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مقدمــــــــــة
ً
م�ستعر�ضا جمموعة الت�شريعات التي تنظم
يف هذا البحث نحاول �أن نقدّم تعري ًفا ملاهية احلماية الت�شريعية للآثار النوبية ،
مو�ضحا االختالفات بني معايري احلماية املطلوبة دولياً و الت�شريعات الوطنية املتاحة ومبي ًنا دور
الرتاث و التاريخ النوبي ،
ً
نف�سر الإهمال الذي يتعر�ض
و �أهمية �أن تقوم جهود علمية قانونية تعمل على املحافظة على الرتاث النوبي ،كما نحاول �أن ِّ
له التاريخ النوبي ،ب�أنه موقف م�ؤ�س�سي را�سخ من خالل �إمعان عدم الإ�شارة �إىل احل�ضارة النوبية يف الت�شريعات ال�سودانية ،
و هي التي تقف كمكون �أ�سا�سي يف احل�ضارة الإن�سانية  ،و و�أحدة من �أعمد احل�ضارة الأن�سانية القدمية ،و التاريخ ال�سوداين
على وجه اخل�صو�ص .هذا البحث ي�ؤكد على وجود ق�ضية �إن�سانية ثقافية ،و يبحث يف الأليات القانونية التي �أنتجهتها
امل�ؤ�س�سات الت�شريعية احلاكمة على مر التاريخ .يف املقام الأول و املثقفني و املفكرين ال�سودانيني الذين مل يبذلوا من وجهة
نظرنا جهدًا كاف ًّيا لإنقاذ احل�ضارة النوبية من التال�شي.
حماية الآثار النوبية ،من الإغراق و التدمري او الإهمال  ،تعد م�سالة مهمة للغاية ،فالرتاث النوبي هو تعبري عن الذاتية للنوبيني،
والأقرار بذلك ،يعني �أقرار بالتباين الثقايف بني املجموعة النوبية و املجموعات ال�سكانية الأخرى ،على الرغم من �إ�شرتاكهم يف
الوطنية و الثقافة اجلماعية امل�شرتكة� .إن الإنكار حتت �أي مربر حلق النوبيني يف التعبري عن خ�صو�صياتهم (الرتاث  /اللغة و
غريها من املحكيات  /العادات)  ،حتت �أي مربر كان ،يولد دون �أدنى �شك ،الإح�سا�س بعدم التكاف�ؤ ،و عدم الإعرتاف ،و التمييز
 ،و يقل�ص من الأح�سا�س بالوطنية اجلماعية  ،وينمي الأنانية الإقليمية /اجلهوية /الع�شائرية ،كما يهدد ب�شكل �صارخ ال�سلم
الإجتماعي اجلماعي يف البالد� .إن التمايز يف ال�سودان هو عمود الرثاء الثقايف ،و�أن التمازج احل�ضاري و التاريخي يف ال�سودان
الذي �إ�ستطاع �إن ير�سم مالمح الت�سامح الإجتماعي ،و القبول بالتمازج و التبادل دومنا �أدنى تعقيدات ،هذا التوا�صل يجب �أن
يرت�سخ بالإقرار ب�ضرورته و �أهميته ،من خالل الأعرتاف بالثقافات و بالرتاث املحلي يف �إطار الوحدة الوطنية اجلامعة ،و حماية
ذلك الرتاث و تغزيزه و تغذيته.
تعر�ضت �آثار النوبة للغرق ثالث مرات قبل بناء ال�سد العايل ،املرة الأوىل عند بناء خزان �أ�سوان �سنة  1902وتبع ذلك
ارتفاع من�سوب املياه ب�شكل هدد الآثار واملرة الثانية �سنة  ،1912والثالثة يف �سنة  .1932ويف كل مرة كان يتم عمل م�سح للمواقع
وا�ضحا �أن جنوب الوادي �سيتعر�ض
الأثرية ،ويتم ت�سجيلها وعمل اخلرائط الالزمة لها .وعندما تقرر �إن�شاء ال�سد العاىل �أ�صبح
ً
الرتفاع من�سوب املياه ب�شكل دائم ومن ثم �أ�صبح من ال�ضروري العمل لتاليف خماطر ارتفاع من�سوب املياه على املواقع الأثرية.
ويف عام ١٩٧٢م اعتمدت اليون�سكو خطة ع�شرية لدرا�سة التقاليد ال�شفهية الأفريقية وللنهو�ض باللغات الأفريقية ،ونظمت
يف فيجي �أول مهرجان لفنون املحيط الهادئ ،وا�ستهلت �سل�سلتي من الدرا�سات الثقافية ب�ش�أن �أمريكا الالتينية .ومل يكن مفهوم
الرتاث الثقايف موقوفا بعد على املجال املادي فح�سب .غري �أنه على �أ�سا�س �إعالن  ١٩٦٦وجناح حملة �آثار النوبة واملبادئ التي
�أر�سيت يف البندقية عام  ١٩٧٠كان �أهم �إجناز لليون�سكو يف عام  ١٩٧٢هو اعتماد اتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي.
�إن هذه االتفاقية ،وهي رمبا اليوم �أكرث ال�صكوك القانونية كونية يف جمال الرتاث الثقايف ،عززت حتديد الرتاث الثقايف كرتاث
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مادي �إذ �أنها حت�صر نطاقه على الآثار وجمموعات املباين واملواقع باعتبارها جميعا مناذج من الرتاث املادي .وهذه االتفاقية
مثلها مثل اتفاقية الهاي تركز على املمتلكات الثقافية غري املنقولة -ذات القيمة العاملية اال�ستثنائية يف هذه احلالة -ولكنها تدخل
�أي�ضا مفهوم «تراث الب�شرية » .و�إذ �أدرجت اتفاقية  ١٩٧٢من �أجل تطبيقها �أ�سلوبا برناجميا يقوم على نظام القوائم واال�ستناد
�إىل مبادئ توجيهية عملية قابلة للتعديل ف�إنها عززت �سيا�سات حفظ الرتاث و�أ�صبحت املرجع القيا�سي ل�ضم �سيا�سات حفظ
الرتاث باعتبارها و�سائل للتنمية وذلك عن طريق ال�سياحة بوجه خا�ص.
ما الذي نحن ب�صدد حمايته من �آثار نوبية ،هذا �س�ؤال حموري ،يجب الإنتباه �إليه� .إننا نبحث يف كل مظاهر احلياة النوبية
القدمية ،و معامل ح�ضارتهم ،و بهذا املفهوم يكون احلديث عن نطاق وا�سع من احلماية ،الذي يبد�أ من الإهرامات و احلفريات
و التماثيل ال�صخرية و بقية املنحوتات ،كما تعترب من الآثار بقايا ال�سالالت الب�شرية واحليوانية وغريها من الكائنات املعا�صرة
لها ،و مظاهر احلياة الثقافية و االجتماعية و االقت�صادية ،التي يرجع تاريخها �إىل ما قـبل � 600سنة ميالدية.
هذا املو�ضوع �أكت�سب حيوية و �إحلاح بالغني ،بعد �أن �أ�صبحت ال�سلطات الر�سمية ال�سودانية تخطط يف �إغراق العديد
من املناطق التي �شهدت قيام احل�ضارة النوبية ،و الغنية بالآثار و املوجودات التاريخية ،بدعاوي حتقيق التنمية ،و من بني ذلك
ت�شيد �سد مروي و �أغراق م�ساحات وا�سعة دون �إجراء �إي م�سوحات �أثرية ،و دون �أدنى �إعتبار لالحتجاجات الكبرية التي �أثارها
املواطنون �أو املخت�صو�صون يف علم الآثار و احل�ضارات .و ت�سعى احلكومة املركزية� ،إىل جتديد ذات ال�سيناريو يف العديد من
املناطق النوبية �شمال ال�شالل الثالث ،مبا يف ذلك م�شروع خزان كجبار و م�شروع خزان دال .و تتجلى هذه التحديات بوجه �سافر،
يف احلفريات التي تقوم بها ال�سلطات الر�سمية و املجموعات غري احلكومية ،بغر�ض التنقيب عن املعادن يف املناطق النوبية،
تعد لدى ال�سكان اال�صليني مقتنيات ثقافية و تاريخية ،و يف بع�ض االحوال مقد�سات دينية
معتدية بذلك على املعامل الأثرية التي َ
ال ُيقبل امل�سا�س بها.
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تعريف الآثار:

