنطاق بمـمتلكات ثقـافية حمـمية بمـوجب االتفاقـية وهذا
الربوتوكول  ،أو االستيالء عليها .
(د) –استهداف ممتلكات ثقافية حممية بموجب االتفاقية وهذا الربوتوكول باهلجوم .
(ه) ارتكاب رسقة أو هنب أو اختالس أو ختريب ملمتلكات ثقافية.
إىل جانب وثائق اليونسكو هـذه  ،تكرس مبدأ املسؤولية اجلنائية أيضا باملواثيق املؤسسة
للمحاكم القاضية اجلنائية الدوليـة ويف أحكامها القضائية  .وهكذا كان احلدث اهلام الذي
أصدر فـيه جملس األمن لألمـم املتحدة الالئحـة  808بتاريخ  22فـرباير  ، 1993التي
تنشئ حمكمـة دولية للتحقيق والرشوع يف مالحقات مالئمة حول "اهتامات كانت خطرية
وانتهاكات أخرى للقانون اإلنساين بام يف ذلك تدمري ممتلكات ثقافية دينية".
وقـد أنشئت املحكمة فعال من طرف جملـس األمن بموجب الالئحة  )1993(827بتاريخ
 25مايو  . 1993وذلك "ملحـاكمة األشخاص الـذين تفرتض مسؤوليـتهم عن انتهاكات
خطرية للقانون الدويل اإلنسـاين املرتكبة عىل إقليم يوغسالفـيا سابقا منذ  ."1991وقد
أكدت املحكمة يف املادة الثالثة من نظامها األسايس  ،فيام يتعلق باملمتلكات الثقافية عىل أن :
"هلا االختصاص ملالحقة األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات القوانني أو أعراف احلرب .
هذه االنتهاكات تتضمن دون أن تكون حمصورة يف ذلك :
– االستيالء  ،والتـدمري أو اإلتالف املتعمد للبنـايات املكرسة لـلعبادة ،ولألعامل اخلريية
والتعليم  ،للفنـون وللعلوم ،ولآلثـار التارخييـة  ،لألعامل الفنيـة ولألعامل ذات الطابع
العلـمي"( .)37وقد أضافت غرفة االستئـناف لدى املحكمة نقطة هـامة يف تعريفها جلرائم
احلرب  .فقد رشحت  ،وهي متيز بني جرائم احلرب وجرائم احلق العام  ،أنه :
"يف آخر حتليل  ،ختتلف جرائم احلرب عن خمالفات القانون الداخيل املحض من حيث إهنا
حمـددة بالسياق الذي ارتكبت فيه –النزاع املـسلح –أو املتعلقة به  .ليست جريمة احلرب
بالرضورة عمال خمططا له أو ثـمرة سياسة ما  .عالقة السبب بـالنتيجة ليس مطلوبا بني
النزاع املسلح وارتكاب اجلريمة ولكـن جيب عىل األقل  ،أن يؤثر وجود النزاع تأثريا بالغا
عـىل قدرة اجلاين عىل ارتكاهبا  ،وعىل قـراره الرتكاهبا وعىل الطريـقة التي ارتكبها هبا أو
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اهلدف الذي ارتـكبها فيه  .وبالتايل  ،إذا أمكن اإلقرار  ،كـام يف احلالة  ،أن مرتكب اجلريمة
قام بفعلته يف منظور خدمة نزاع مسلح أو حتت غطاء هذا األخري  ،فهذا يكفي الستنتاج أن
أعامله كانت هلا صلة وثيقـة بالنزاع املشار إليه .النتيجة التـي توصلت إليها غرفة املرتبة
األوىل حول هذه النقطة غري قابلة للدحض"(. )38
وهكذا وبدخول نظـام املحكمة اجلنائية الدولية حيز النفاذ بتاريخ  1يوليو ، 2002يصبح
للمحكمة اختصاص يتـعلق بجرائم احلرب (املادة  ، )8ومن بينها ":تَعمُّد توجيه هجامت
ضد املبـاين املخصصة لألغـراض الدينيـة أو التعليميـة أو الفنية أو العلمـية أو اخلريية
واآلثار التارخييـة واملستشفـيات وأماكن جتمع املـرضى واجلرحـى  ،رشيطة أال تكون
أهدافا عسكرية " (املادة ("9"/8ه)  .وهي أعامل جمرَّمة إذا ارتكبت يف إطار نزاع مسلح
دويل أو غري دويل  .وعىل أساس هـذه املادة أحيل ألول مـرة شخص فـرد أمام املحـكمة
اجلنائية الـدولية  ،بتهمة ارتكاب جـريمة حرب متمثلة يف اهلـجوم عىل أعيان حممية وفقا
للامدة ()2(8ه)( . )4وهي القضية املعـروفة باسم " قضيـة املهدي الفقي "  .وقد حكم
عىل املتهم بتسع سنوات سجنا**.