عرفت بع�ض القوانني الوطنية الآثار بانها:

“الأموال املنقولة و غري املنقولة التي بناها �أو �صنعها �أو �أنتجها �أو نحتها �أو كتبها �أو رميها �أو �صورها الأن�سان اذا كان
عمرها مائتي �سنة ،او يزيد”
ولقدعرف قانون حماية الآثار امل�صري الأثر حينما ن�ص على مفهومه يف املادة الأويل من القانون رقم  117ل�سنة 1983
حيث ن�ص على”الأثر هو كل عقار �أو منقول �أنتجته احل�ضارات املختلفة �أو �أحدثته الفنون �أو العلوم �أو الأديان من ع�صر ما قبل
التاريخ وخالل الع�صور التاريخية املتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة �أو �أهمية �أثرية باعتباره مظهرا من مظاهر
احل�ضارات املختلفة التي قامت على ار�ض م�صر �أو كانت لها �صلة تاريخية بها وكذلك رفات ال�سالالت الب�شرية والكائنات
املعا�صرة لها”.
وقد �أجاز امل�شرع لرئي�س الوزراء �إ�صدار قرار بناء على عر�ض وزير الثقافة باعتبار اى عقار �أو منقول من قبيل الآثار بالرغم
من عدم مرور املدة ال�سابقة متى كان للدولة م�صلحة قومية يف حفظة و�صيانته .وفى هذه احلالة يتم ت�سجيل هذا الأثر على �أن
يلتزم مالك هذا الأثر باملحافظة عليه وعدم �أجراء �أي تغري عليه .
املمتلكات الثقافية ح�سب ما جاء يف اتفاقية الهاي ب�أنها ت�شمل املمتلكات املنقولة والثابتة ذات الأهمية الكربى لرتاث
ال�شعوب الثقايف كاملباين والأماكن الأثرية واملخطوطات والكتب وكل الأ�شياء ذات القيمة التاريخية والأثرية وكذلك املباين
املخ�ص�صة حلماية املمتلكات الثقافية نف�سها كاملتاحف ودور الكتب وخمازن املحفوظات وغريها ذات العالقة والتي تتطلب
مبوجب االتفاقيات الوقاية واالحرتام واحلماية املتوا�صلة وقت ال�سلم ووقت احلرب وعدم تعري�ضها للتدمري �أو التلف وحترمي
�سرقتها ونهبها �أو تبديدها.
�إال �إنه من املفيد القول �أي�ض ًا �إنه يجوز مل�صلحة الآثار و الرتاث �أن تعد من الآثار الأموال املنقولة و غري املنقولة التي يقل
عمرها عن م�أئتي �سنة� .أذا ر�أت �أن امل�صلحة العامة تقت�ضي املحافظة عليها ب�سبب قيمتها التاريخية �أو القومية �أو الدينية �أو
الفنية.

�أما م�شروع قانون الآثار العربي املوحد ،فقد عرف الأثر ب�أنه:

“�أي �شئ خلفته احل�ضارات �أو تركته الأجيال ال�سابقة ،مما ُيك�شف عنه �أو ُيعرث عليه� ،سواء كان ذلك عقار ًا �أو منقو ًال يت�صل
بالفنون �أو العلوم �أو الآداب �أو الأخالق �أو العقائد �أو احلياة اليومية� ،أو الأحداث العامة .و غريه مما يرجع تاريخه اىل مئة �سنة
م�ضت ،متى كانت له قيمة فنية �أو تاريخية”
لل�سلطات الوطنية �أن تعد ال�سباب فنية او تاريخية � ،أي عقار �أثر ًا اذا كانت للدولة املعنية م�صلحة وطنية
و �أجاز م�شروع القانون ُ
يف حفظه و �صيانته بغ�ض الطرف عن تاريخه.
و عرفت االتفاقية الدولية حلماية الرتاث العاملي الثقايف و الطبيعي التي �أقرها امل�ؤمتر العام ملنظمة االمم املتحدة للرتبية
و العلوم و الثقافة (اليون�سكو) املُنعقد يف باري�س عام  ،1972الآثار ب�أنها:
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“االعمال املعمارية و �أعمال النحت و الت�صوير على االواين و العنا�صر و التكاوين ذات ال�صفة الآثرية و النقو�ش و الكهوف
و جمموعة املعامل التي لها جميعها قيمة عاملية �إ�ستثنائية من وجهة نظر التاريخ �أو الفن �أو العلم “
و ميكننا القول �أن القوانني الوطنية العربية قد �إتفقت يف �أن ال�شئ ذا القيمة الفنية و التاريخية يعد �أثر ًا يف حالتني:
الأوىل :اذا كان تاريخ ذلك العن�صر يرجع �إىل زمن معني كان يكون عمره مائتي �سنة.
الثانية� :إذا عدت ال�سلطة الأثرية يف الدولة ،ال�شئ �أثر ًا ال�سباب فنية �أو تاريخية �أو كان ببدوبة م�صلحة وطنية يف حفظه و �صيانته
ب�صرف النظر عن تاريخه.

�أنواع الآثار :

و لأغرا�ض الإحاطة ال�شاملة بجوانب ما يجب �أن ت�شمله احلماية  ،نورد هنا �أنواع الآثار :

 .1الآثار الثابتة:

وهي الآثار املـت�صلة بالأر�ض مثل التالل الأثرية ،وبقايا امل�ستوطنات واملدافن ،والقالع واحل�صون واملباين والبيوت
التاريخية والرتاثية ،والعيون والقنوات ،والأبنية الدينية كاملعابد والكنائ�س وغريها �سواء كانت على الأر�ض �أو يف
باطنها �أو يف عمق االنهار.

 .2الآثار غري الثابتة:

وهي املنقوالت التي �صنعت لتكون بطبيعتها منف�صلة عن الأر�ض �أو الآثار الثابتة ،وميكن تغيـري مكانها بغري تلف.
و املخت�صون فقط هم اجلهة التي تعترب �أي �أثر من الآثار (غري الثابتة) �آثر ًا ثابت ًا� ،إذا كانت جزءا من �أثر ثابت �أو
مكملة له� ،أو مقرون ًة به� ،أو زخرفا فيه  ،كالكتابات والنقو�ش والعنا�صر املعمارية و�شواهد القبور.

احلماية القانونية للآثار النوبية:

متثل الآثار الر�صيد الدائم من التجارب واخلربات واملواقف التي تعطي الإن�سان القدرة على �أن يواجه احلا�ضر ،ويت�صور امل�ستقبل
باعتبارها من �أهم مكونات الذاكرة الب�شرية املمتد �إىل �أعمق جذور مكوناتها .ولذلك ف�إن تخريب �أو تدمري �أو �إتالف �أو تهريب
�أو �سرقة الآثار يعني انقطاع جزء من تاريخنا ،وحمو �شيء من ذاكرتنا  .فقيمة الآثار ال تقف عند متعة م�شاهدة املكان فح�سب
 ،ولكنها تعني تاريخ جمموعة ب�شرية ،مرياثها ،و ذاكرتها اجلماعية ،ف�إذا �سقط املكان �أو توارى �أو مت �إغراقه ،فذلك يعني حمو
رموز التاريخ  ،و�ضياع ذاكرة الأمة  ،و لكل ذلك ت�أتت �أهمية احلماية للآثار النوبية .
على �صعيد احلماية القانونية �سنتطرق هنا لثالث م�ستويات من احلماية القانونية ،دولي ًا ،و �أقليمي ًا و وطني ًا  ،و ذلك كما يلي:
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�أو ًال :احلماية القانونية على ال�صعيد الدويل:

االتفاقيات الدولية( :الت�أكد من هذه االتفاقيات و ا�سماءها من االنرتنت)
 اتفاقية لآهاي لعام  1954حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع امل�سلح املبادئ الدولية للتنقيبات الأثرية ال�صادرة . 1956 �إتفاقية احلفاظ على جمال املناظر الطبيعية و املواقع ال�صادرة عام .1962 امليثاق الدويل ل�صيانة و ترميم الن�صب و املواقع الأثرية لعام  1964املوقع بالبندقية �إتفاقية �صيانة املمتلكات الثقافية املعر�ضة للأعمال احلكومية و اخلا�صة ،ال�صادرة عام .1968 �إتفاقية حظر و منع �إ�سترياد و ت�صدير و نقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�شروعة لعام .1970 �إتفاقية �صيانة الرتاث العاملي و الطبيعي لعام .1972 �إتفاقية احلفاظ على الإحياء و املدن و املواقع التاريخية ال�صادرة عام .1976� -إتفاقية �إ�سرتجاع املمتلكات الثقافية امل�سروقة �أو امل�صدرة بطرق غري م�شروعة .1995
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الإتفاقيات و املعاهدات الدولية يف جمال حماية املمتلكات الثقافية لل�شعوب:
�أو ً
ال:

لقد برزت فكرة حماية حماية املمتلكات الثقافية لأول مرة مرتبطة يف حالة وقوع نزاع م�سلح منذ �إتفاقية لآهاي عام  1899و
 1907ثم تر�سخت يف الوثيقة النهائية للم�ؤمتر الدويل يف حالة نزاع م�سلح حلماية املمتلكات الثقافية التي حررت يف مدينة لآهاي
 14مار�س  1954املحفوظة لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية و العلوم و الثقافية و يق�صد باملمتلكات الثقافية يف نطاق هذه
االتفاقية مهما كان �أ�صلها �أو مالكها ما ي�أتي:
 .1املمتلكات املنقولة �أو الثابتة ذات الأهمية الكربى لرتاث ال�شعوب الثقايف كاملباين املعمارية �أو الفنية منها �أو التاريخية
الديني منها �أو الأماكن الأثرية و جمموعات املباين التي تكت�سب بتجميعها قيمة تاريخية �أو فنية و التحف الفنية و
املخطوطات و الكتب و كذلك املجموعات العلمية و جمموعات الكتب املهمة.
 .2املباين املخ�ص�صة ب�صفة رئي�سية و فعلية حلماية و عر�ض املمتلكات الثقافية املنقولة كاملتاحف و دور الكتب الكربى و
خمازن املخطوطات و كذلك املخابئ املعدة لوقاية املمتلكات الثقافية املنقولة يف حالة النزاع.
 .3املراكز التي حتتوي على جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية و التي يطلق عليها ( مراكز الأبنية التذكارية) و ت�شمل
حماية املمتلكات الثقافية يف نطاق �إتفاقية لآهاي لعام  1954و قاية هذه املمتلكات و �إحرتامها.

ثاني ًا:

�إن الإتفاقية اخلا�صة بحماية الرتاث الثقايف و الطبيعي التي �أقرها امل�ؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية و العلوم و الثقافة
يف عام  1972/11/16يف باري�س التي �أو�صت ب�صيانه الرتاث الثقايف و الطبيعي ليلعب دوره الفعال يف احلياة املجتمع و �إدماج
�إجنازات احلا�ضر و قيم املا�ضي و جمال الطبيعة يف �إطار �سيا�سة �شاملة .حيث �أقر امل�ؤمتر العام وثائق حلماية الرتاث الثقايف
و الطبيعي مثل التو�صية اخلا�صة باملبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقها يف جمال احلفائر الأثرية عام  1956و التو�صية اخلا�صة
باملحافظة على جمال املناظر الطبيعية عام  ،1962و التو�صية اخلا�صة ب�صون املمتلكات الثقافية التي تهددها الأ�شغال العامة �أو
اخلا�صة عام  1968و قد �أنبثقت من هذه الإتفاقية اللجنة الدولية احلكومية حلماية الرتاث الطبيعي و من �أعمال اللجنة املفيدة
تقبلها جرد ًا مبمتلكات الرتاث العاملي الثقايف و الطبيعي الواقع يف �إقليم كل دولة و ت�سجل يف القائمة املن�صو�ص عليها يف الفقرة
( )1من املادة ( )11من هذه الإتفاقية و يتعني �أن يحوى هذا اجلرد الذي ال يعترب �شام ًال وثائق عن مواقع املمتلكات و عن الأهمية
التي متثلها.
و اللجنة بدورها تن�شر هذه املمتلكاات الثقافية و الطبيعية بقائمة كونها من الرتاث العاملي مرة كل �سنتني عن الرتاث العاملي
املعر�ض للخطر الذي يحتاج �إنقاذه �إىل �أعمال كربى يف طلب العون .و من �أجل تنفيذ الإتفاقية عندما يتعر�ض الرتاث العاملي
امل�سجل خلطر الزوال ب�سبب الأعمال الكربى العامة �أو اخلا�صة �أو التطور العمراين �أو ال�سياحي �أو النزاع امل�سلح �أو التهديد �أو
التهديد به �أو الكوارث و النكبات �أو الهزات الأر�ضية �أو التحول يف من�سوب املياه �أو الفي�ضانات .و تكون نفقات املعاجلة من املبالغ
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املتجمعة يف �صندوق حماية الرتاث العاملي الثقايف و الطبيعي.
�إن منظمة اليون�سكو قد �شاركت يف �سابقة يف جمال �صون الرتاث عندما تقدمت به م�صر عام  1959للم�ساعدة يف �إنقاذ
�آثار النوبة املعر�ضة للخطر نتيجة لقرار بناء �سد �أ�سوان وقد حققت حملة النوبة التي نفذت على مرحلتني ( النوبة و �أبو �سمبل)
و �إ�ستغرقت ع�شرين عام ًا �إذ جمعت ما يقرب من  56مليون دوالر من م�صادر دولية من جمموع التكاليف التي بلغت  98مليون
دوالر تقريب ًا.
ثالث ًا:
�إتفاقية ب�ش�أن التدابري الواجب �إتخاذها حلظر و منع �إ�سترياد و ت�صدير و نقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق م�شروعة التي
�إعتمدها امل�ؤمتر العام لليون�سكو يف باري�س .1970
و ن�صت املادة  15يف هذه االتفاقية ما مينع الدول االطراف فيها من عقد �إتفاقيات خا�صة فيما بينها ب�ش�أن �إ�سترياد املمتلكات
الثقافية التي نقلت لآي �سبب كان من مواطنها الأ�صلية قبل العمل بهذه الإتفاقية و تنفيذ ًا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة
ت�سجل هذه الإتفاقية يف �سكرتارية الأمم املتحدة بناء على طلب املدير املدير العام لليون�سكو.

رابع ًا:

�إعادة �أو �إ�سترياد املمتلكات الثقافية التي �أقطارها الأ�صلية من �أبرز الأمثلة على الأمثلة على عبقرية ال�شعوب و تراثها احل�ضاري
امل�شيد عرب القرون بجهد املبدعني الذين عربوا عن جوانب متعددة عن العبقرية و الفكر النري .لأن التقلب يف التاريخ يف التاريخ
قد �سلب �شعوب ًا عديدة �إرثها الذين ال يقدر بثمن حيث جتد هذه ال�شعوب هويتها.

دور اليون�سكو يف حماية الآثار:

و قامت اليون�سكو بو�ضع �أكرث من �إتفاقية دولية تهدف اىل حماية كل ارث ثقايف �أو �أثري �أو طبيعي ،من هذه االتفاقيات:
 تو�صية ب�ش�أن املبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقها يف جمال احلفائر الإثرية – عقدت يف نيودلهي �سنة  .1956و �شددهذا امل�ؤمتر على التقيد و اال�ستفادة من خربات بع�ض الدول التي لها جتربة ناجحة يف هذا املجال و �أن تكون م�صلحة
الآثار �إدارة حكومية مركزية و �أن تن�شئ وحدة توثيق مركزية.
 �إتفاقية من �أجل التدابري الواجب �إتخاذها حلظر و منع �إ�سرياد و ت�صدير و نقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غريم�شروعة .مت التوقيع على هذه االنفاقية يف باري�س يف عان  .1970جتدر الإ�شارة �أن هذه االتفاقية ال ت�شمل املمتلكات
الثقافية التي مت �إ�ستريادها�أو املتاجرة بها قبل تاريخ بدء العمل بهذه االتفاقية.
 �إتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف و الطبيعي �سنة .1972و تقف هذه االتفاقيات مع غريها من االتفاقيات الدولية التي تهدف اىل حماية كل ارث ثقايف �أو �أثري �أو طبيعي ،اال �أن هذه
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الآليات الدولية ال ترقي بالدرجة الكافية حلماية الرتاث الثقايف الوطني .و املدخل الوحيد ال�صحيح حلماية الرتاث و االثار
الوطنية هو بناء قاعدة من الت�شريعات التي تنظم و حتمي و تعاقب كل من يعتدي على الرتاث بجانب تغذية ال�شعور القومي بحب
االنت�ساب �إىل ذلك التاريخ الن يف ذلك تنمية لل�شعور القومي و حب االوطان.

ثاني ًا :احلماية القانونية على ال�صعيد الإقليمي:

�أقر ميثاق الوحدة الثقافية العربية الذي مت التوافق العربي عليه ببغداد يف  29فرباير�/شباط  ،1964ومبوجبه تقرر �إن�شاء املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم التي ت�أ�س�ست عام � ،1970أق ّر يف مادته اخلام�سة ع�شرة� ،أن تتعاون الدول العربية فيما بينها على
�إحياء الرتاث العربي –الفكري والفني– واملحافظة عليه ،ون�شره وتي�سريه للطالبني مبختلف الو�سائل ،وعلى ترجمة روائعه �إىل
اللغات احلية ،وهو ما �أكده د�ستور املنظمة العربية وتبلور يف عملها الثقايف منذ �إن�شائها.
وميكن �أن يبوب عمل املنظمة العربية يف احلفاظ على الرتاث يف املجاالت التالية:

املجال الأول:

ال�سيا�سات الثقافية ،وقد تبلور اهتمام خا�ص بالرتاث غري املادي منذ م�ؤمتر الوزراء يف دورته الثالثة ع�شرة بعمان عام 2002
حيث دعا امل�ؤمتر املنظمة �إىل �إيالء اهتمام خا�ص بامل�أثورات ال�شعبية (الفولكلور) وتعبرياتها  ،والتن�سيق مع املنظمات الدولية
العاملة يف جمال حمايتها وبالأخ�ص الوايبو واليون�سكو ،لإعداد مبادرة عربية متكاملة حلماية تعبرياتها.
�أما الرتاث املادي فقد �أواله م�ؤمتر الوزراء يف دورته اخلام�سة ع�شرة عام  2006مب�سقط كبري اهتمامه ،وتوجه اهتمام امل�ؤمتر
�إىل الرتاث الثقايف العربي يف بعده العاملي .بل �إن امل�ؤمتر عقد دورة ا�ستثنائية عام  2007باجلزائر بدعوة منها حتت عنوان
“حماية الرتاث الثقايف العربي والنهو�ض به”� ،شكلت قراراتها موجها للدول وللمنظمة يف جمال العمل الثقايف العربي امل�شرتك
ل�صون الرتاث والنهو�ض به .وكان امل�ؤمتر التا�سع ع�شر بالريا�ض عام  2009الذي يتناول مو�ضوعا رئي�سا له “احلفريات غري
امل�شروعة ،واملتاجرة باملمتلكات الثقافية”.