ثالثا  :محاية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل العريف
كثرية هي مواضيع القانون الدويل التي تقـوم أساساً منذ زمن طويل عىل القانون العريف .
أماّ االنشغـال بدمج قواعـد حتمي املمتلكـات الثقافـية يف حالـة نزاع مسـلح يف القانون
الوضعـي فقد تمّ يف عرص حديث نـسبيا  .فابتـداء من مدونة ليرب ) ،Code Lieber (1863إىل
الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي  1974بتاريخ  ، 1999مرورا بأحكام املحاكم الدولية ،
كاملحكمة اخلاصة باجلرائم املرتكبة يف يوغسالفيا سابقا وقضاء املحكمة اجلنائية الدولية
حول قضية "املهـدي الفقي"  ،تكونت مدونة ثرية من األحكام  ،أصبحت بحكم املامرسة
ملزمـة للدول التي ليست طـرفا يف االتفاقيات املـشار إليها أعاله  .وهذا مـا أكدته ديباجة
الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف بتاريخ  12أغسطس  1949اخلاص بحامية
ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية :
"يف انتظار أن يتم النص عىل مدونة كاملة لـقوانني احلرب  ،ترى األطراف السامية املتعاقدة
أنه من املالئم معاينة أنه يف احلاالت التـي تتضمنها األحكام التنظيـمية املعتمدة من طرفها ،
يبقى السكان واملتحاربون حتت محـاية مبادئ قانون الشعوب وسلطانه  ،كام هي مستمدة
من املامرسة القائمة بني أمم متمدنة  ،ومن قوانني اإلنسانية ومتطلبات الضمري العام".
كام أن املنظمـة الدولية للصلـيب األمحر وجهت نداءات هلا عالقـة مع النزاع يف روديسيا
(الزيمبـابوي حالـياً ) سنة  1979ومع احلـرب بني العراق وإيران يف  1983و ، 1984
تتضمن دعوة الحرتام قواعد ال توجد يف اتفاقيات جنيف ولكن يف الربوتوكوالت اإلضافية
(قصف مناطق مدنية وهجـوم بدون متييز) والبلدان املفرتض أهنا ارتكبت هذه املخالفات
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مل تكن طرفا يف الربوتوكوالت  .إنه من األمهية أن هذه النداءات وجهت إىل املجتمع الدويل ،
ومل تعارضها أية دولة وساندهتا عدة دول مل تكن طرفا يف الربوتوكوالت (. )39
أمهية العرف تـكمن إذن يف كونه ممارسـة معرتفاً هبا وملـزمة للدول  .والـقانون الدويل
اإلنساين مستـمد أساسا من العرف والدول تعـرتف به وحترتمه ألنَّ قواعده تكوّنت منذ
زمن طويل واكتسبت قـوّة إلزامية  .لذلك يُشرتط يف وجود العرف الدويل لكي يكون ملزما
أن يقـوم عىل ركنـني  :الركن املـادي املتعلق بـاملامرسة املـستمـرة واملوحـدة األشكال
واملتطابقة  ،والركن الـثاين الذي بدونه لن نكون أمام عرف ملزم هو العامل النفيسOpinio
 jurisأي االعتقـاد بأن هذه املامرسة "مطابقة لتنفيذ التزام قانوين"( . )40يتكون العرف
إذن من سوابق  ،واملعاهدات التي تـتضمن قواعد موضوعها محـاية املمتلكات الثقافية يف
حالة النـزاعات املسلحة يمكن أن تشكل سوابق  ،من حيث إن تكرار حكم نصادفه يف أغلب
هـذه املعاهدات  ،وبالطريقة الـتي يصاغ هبا  ،نستنتج بأن دجمه هـو مسألة شكلية بحتة
وبأنه مطابق يف ذلك الزمن ملامرسة معرتف هبا بصفتها قانونا (.)41
القـواعد العرفـية هي إذن من األمهيـة يف املوضوع الـذي نحن بصدده  ،بـحيث إن نظام