املجال الثاين:

عقد الدورات التدريبية يف الآثار و�إيفاد اخلرباء �إىل الدول .وكان لها يف ال�سنوات الأربع املا�ضية تعاون م�شرتك يف عقد دورات
تدريبية �سنوية مع برنامج “�آثار” املوجه �إىل الدول العربية يف منظمة �إيكروم وهي املركز الدويل لدرا�سة �صون وترميم املمتلكات
الثقافية ومق ّرها بروما.

واملجال الثالث:

و�ضع القوانني والت�شريعات على امل�ستوى القومي يف جمال حماية الرتاث الثقايف .وقد و�ضعت املنظمة القانون املوحد للآثار الذي
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�أق ّره م�ؤمتر وزراء الثقافة ببغداد يف نوفمرب  1981وتعمل حاليا على حتديثه ليعر�ض على م�ؤمتر الوزراء بالدوحة يف �أكتوبر 2010
�أما يف الرتاث غري املادي ،فقد عملت املنظمة منذ �سنوات على و�ضع م�شروع “اتفاقية حلماية امل�أثورات ال�شعبية يف الدول
العربية” وم�شروع “قانون منوذجي” ب�ش�أنها.

املجال الرابع:

الن�شر والتوثيق وو�ضع قواعد البيانات.

املجال اخلام�س:

التعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية يف جمال حفظ الرتاث الثقايف وتن�سيق العمل العربي امل�شرتك يف �إطار عملها يف هذا
املجال.

ثالث ًا :احلماية القانونية على ال�صعيد الوطني:

قد الحظنا �إن جممل الت�شريعات ال�سودانية ذات ال�صلة بالرتاث و احل�ضارة مل تويل احل�ضارة النوبية �أي ذكر ،و هي التي
تكاد �أحد �أهم مالمح ال�سودان و ح�ضارته ،و تكاد تكون الثقافة النوبية هي ال�شجرة التي تالقحت معها كل الثقافات الوافدة،
لتنتج ما ميكن �أن ن�سميه باحل�ضارة ال�سودانية� .إال �أنه من املده�ش �أن ال يكون هناك قانون �أو ت�شريع خا�ص باللآثار النوبية� ،أو
احل�ضارة النوبية �أو اللغة النوبية � ..إلخ  ،يف الوقت الذي ت�شرع فيه الت�شريعات و القوانني ملو�ضوعات �أقل �أهمية من الآثار النوبية
حال ،نبحث فيما يلي املناخ الت�شريعي الذي تعمل يف ظله احلكومة حلماية احل�ضارة و الثقافة النوبية ،و ذلك
و ح�ضارتها .على كل ٍ
من خالل تدرج زمني يبد�أ من �أقدم القوانني �إىل �أحدثها ،و ذلك كما يلي:

قانون الهيئة القومية للآثار و املتاحف ل�سنة :1991

هذا القانون قد �أن�ش�أ الهيئة القومية للآثار و املتاحف بد ًال عن م�صلحة الآثار ،و بح�سب ن�ص املادة  1/6جعل القانون للهيئة مهام
معينة  ،على ر�أ�سها  ،تنفذ قانون حماية الآثار ل�سنة  . 1999و هو خايل من اال�شارة املبا�شرة للح�ضارة النوبية و �آثارها ،و لكن
تنطبق بال�ضرورة �أحكام هذا القانون على الآثار النوبية.

قانون حماية االثار ل�سنة  1999و هذا القانون قد قام بالغاء قانون :1952

مل ي�شري اىل �آثار احل�ضارات النوبية على �سبيل املثال ،فكل الذي ا�شار اليه هو القول يف املادة( 3االثار يق�صد بها �أي �شئ خلفته
احل�ضارات �أو تركته االجيال ال�سابقة ،)...و كان االن�سب �أن تكون اال�شارة كما يلي (يق�صد بها �آثار احل�ضارات ال�سودانية ،على
�سبيل املثال احل�ضارة النوبية يف مروى و كرمة و كو�ش و غريها)،
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قانون معهد ح�ضارة ال�سودان ل�سنة :2001

�إن قانون معهد ح�ضارة ال�سودان ل�سنة  ،2001من التقنينات احلديثة التي عمدت �إىل املحافظة على احل�ضارة ال�سودانية ،فقد
ن�صت املادة الرابعة على انه ين�شئ املعهد ليعمل خلدمة احل�ضارة ال�سودانية مبختلف ابعادها التاريخية و املعا�صرة و امل�ستقبلية،
مل ين�ص هذا القانون على �أي �أ�شارة على دعم و تعزيز الثقافة  /الثقافات التي �أن�ش�أت �أو التي �أثرت يف احل�ضارة ال�سودانية،
فكل ما ن�صت عليه يف �صدد املحافظة على احل�ضارة ال�سودانية ،و بالتايل مل يقدم القانون ما ي�شري اىل خ�صو�صية احل�ضارة
ال�سودانية ،باال�شارة اىل مكوناتها ،ال �سيما الثقافة النوبية ،و بذلك ي�صلح هذا القانون �أن يكون قانون ًا لأي بلد �آخر ،مبا يت�ضمنه
مفاهيم عامة ،و جتنب متام ًا ذكر احل�ضارات النوبية ب�أي �إ�شارة  ،و مبراجعة الفقرات الت�سع التي جاءت حتت املادة ( ،)4جند
�أن الفقرة (هـ) ن�صت على ( امل�ساهمة يف حفظ الآثار ال�سودانية و يف الك�شف عنها يف حدود ما تتيحه القوانني و النظم).

قانون �إعادة توطني و تعوي�ض املت�أثرين بقيام �سد مروي ل�سنة :2002

يف املادة الثانية تف�سري �شملت التعريفات كلمة اللجنة(يق�صد بها اللجنة ال�سيا�سية العليا) و كلمة اللجنة الفنية املخت�صة (و
يق�صد بها اللجنة ال�سيا�سية العليا لإقرتاح فئات تعوي�ض الأرا�ضي) ،و مل ت�شمل تلك اللجان �أي جلنة فنية لتقييم و تقدير االثار
النوبية التي قد تتعر�ض للت�أثري جراء عمليات الغمر ال �سيما �أن احل�ضارة املروية هي ح�ضارة قامت على �ضفاف النيل ،و املنطقة
املغمورة هي متاما املنطقة التي �شهدت �إذدهار احل�ضارة املروية ،هذا القانون حولت بق�صد �أن ينفى �أي �صلة جتمع املنطقة
املغمورة بتاريخ احل�ضارة املروية لذا �أمعن يف عدم اال�شارة �إىل درا�سات قبلية حول ت�أثري قيام ال�سد يف �إختفاء �آثار نوبية� ،أو
�إختفاء املعامل امل�ؤدية لها ،و مل تكن معلومة لدي القائمني بالأمر عند �إن�شاء ال�سد.

حتديات يجب �أن يعاجلها الت�شريع:
�أو ًال :التخطيط العمراين و �أثره يف تدمري املعامل الأثرية النوبية هامة:

من الظواهر ال�سلبية يف جمتمعنا قيام العديد من امل�شروعات التنموية احلكومية او الإ�ستثمارية التجارية التي تزحف باجتاه
املناطق االثرية و التاريخية و ذلك لقلة الوعي الر�سمي و الإجتماعي ب�أهمية احلفاظ على تلك املواقع .و رمبا �إقامة ال�سدود و
امل�شاريع الزراعية ال�ضخمة و املناجم يف مناطق تقع داخل مناطق �أثرية و تاريخية.
و �إزاء التحديات احل�ضارية كان البد من �إ�صدار ت�شريع يواكب هذا التطور احل�ضاري يف و�ضع �صيغ متقدمة يف حماية
التاريخ و الأثار .لذا من املهم ،من �ضمن الرتتيبا ت ال�ضرورية للحفاظ على الأثار� ،أعداد جلنة فنية ل�صياغة قانون حلماية
الأثار النوبية.
و من ال�ضروري عند ال�شروع يف �إعداد قانون الآثار  ،البد من الو�ضع يف االعتبار بالدرجة الأوىل �إ�شراك جتربة �إدارة م�صلحة
الآثار ال�سابقة من خالل �إ�ستيعاب جمال عملها العلمي و احلقلي و املعوقات التي واجهتها و مقررات امل�ؤمترات و االجتماعات و
الأوراق املتخ�ص�صة التي �أنتجتها امل�صلحة.
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ثاني ًا :تدمري ثقايف �أم �إبادة ثقافية:

�شاع ا�ستخدام م�صطلح الإبادة الثقافية ،حني يكون احلديث حول /عن الثقافة النوبية و مرياثها ،و ي�ستخدم امل�صطلح التدمري
املمنهج و املدرو�س لثقافات �شعب �أو �أمة الي �سبب كان ،على �أن يتم ذلك بوا�سطة حكومة �أو جماعة �سلطوية �أو جماعة �إجتماعية
نافذة.
و كان هذا امل�صطلح قد وجد رواج ًا قبل و �أثناء احلرب العاملية الثانية ،يف وقت ما خالل �سنة  ،1933فقد اقرتح رافاييل
ليمكني و�ضع املكون الثقايف كعن�صر �أ�سا�سي يف الإبادة اجلماعية التي �أطلق عليها (الفاندالية) ن�سبة �إىل الفاندال والتي هي
�إحدى القبائل اجلرمانية ال�شرقية التي اقتحمت مدينة روما وخربتها تخريبا عظيما ال �سيما يف �آثارها الفنية والأدبية وذلك �سنة
 455ميالدية .املهم �أن وا�ضعي معاهدة منع الإبادة اجلماعية �سنة � 1948أ�سقطوا هذا املفهوم لالبادة اجلماعية.
�إال �أن هذا املفهوم �آخذ يف التطور ،و �أ�صبح يحظى بحظ وافر من البحث و التدقيق ،و رمبا حوادث و حاالت التعدي على
املرياث القومي لل�شعوب املتكررة ،مثل الذي يواجهه النوبيون اليوم� ،سي�سهم يف �إعادة هذا املفهوم �إىل طاولة الت�شريع الدويل .و
ي�ستخدم م�صلح التدمري الثقايف يف بع�ض ال�سياقات ليعطي ذات املدلول اخلا�ص بالبادة الثقافية و الذي �أ�شرنا �إليه �سلفا ،و ذلك
مثلما �إ�ستخدم القانون الدويل م�صطلح �إبادة الإجنا�س كمرادف مل�صطلح الإبادة اجلماعية.
احلماية التنفيذية للآثار النوبية:

�أو ًال :ت�أ�سي�س �إدارة خا�صة بحماية الآثار النوبية:

�إن �إن�ش�أ م�ؤ�س�سة �أو هيئة حكومية البعة لواحدة من الوزارات املخت�صة ،هو �أمر مهم للغاية من زاوية حتديد اجلهة الواجب عليها
تنفيذ القانون و حماية و تنظيم الآثار ،و تخ�صي�ص هذه الهيئة احلكومية ي�ستدعي اال�ستعانة باخلربات العلمية و الفنية املت�صلة
بهذا النوع من الآثار و هذه الطريقة يف التحديد ت�ساعد يف حتديد امل�سئول و ال�سلطات و االخت�صا�صات و القانون الواجب التطبيق.
و قد يكون من الأمثل يف حماية الآثار تكوين جمل�س �أعلى حلماية الآثار ي�ضم جمموعة من امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة و جمموعة من
املتخ�ص�صني يف التاريخ و الثقافة و الفنون و املعمار تكون مهمته درا�سة كل الآثار املوجودة �سواء ما كان منها ظاهر ًا او مطمور ًا
حتت الرتاب .و من مهام هذه املجل�س تكوين جلان فرعية يف االقاليم لتحديد و جرد االثار و ت�سجيلها.
هذه ال�صور من احلماية التنفيذية ت�ستفيد من التخ�ص�صية العلمية و تنظم اجلوانب االدارية و التخ�صي�صات املالية .كما �أنها
تربز الهدف و ت�ضعه يف نطاق متخ�ص�ص ،و بذلك تكون هذه الهيئة خمت�صة على نحو دقيق بالك�شف عن الآثار النوبية ،و
ت�صنيفها و �صيانتها و حمايتها و املحافظة عليها ،و درا�ستها و �إ�ستخال�ص احلقائق التاريخية منها و رع�ضها على النا�س و ن�شر
الثقافة الآثارية.

ثاني ًا� :إن�شاء املتاحف و تطويرها:

من �أهم و�سائل احلماية التنفيذية للأثار النوبية هي �أن�شاء حماية للآثار النوبية يف مواطنها الأ�صلية و ترميم ما �أ�صابه الدمار
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و التلف ب�صورة علمية و بوا�سطة علماء و فنيني خمت�صني .بجانب ذلك تربز �أهمية احلديث عن عن املتاحف و �ضرورة تطويرها
على �أ�س�س حديثة حتقق �أهداف تعريف اجلمهور بح�ضارة بلدهم و حماية تلك الآثار و املحافظة عليها و منع �شتى �صور الإعتداء
عليها.