محاية املمتلكات الثقافية يف حـالة نزاع مسلح ال خيلو من ثغرات  .فعال إن اتفاقية الهاي
( ، )1974كام سبق الـتطرق إىل ذلك  ،تنطبق فقط عىل أوضاع النـزاعات املسلحة الدولية
وعندمـا تكون الدول املتحاربة أطرافا يف االتفاقـية  .أن ال تكون دولة طرفا يف هذه الوثائق
التعاقـدية  ،ال يعنـي أهنا معفيـة من التزامـاهتا إزاء بعـض األحكام التـي تنطبق يف كل
الظروف  .وهذه االلتزامات تنبثق فيام يتعلق بحامية املمتلكات الثقافية  ،من قواعد عرفية،
منها املبدأ الـذي مفاده أن الرتاث الثقايف يشكل مصلحـة املجتمع الدويل وهو جزء من هذه
املصلحـة( . )42وهذا املبـدأ يُعرف يف القـانون الدويل بـأنه مبدأ ( erga omnesيف مـواجهة
اجلميع)  ،كـرسته حمكمة العدل الدولية يف حكمهـا يف قضية برشلونة تراكشن Barcelona
) Traction(1970فاملعـاهدات التي هلا أثـر  erga omnesهي املعاهدات التي يُـتمسّك هبا ضد
الدول بدون مـوافقتها  ،ألهنا تعـادل ترشيعا حقيقـيا أو عرفا عـاما  .اخلاصيـة العرفية
تُكتسب عن طريق ديمـومة تطبيق هذه املعاهدات وعن طـريق استقرارها ولكن أيضا عن
طـريق النطاق الـعام للقواعـد التي تنشـئها  .وقد أكـدت عىل ذلك اتفاقـية فيينـا لقانون
املعاهـدات( )1969يف املادة  38التي تنص عىل أنه" ليس يف املواد من  34إىل  37ما حيول
دون قاعدة واردة يف معاهـدة أن تصبح ملزمة لدولـة ليست طرفا فيها بـاعتبارها قاعدة
عرفية مـن قواعد القانون الدويل ومعرتف هلا هبـذه الصفة "  .وقد اعرتفت حمكمة العدل
الدولية بحجيـة  erga omnesمليثاق األمم املتحدة يف رأهيا االستـشاري حول التعويضات
( 11أبريل ": )1949من رأي املحكمة  ،أن  50دولـة ممثلة ألغلبية كبرية من األعضاء يف
املجتمع الدويل  ،كـان هلا سلطـة إنشاء كيـان يملك شخصيـة دولية موضـوعية وليس
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شخـصية معرتفـا هبا من قـبلهم فحسب  . "...كـام أن غرفة املـرتبة األوىل مـن املحكمة
اجلنائية الـدولية ليوغسالفيا سابقا رصحت  ،يف األحكام التي أصدرهتا يف قضايا Furund-
 zijaسنة  1998وقـضية  Kupreskicورشكاه يف سنة  ، 2000أن معـايري القانون الدويل
اإلنساين هي معـايري  erga omnesوبالتايل كل الدول هلا "مصلـحة قانونية" يف احرتامها
وبالتايل احلق يف املطالـبة بأن تكون حمرتمة ( . )43أن ال تكون أفغانستان مثال  ،يف التاريخ
الـذي كانت فيه طالبان يف السلطة  ،طرفا يف املعاهدات الدولية األساسية  ،باستثناء اتفاقية
بـاريس  ،1972ال يعفيها من احرتام بعـض األحكام التي تنطـبق يف كل الظروف  ،بسبب
وجود سلطة فعـلية عىل تراهبا  .وبالتـايل هذه السلطة مدعـوة الحرتام ما جاء يف اتفاقية
الهـاي  ، 1974باخلصـوص تلك القواعـد الداعيـة إىل رضورة حتمل مسـؤولية احرتام
وصـون املمتلكات الثقـافية املتواجـدة عىل إقليمها  ،ألهنـا هتم اإلنسانيـة مجعاء  .وهذه
األخـرية  ،عن طريق املؤسـسات التي متثلهـا  ،قد تتأسـس كطرف له مصلحـة وتطالب
القضاء سواء أكـان دوليا أو وطنيـاً  ،باختاذ كل اإلجـراءات القانونيـة املؤدية إىل فرض
عقـوبات عىل املسـؤولني بصفـتهم تلك بسـبب انتهاكـات متس بالـنظام العـام الدويل .
فااللتزامات ذات األثر  erga omnesهي  ،كام عربت عن ذلك حمكمة العدل الدولية يف قضية
برشلونة تـراكشن  Barcelona Traction :أن "كل الدول يمكن أن تعـترب وكأن هلا مصلحة
قـانونية يف أن تكون هذه احلقـوق حممية" وأضافت املحكمة ":أن هـذه االلتزامات تنشأ
مثال يف الـقانون الدويل املعارص عن جتريم أعامل العـدوان واإلبادة  ،ولكن تنشأ أيضا عن
مبادئ وقواعـد متعلقة باحلقـوق األساسية للـشخص البرشي  ،من بينهـا احلامية ضد
ممارسة النخاسـة والتمييز العنرصي " .فالقانـون الدويل أصبح يعترب أن التدمري املتعمد
واملنهجي للمـمتلكات الثقافية ذات األمهية العظمى لإلنسانية  ،خمالفا للقوانني واألعراف
 .وقد جاء يف إعـالن اليونسكو بـشأن التدمري املتعـمد للرتاث الثقايف (اجللـسة العامة
احلادية والعرشين بتاريخ  17أكتوبـر ، )2003ما يؤكد عىل هذا املبدأ املستمد من ديباجة
اتفاقية الهاي : 1974
"إن الرضر الذي يلحق باملمتلكات الثقافية ألي شعب من الشعوب إنام يعترب رضرا يصيب
الرتاث الثقايف لإلنسانية مجعاء  ،نظرا ألن كل شعب يسهم بنصيب يف ثقافة العامل" .وهذا
هو املستوى اهلام من هـذا املبدإ  .فهو يأيت بمفهوم أن هـذه املمتلكات الثقافية ال جيب أن
تكون حمل محاية بسبب قيمتها املاديـة ولكن كعنارص من مصلحة اإلنسانية احلفاظ عىل
املـسامهات املتنوعة التي تقدمهـا كافة الشعوب للحضارة العـاملية  .وهكذا تكون اتفاقية
الهاي  1954وبـروتوكوالها قد اكتسبت طابعـا إلزاميا لألطراف التي مل تصادق عليها،
ألنّ هلا خـاصية التـرشيع اإللزامي ( . )44فأمهـية هذا املعيـار إذن هي أمهية جـوهرية .
فوجود قـانون عريف حلاميـة ممتلكات ثقـافية يف حالـة نزاع مسلـح  ،يكون من آثاره يف
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القانون الدويل  ،أن قضاء دوليا أو أي دولة  ،قد تكون هلا مصلحة بمعاينة انتهاكات أحكام
اتفاقية الهاي وبروتوكولَـيْها واقتضاء تطبيقها عىل املجمـوعة املتمردة التي تستويل عىل
أجـزاء كبرية من اإلقلـيم حمل النزاع الـذي توجد علـيه ممتلكات ثقـافية كـام يف سوريا
والعـراق واليمن  .أولوية العرف يف حـالة نزاع مسلح هي مسـألة يف غاية األمهية يف زمن
أصبحت فيه الـنزاعات املسلحة التي ال تتسم بطابع دويل الشكل األكثر انتشارا  .فاملادة 3
(د) من نظام املحكمة اخلاصة بـيوغسالفيا سابقا  ،يمكن اعتبارها  ،وهي تعكس العرف ،
مصدرا رشعيا مـالئام يتجاوز اإلطار القـانوين وحده  ،قد تـوظف عىل هذا األساس  ،يف
إطار محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح ( . )45هذه املادة تنص :
"متلك املـحكمة الدولية االختصاص ملالحقة األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات القوانني
أو أعراف احلرب  .هذه االنتهاكات تتضمن دون أن تكون منحرصة يف ذلك :
()...
د) االستيالء والتدمـري أو اإلتالف املتعمد للبـنايات املكـرسة للعبـادة ولألعامل اخلريية
وللتعليم  ،للفنون وللعلوم  ،لآلثار التارخيية  ،لألعامل الفنية ولألعامل من سمة علمية".