ثالث ًا :ال�سعي لإ�ستعادة الإثار النوبية امل�سروقة:

�إن من �أهم اجلهود التي على ال�سلطة التنفيذية �أن جتتهد فيها يف �سبيل احلفاظ على الآثار النوبية هو ال�سعي ال�سرتداد الآثار
النوبية املنهوية او تلك التي متت حيازتها ب�صورة غري قانونية ،و يف ذلك للدولة �أن ت�سلك كافة �سبل القانون الدويل ال �سيما تلك
التي �أ�شارت لها �إتفاقية �إ�سرتجاع املمتلكات الثقافية امل�سروقة �أو امل�صدرة بطرق غري م�شروعة  1995او من خالل تفعيل �أحكام
�إتفاقية حظر و منع �إ�سترياد و ت�صدير و نقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�شروعة لعام  .1970باال�ضافة ل�ضرورة مطالبة
اجلمعية العامة للأمم املتحدة و كذلك منظمة اليون�سكو بالتدخل يف هذا ال�ش�أن� .أو من خالل حث اجلهات التنفيذية يف الدولة
للقيام مببادرة لعقد �إتفاقيات ثنائية �أو �إقليمية تهدف اىل �إعادة الرثوات الثقافية التي نهبت من ال�سودان.
و كانت اليون�سكو قد عقدت م�ؤمترها الع�شرين يف عام  1980و كونت جلنة دولية لت�سهيل املفاو�ضات الثنائية بني الدول ل�ضمان
�إ�سرتداد املقتنيات الثقافية و املنقوالت التاريخية التي مت تهريبها خارج �أوطانها بطرق غري �شرعية ،و لكن مل تنجح هذه االتفاقية
الدولية يف �إ�سرتداد االثار النوبية ،ب�سبب عدم وجود وعي وطني كاف باالجراءات القانونية الدولية �أو لغياب الإرادة ال�سيا�سية
و التنفيذية الداعمة ملطلب ا�سرتداد الآثار النوبية ،هذا ف�ض ًال على الق�صور القانوين و ال�سيا�سي الذي �إكتنف م�سرية الإتفاقية.
و من وجهة نظرنا ،نرى �أن �إتفاقية �إ�سرتداد املمتلكات الثقافية امل�سروقة او امل�صدرة ب�صورة غري �شرعية ل�سنة  1995قد ت�سهم
ب�شكل فاعل يف دعم الطلبات اخلا�صة با�سرتداد الآثار النوبية التي مت تهريبها �إىل خارج موطنها.
و لقد درجت العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية و بع�ض الدول �إىل حث جلنة الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
على �إيالء �أهمية خا�صة ملو�ضوع حماية املمتلكات الثقافية وذلك بالعمل على ت�شجيع الدول على �إبرام اتفاقيات ثنائية على غرار
املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف لل�شعوب املوروث يف �شكل ممتلكات منقولة ,وا�ستحداث الآليات القانونية
والفنية الالزمة لتحقيق ذلك ,وتعزيز �سبل التعاون الدويل بهدف مكافحة �سرقة املمتلكات الثقافية والتنقيب املحظور عنها
واملتاجرة بها وا�ستريادها وت�صديرها ب�صورة غري م�شروعة ,ومنا�شدة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تو�صى بتوجيه عناية
خا�صة لهذا املو�ضوع يف �إطار مناق�شة م�ؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

رابع ُا� :صور �أخرى للحماية التنفيذية:

و باحلديث عن ن�شر الوعي و الثقافة الآثارية ،يجدر التطرق على �صور مهمة �أخرى من �صور احلماية التنفيذية للآثار النوبية:
 .1ان�شاء املعاهد و مراكز البحوث املتخ�ص�صة و مراكز املعلومات املت�صلة بالرتاث النوبي املادي (الآثار) و الرتاث النوبي
املعنوي (بامل�أثورات ال�شعبية -الفلكلور)
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� .2إن�شاء الإذاعات و القنوات التلفزيونية التي تعمل على احلافظة على املوروثات ال�شعبية و تغذيها و تطوريها و احلفاظ
عليها بالتداول و الدرا�سة و التوثيق.
�.3إدماج الثقافة و التاريخ النوبيني يف النظام التعليمي املدر�سي و اجلامعي ب�صورة منهجية ترتافق مع املواد الثقافية و
التاريخية االخرى.

احلماية الق�ضائية:

و احلماية الق�ضائية للآثار قد تتج�سد يف حماية الق�ضاء اجلنائي �أو الق�ضاء املدين �أو الق�ضاء الإداري �أو الق�ضاء اخلا�ص �أو من
خالل هيئة �إدارية ذات �سلطات ق�ضائية� .إال �أن كل تلك الآليات قد تكون غري فعالة يف حالة غياب الوعي القانوين مببادئ حماية
الآثار مبوجب القانون الدويل و مبوجب القانون الوطني.
فيما نتناول �صور احلماية الق�ضائية ب�إيجاز بغر�ض �أعطاء �صوره عامة عن �أ�شكال تلك احلماية الق�ضائية ،و ذلك كما يلي:

�أو ًال :الق�ضاء اجلنائي:

�إن مهمة القا�ضي اجلنائي تطبيق القوانني العقابية ،التي ت�شمل قانون العقوبات و القوانني العقابية الفرعية اخلا�صة مثل قانون
الآثار و قانون اجلمارك و قانون ال�شرطة و غريها.
الن�ص اجلنائي ذو �شقني �شق التجرمي و�شق العقاب وال يت�صور �أن يجرم امل�شرع اجلنائي فعال وال يقرر عقوبة ملن يخالف �إرادته
من جترمي هذا الفعل الن التجرمي يف هذه احلالة والعقوبة هي جزاء اجلرمية فال عقوبة ما مل ترتكب جرمية واعتبار العقوبة
جزاء يخلع عليها طابعا جنائيا والذي يرتبط به طابع اجتماعي عام يتمثل يف �أن العقوبة مقررة مل�صلحة املجتمع الذي ناله �ضرر
اجلرمية فاملجتمع وحده هو �صاحب احلق وال�صفة يف املطالبة بتوقيعها عن طريق الأجهزة التي متثله يف ذلك .
يعد قانون حماية الآثار يف معظم البلدان من القوانني اخلا�صة التي ت�ستهدف حماية قطاع عام من قطاعات الدولة وجزء من
تراثها احل�ضاري والوطني وقد يلج�أ امل�شرع يف مثل هذا القانون �إىل �أ�سلوب التجرمي حلماية الآثار و قد يعترب الآثار من الأموال
العامة للدولة ،وبالتايل يجرم بع�ض االفعال و االن�شطة التي مت�س الآثار ،ومن بني ذلك عب �سبيل املثال� :أن يحظر على الأفراد
متلكها �أو حيازتها �أو الت�صرف فيها و �أن يحظر االجتار فيها و �أن يوجب على كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ي�شغل بناء تاريخي �أو
موقع �أثرى مل يتقرر نزع ملكيته �أن يحافظ عليه من �أي تلف �أو نق�صان و �أن يحظر هدم العقار الأثري كله �أو بع�ضه �أو �إخراج جزء
منه خارج الدولة و �أن يحظر �إقامة من�شات �أو مدافن �أو �شق قنوات �أو �إقامة �سدود �أو ر�صف طرق �أو �إقامة قنوات للري يف املواقع
�أو االرا�ضى الأثرية �أو يف املنافع العامة للآثار.
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ثاني ًا :الق�ضاء الإداري:

�أن من املت�صور �أن ين�شب نزاع بني هيئتني �إداريتني بخ�صو�ص تف�سري القانون �أو بخ�صو�ص �إخت�صا�ص كل �أو �أحد الهيئ�آت
احلكومية ،و الأمثلة كثرية لهذا النوع التنازع الإداري فمن املت�صور �أن تقوم �إدارة حكومية ب�إ�صدار قرار ب�إزالة مباين تاريخية
الجراء اعمال تنموية �أو ا�ستثمارية جتارية� ،أو �أن ترف�ض دائرة الآثار طلب ًا للح�صول على ت�صريح على �إجازة بالتنقيب عن �آثار� ،أو
ت�صريح ببيع و نقل �آثار �أو مقتنيات تاريخية� ،أو �أن تقرر �سلطات حكومية �أخرى �إغراق مناطق معينة حا�ضنة ملجموعة من الآثار
الظاهرة �أو املطمورة  ،يف مثل تلك احلاالت يكون الق�ضاء الإداري هو املخت�ص يف نظر تلك الدعاوي.

ثالث ًا :الق�ضاء اخلا�ص:

قد تن�ش�أ حماكم خا�صة تكون من �ضمن �إخت�صا�صها حماكمة اجلرائم املرتكبة �ضد الآثار ،و قد تكون تلك املحاكم اخلا�صة هي
حماكم خا�صة بقانون اجلمارك و التهريب و قد تكون حماكم ع�سكرية �أو حماكم خا�صة بجرائم احلرب �أو جرائم �ضد الإن�سانية.
هل يتعار�ض حق حماية الآثار و اخل�صو�صية الثقافية للنوبة مع حقهم يف التنمية:
تعد التنمية عامل حموري و فعال يف حتقيق ال�شعوب و �سالمها  ،و هذا احلق بالن�سبة للنوبيني ب�شكل عام  ،و للنوبيني يف ال�سودان
ب�صفة خا�صة� ،سودان يعد حجر الزاوية يف بناء �سالم و ا�ستقرار و تنمية يف �أقليم النوبيني.
مت �إقرار احلق يف التنمية يف عام  1981يف املادة  22من الإعالن الأفريقي حلقوق الإن�سان و ال�شعوب ،كحق مقرر للأفراد
و اجلماعات� .إن الفقرة ( )1من املادة  22ن�صت على �أن لكل ال�شعوب احلق يف التنمية الإقت�صادية و الإجتماعية و الثقافية  ،و
ذلك �إ�ستناد ًا حلقهم يف احلرية و الكرامة  ،و حقهم يف امل�ساواة يف التمتع بالرفاه الإجتماعي.
و يجب �أن يكون احلق يف التنمية مكفو ًال للنوبيني يف منطاقهم ،مثلهم مثل غريهم من املواطنني يف الدولة ،فاحلق يف التنمية،
كان قد متت اال�شارة اليه يف عام  1986يف �إعالن الأمم املتحدة حول احلق يف التنمية Declaration on the Rights to
 ، Developmentالذي كان قد مت �إعتماده بوا�سطة اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف قرارها  .128 -41و احلق يف التنمية
هو حق مقرر للجماعة مثلما هو حق مقرر للأفراد ،و قد مت الت�أكيد عليه يف �إعالن فينا و برنامج العملVienna Declaration
 1993 ,and Programme of Actionعليه �أ�صبح احلق يف التنمية م�ضمن ًا يف العديد من برامج الأمم املتحدة ،وبالتايل
�أ�صبح برنامج عمل طويل املدى ،على نحو خا�ص لدى برنامج االمم املتحدة الإمنائي من خالل برناجمه املعروف (�أهداف الألفية
للتنمية)� .أن التنمية التي يعنيها الإعالن  ،هي �شاملة� ،إقت�صادي ًا ،و�إجتماعي ًا ،و ثقافي ًا ،كما �إنها عمليات و �سيا�سيات مرتابطة
تهدف اىل حت�سني �أو�ضاع ال�سكان و الأفراد على �أ�سا�س من م�شاركة فاعلة و حرة و قيمة يف التنمية و كذلك توزيع عادل للفوائد
الناجتة عن ذلك.
و هذا احلق مثل بقية احلقوق ،ال يتطلب �إعماله �إبطال حق �آخر ،فال ي�ستوي �أن يدعي �شخ�ص ب�أنه حلماية (احلق يف التعليم)
�إنه ي�ضحي ب (احلق يف امل�ساواة) مث ًال ،و بالتايل ال يعني املطالبة بالتنمية و الرفاه االجتماعية �إهدار احلق يف املحافظة على
(الثقافة اجلماعية و الأثار التاريخية) للنوبيني.

14

من الثابت �أن املحافظة على الرتاث الثقايف واحل�ضاري ت�أتي على قائمة �أولويات احلقوق الثقافية للأفراد واجلماعات،
فالرتاث الثقايف هو املعرب عن اجلماعة و تاريخها ،و يف ذلك تن�صهر ذاتية ال�شعوب وهُ ويتها الفكرية والثقافية ،و تنعك�س من
خاللها �إبداعاتها  .و يف الواقع العملي تعر�ضت اللآثار النوبية للتدمري و الإغراق خالل القرن ال�سابق و القرن احلايل ،يف مرات
عديدة مبوجب مربرات التنمية و الرفاه الإجتماعي لل�شعب النوبي ،و �أكدت �شواهد التاريخ ب�أنها كانت “ قولة حق �أريد بها
باطل”.
�إن املعامل و االثار احل�ضارية  ،الظاهر منها ،و املتوقع ظهوره ،حتظى بحماية دولية ،يف وقت ال�سلم و يف وقت احلرب ،حتت
ا�شراف اليون�سكو ،و �أ�صبحت يف هذا ال�صدد العديد من املدن التاريخية حممية مبوجب القانون الدويل من التدمري و التخريب،
و ذلك �إقرار ًا بحقوق ال�شعوب كمجموعة ( و لي�س االفراد) يف احلفاظ على تاريخها و معامل ح�ضارتها االن�سانية.

15

16