كام أنه بحسب األستاذ تيودور مريون : Théodore Meron
"إن محاية املمتلكات الثقافيـة ضد التدمري التعسفي  ،عندمـا تكيفه املحكمة كجريمة ضد
اإلنسانية  ،يُمكّن حماكم أخـرى التمسك به ملعاقبة تدمري عني ثقافية يف زمن السلم"(. )46
ألنه يف نظر القـانون العريف  ،قد ترتـكب جريمة ضد اإلنسـانية يف زمن السلم كام يف زمن
احلـرب ( . )47إىل جانب كل ذلك أوردت اللجنـة الدولية لـلصليب األمحر  ،القـاعدة التي
جيب احرتامها أثناء النزاعـات املسلحة ( القاعدة  )144التي تنص ":أن الدول ال تستطيع
أن تشجع األطـراف يف نزاع مسلح الرتـكاب انتهاكـات القانون الـدويل اإلنساين  .جيب
عليها بقدر اإلمكان ممارسة نفوذها لكي توقف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين".
وبالنظر ملامرسـة الدول  ،تشكل هذه القاعدة إحدى قواعد القانون الدويل العريف املطبقة يف
النزاعات املسلحة الدولية وغري الدوليـة  .وتورد اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل جانب
املـادة األوىل املشرتكة مع اتفـاقيات جنيـف بتاريخ ( 1949املادة األوىل املـشرتكة ) التي
تنص بأن الـدول األطراف تتعهـد"بأن تفرض احـرتام امللحق يف مجيع األحوال" ،وعىل
غرار مـا ورد يف الربوتوكـول اإلضايف األول ( )1977التفـاقيات جـنيف (املادة األوىل ،
اجلزء  ،)1تورد حكـام مماثال يف الربوتوكـول الثاين التفاقـية الهاي حلاميـة املمتلكات
الثقافية ( ، )1999املادة  31التي تنص عىل :
"يف حاالت حدوث انتهاكات خطرية هلذا الربوتوكول  ،تتعهد األطراف بأن تعمل –مجاعة
عن طريق اللجنة  ،أو فرادى –يف تعاون مع اليونسكو ومنظمة األمم املتحدة" .
يف تعليقها عىل املـادة األوىل املشرتكة مع اتفاقيـات جنيف  ،تؤكد اللجنـة الدولية للصليب
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األمحر  :أن التعهد "بأن تفرض احرتام الـربوتوكول"  ،ال يتوقف عند سلوك األطراف يف
نزاع  ،ولكن يتضمن رضورة أن تعمل الدول كل ما يف وسعها للسهر عىل أن يكون القانون
الدويل اإلنساين حمرتما احرتاما كونيا (. )48

خامتة
ال ختلو محـاية املمتلكات الثـقافية أثناء النـزاعات املسلحة غري الـدولية من صعوبة  ،ألن
قواعـد القانون الدويل اإلنـساين هي من وضع الدول أي أشخـاص القانون الدويل ولكي
تطبق أثناء احلـروب التي تنشب بـينها  .أما الفـاعلون غري الدولـيني فهم مبدئيـا ليسوا
معنيـني هبا مبارشة  .إال أن احلـروب التي تنشـب يف الوقت احلايل هـي حروب داخلية يف
أغلبها وهي املتسبب الـرئييس يف تدمري الرتاث اإلنسـاين  .ومن هنا رضورة وضع قواعد
تنـطبق أيضا عىل املجموعات املتمردة يف حالـة نزاع مسلح والتي متارس سلطة فعلية عىل
سكان أجزاء اإلقليم الـذي حتتله ألهنا تكون يف وضع شبيه بـوضع الدول املتحاربة التي
تنطبق عليهـا قواعد النزاعـات املسلحة والقانـون الدويل اإلنساين  .فـالعنف الذي يطال
الرتاث الثقايف يف الـعراق وسوريا ومـايل وقبلها أفغانـستان ليس جـديدا يف حد ذاته  .إنه
عرضة للتدمري ألنه يرمز للعدو الذي جيب القضاء عليه وعىل هويته  .إال أن اجلديد يف هذه
املسألـة هو التدمري املتعمد للرتاث الوطني باسم أيديـولوجيا رعناء وبأيدي الذين ينتمون
إليه  .هذه احلـالة غري مسبوقـة يف تاريخ البرشية  :أن تـصبح املمتلكات الثقـافية نفسها
رهانا سياسيا وتغدو اهلجامت عىل الثقافة أسلحة حرب .
بيد أن اعتبار الرتاث الثقايف كرتاث هيم اإلنسانية مجعاء مهام كانت جنسيته  ،أدخل معيارا
كونيا يف احلاميـة  :إن مسامهة كل ثقافة خـاصة يف الثقافة العامليـة متثل ثروة لإلنسانية
كافـة  ،وهذه األخرية معنيـة مبارشة بحاميته واحـرتامه من خالل اهليئات واملـؤسسات
الـدولية التي متثلها وعىل رأسها اليونسكو  .فهذا التطور الذي يعكس وعي املجتمع الدويل
برضورة محاية املمتلكات الـثقافية يف حالة نزاع مـسلح أدى إىل تكوين املحاكم اخلاصة ،
كام يف يوغسالفيا سابقا ومـايل  ،ملالحقة األفراد بصفتهم تلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب
إذا تعمدوا تدمري املمتلكات الثقافية رغم احلـواجز التي يضعها مبدأ السيادة الوطنية أمام
أي فعل خارجي  .فهذا التطور سيؤدي حتام إىل نزوع القانون الدويل إىل حمو الفوارق بني
النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية عىل األقل فيام يتعلق بقواعد القانون اإلنساين .
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*املادة 1من اتفاقية الهاي حلامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح 1974
تعريف املمتلكات الثقافية
يقصد باملمتلكات الثقافية  ،بموجب هذه االتفاقية  ،مهام كان أصلها أو مالكها ما يأيت :
(أ) املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األمهية الكربى لرتاث الشعوب الثقايف كاملباين املعامرية
أو الفنية منها أو التارخيية  ،الديني منها أو الدنيوي  ،واألماكن األثرية  ،وجمموعات املباين
التي تكتسب بتجمعها قيمة تارخيية أو فنية  ،والتحف الفنية واملخطوطات والكتب واألشياء
األخرى ذات القيمة الفنية التارخيية واألثرية  ،وكذلك املجموعات العلمية وجمموعات الكتب
اهلامة واملحفوظات ومنسوخات املمتلكات السابق ذكرها .
(ب) املباين املخصصـة بصفة رئيسية وفعلية حلامية وعـرض املمتلكات الثقافية املنقولة
املبينة يف الفقـرة (أ) كاملتاحف ودور الكـتب الكربى وخمازن املحفوظـات وكذلك املخابئ
املعدة لوقاية املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة يف الفقرة (أ) يف حالة نزاع مسلح .
(ج) املراكز التي حتتوي جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية املبينة يف الفقرتني (أ) و(ب)
والتي يطلق عليها اسم " مراكز األبنية التذكارية " .
** قضية املهدي الفقي
يف يناير  2012كان الرتاب املايل مرسحا لنزاع مسلح ال يتسم بطابع دويل  ،حيث سيطرت
جمموعات مسلحة عديدة عىل شامل البالد  .يف أفريل  ، 2012بعد انسحاب اجليش املايل ،
سيطرت جمموعة " أنصار الدين " و"القاعدة يف املغرب اإلسالمي"عىل مدينة تومبوكتو
وأنشـأت إدارة لتـسيـري شؤون الـسكـان كام أقـامت حمكـمة ورشطـة اسالمـيتني
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و"حسبة"...أما أمحـد الفقي  ،فهو ينتمي إىل جمموعـة "أنصار الدين"  ،ومتخصص يف
املسائل الدينية ويتم استشارته هبذه الصفة  ،وقد كان عىل رأس مؤسسة "احلسبة" منذ
نشوئها سنة  2012اىل غاية سبتمرب . 2012
قاد عملية تدمري عرشة معامل أثرية هامة ومعـروفة يف تومبوكتو .هذه املعامل التارخيية ال
تشكل أهدافا عسكرية  .وقد سـاهم شخصيا يف اهلجوم الذي أدى إىل تدمري مخسة معامل
عىل األقل  .اعتربت املحكمة أن املعامل الدينية متلك قيمة رمزية وعاطفية لسكان تومبوكتو
وتشكل تراثا مشرتكـا هلا  .وألن هذه املعامل مسجلة عىل الئحة اليونيسكو كرتاث انساين
عاملي فان تـدمريها ال يؤثر عىل الضحايا املبارشين للجريمة فحسب ولكن عىل سكان مايل
واملجتمع الدويل أيضا  .وقد اعرتف الفقي بالتهم املوجهة اليه مما خفف العقوبات املسلطة
عليه  .وبتاريخ  27سـبتمرب ، 2016أدانت الدائرة اإلبتـدائية الثامنة يف املحـكمة اجلنائية
الدولية املـهدي الفقي بارتكاب جريمة احلرب املتمثلة يف اهلجوم عىل مبان تارخيية ودينية
يف تومبوكتو وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات .

