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هداءاإل  

 

مثلك أنت!! كال أحد مثل  

ني سعادة أيامه ويستودع عمره يمنح   لو يسَر لي عطفا  وعطاء  ألدركت أنه  أنت الرجل الوحيد الذي 
..في حنايا قلبي  
 والدي العزيز

بة  ..ل أياميك  يا  ..من الجنة أتنفسها وردة   يا أمي أمي يا  ..حياتي أضاءالنور الذي يا صاح 
..اللهم احفظها لي ..أعظم ما أملك  

 والدتي العزيزة

..أدامكم هللا لي ..يا ربيع العمر ..بجانب قوة يا قوة   ..يا درع الحياة  
 أخوتي الرائعون 

..الذين لم ولن أنساهم أبدا  .. أحبائي في حنانهم.. أخوتي في نصحهم.. أصدقائي في دعمهم  

نأصدقائي المحبي  

 نق  في ع   من الياسمين، قالدةٌ  ستان زهٍر، نهٌر في حدائق، باقاتٍ صديقتي كان ي فترض أن تكون ب  
ي أجمل بكثير من أن تكون بشرا ، يا رفيقة الروح، أشكر هللا الذي هصغيرة،  عصفورةٌ  طفلة،

..جمعني بك  

 أختي الجميلة نور الموصلي

تي مملوءة بمواقف درٍب والجزء الجميل في مشوارنا هذا، صديقي الذي ال ي عوض، ذاكر  هو رفيق  
حبتك لمونصائح وحكايات  ..ولن أنساها، يا جمال الحياة في ص   

 زميلي المتميز طارق الجيرودي

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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 شكر وتقدير

 

القلب، له علينا الكثير،  الذهن، حاضر   هو في العلم بحٌر واسٌع، وفي األخالق أٌب ومعلم ، حاضر  
من وقته وجهده الكثير، عطاؤه متواصل بال  منحناكان معنا لحظٍة بلحظة على مدى عامين، 

..حدود  

..والعرفان بالجميل لمقامك الكريم ر واالحترامكل التقدي   
ياسر كلزي : الدكتور المحترم  

 مدير برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنساني
 

إلى الذي أشرفت على بحثي وكانت السبب الرئيس في إتمامه، أشكر لها ما أولتني إياه من اهتمام 
م الكثير، مما شجعني على األخذ من وقتها الثمين، حيث ككبير، وأعطتني من وقتها وعلمها ال

..أمدتني بالوفير من توجيهاتها السليمة حتى اكتمل هذا البحث  

فان بالجميل واالحترام والتقدير على الفضل والنصح وكريم ر أتقدم لها بخالص الشكر الجزيل والع
..اإلشراف على البحث  

رنا خاروف: الدكتورة المحترمة  

الجامعية بقسم ماجستير التأهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنسانياألستاذة   
 

شكرا  لتفضلكم بقبول مناقشة بحثي.. أعالم القانون .. مناهل العلم.. دالئل المعرفة  
 السادة الدكاترة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة

 

صب أعينكم ، واضعين ن  انطالقا  من دوركم العظيم ورسالتكم السامية التي تقومون بحملها ونشرها
..م أهل التقدير والتكريمنبيل، فأنت   ها كبير، ووسامٌ ها عظيم، وأجر  األمانة التي بين أيديكم، شأن    

طرت بأحرف من ذهب ؤكمأسما س   

الهيئة التدريسية لماجستير التأهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنسانيالدكاترة أعضاء   

...وأخيرا    

إنجازه ممن ذكرتهم أو لم أذكرهمفي بحثي وساهم معي في أشكر كل من أعانني   
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 ملخص البحث باللغة العربية

 

تناااول البحااث موضااوع دراسااة قواعااد حمايااة الممتلكااات الثقافيااة ماان االنتهاكااات واالعتااداءات 
التي تتعرض لها خالل النزاعات المسلحة، وذلك من خاالل توساع مفهاوم حماياة الممتلكاات الثقافياة 

ك الدولية وصوال  إلى اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافياة فاي حالاة نازاع مسالح عاام في الصكو 
 .نم، وبروتوكوليها اإلثني2591

باعتبارها وثائق تعاقدية تضمنت تعريف شامل للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية، إال أن 
ساكرية الاذي يتمثال بتوقاف حماياة هناك ثغرة أساسية في هاذا النظاام متمثلاة فاي مفهاوم الضارورة الع

وأيضااا  مان خااالل دراساة قواعااد القاانون الاادولي . الممتلكاات الثقافياة إذا تحولاات إلاى أهااداف عساكرية
اإلنساااني العرفااي التااي ت قاار بحمايااة الممتلكااات الثقافيااة أثناااء النزاعااات المساالحة، والااذي باادوره ي لاازم 

 .ا  في االتفاقيات الدولية ذات الصلةجميع أطراف النزاع حتى تلك التي ال ت عتبر طرف

كذلك تم البحث في مسؤولية الدولة عند مخالفتها للقواعاد المقاررة لحماياة الممتلكاات الثقافياة، 
فإذا ثبت وقوع المخالفة وترتب عليها ضررا  استوجب ذلك التزامات تقاع علاى عااتق الدولاة ساواء رد 

ها تنتهااك هااذه القواعااد إنماا األفااراد أيضااا  لااذلك تاام وليساات الادول وحااد. الممتلاك الثقااافي أو التعااوي 
 .تقرير المسؤولية الجنائية الفردية عن األعمال العدائية المرتكبة ضد هذه الممتلكات

كما تم ذكر الخطوات التي اتخاذها المجتماع الادولي فاي سابيل حماياة الممتلكاات الثقافياة مان 
رغم ماان عاادم كفايتهااا علااى أرض الواقااع إال أنهااا خااالل ايليااات والمعاهاادات والقاارارات الدوليااة، بااال

إضااافة إلااى التشااريعات . كفيلااة لترساايل االلتاازام بصااون الممتلكااات الثقافيااة أثناااء النزاعااات المساالحة
الوطنيااة التاااي نصااات علاااى حمايتهاااا وتجاااريم مرتكباااي العملياااات التدميرياااة الموجهاااة ضاااد الممتلكاااات 

ياد لالنتهاكاات التاي تتعارض لهاا الممتلكاات الثقافياة، وماا حصال فاي ساورية هاو بمثاباة تأك .الثقافياة
 .حيث استهدفت الجماعات المتطرفة الكثير من المواقع التاريخية واألثرية بشكل خطير

استمرار هذه العمليات العدائية بها يستلزم المزيد من الحلول والمقترحات وذلاك لوجاود ثغارات 
ونيااة، ماان خااالل تفعياال القواعااد القانونيااة الموجاااودة قانونيااة ال بااد ماان معالجتهااا فااي المنظومااة القان

. والعمل على صياغة قواعد قانونية منفصلة مخصصاة للعملياات التاي تساتهدف الممتلكاات الثقافياة
حياااث توصااالت الدراساااة لنتيجاااة باااأن القواعاااد الدولياااة لااام تاااتمكن مااان وضاااع حاااد لتااادمير الممتلكاااات 

 .الثقافية، خاصة عمليات التدمير المتعمد
 .حماية، ممتلكات ثقافية، قانون دولي إنساني، مسؤولية دولية: مات المفتاحيةالكل
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ABSTRACT 

This research deals with the study of the rules for the protection of 
cultural property from violations and attacks during armed conflicts, through 
the expansion of the concept of the protection of cultural property in 
international instruments to the Hague Convention for the Protection of 
Cultural Property in the event of armed conflict in 1954, and its additional 
protocols. 

    As a contractual document that included a comprehensive definition 
of protected cultural property, a fundamental gap in the system was the 
concept of military necessity, which is that the protection of cultural property 
is discontinued if it becomes military objectives. Also, by examining the rules 
of customary international humanitarian law that recognize the protection of 
cultural property during armed conflicts, which in turn oblige all parties, even 
those that are not considered party of the relevant international conventions. 

    State liability was also examined when it violated the rules 
established for the protection of cultural property, and if the violation is 
established and causes harm, it entails obligations with the State, whether it 
is the restitution of the cultural property or compensation. 

    The steps taken by the international community to protect cultural 
property through international mechanisms, treaties and resolutions, although 
inadequate on the ground, were also mentioned, but they would be sufficient 
to establish a commitment to the preservation of cultural property during 
armed conflicts. 

     In addition to national legislation, which provided for their protection 
and the criminalization of the perpetrators of destructive operations against 
cultural property. What happened in Syria is a confirmation of the violations 



 ه
 

of cultural property, where extremist groups have seriously targeted many 
historical and archaeological sites. 

    The continuation of these hostilities requires further solutions and 
proposals because there are legal gaps that need to be addressed in the 
legal system, by activating existing legal rules and working to formulate 
separate legal rules for operations targeting cultural property. The study 
concluded that international norms had not been able to put an end to the 
destruction of cultural property, particularly deliberate destruction. 

Keywords: protection, cultural property, international humanitarian law, 
international responsibility. 
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 المقدمة
 الفصل األول

 ي الصكوك الدوليةتوسع مفهوم حماية الممتلكات الثقافية ف

 ماهية حماية الممتلكات الثقافية: المبحث األول

 مصطلح الممتلكات الثقافية وأنواعها: المطلب األول -
 اختالف الممتلكات الثقافية عن غيرها من مصطلحات اإلرث البشري : المطلب الثاني -

انون الاادولي أشااكال الحمايااة القانونيااة للممتلكااات الثقافيااة فااي  اال القااتعاادد : المبحااث الثاااني
 اإلنساني

 صكوك دولية مخصصة لحماية الممتلكات الثقافية :المطلب األول -
  د عرفية لتعزيز حماية الممتلكات الثقافيةقواع: المطلب الثاني -
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 طراف النزاع المسلحأل الرئيسية مسؤوليةال: المبحث األول

 المسؤولية الدولية التي تترتب على الدول: المطلب األول -
 المسؤولية الجنائية التي تترتب على األفراد: المطلب الثاني -

 (أنموذجا   سورية)انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية : المبحث الثاني

 ات الثقافيةالجهود الدولية والوطنية لحماية الممتلكتطور : المطلب األول -
 تعزيز حماية الممتلكات الثقافيةسبل : المطلب الثاني -
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 المقدمة

، ولايس اتها الثقافية وآثارهاا وتراثهااعلى حماية وصون ممتلك ،ل الحرصك   ،تحرص الشعوب
وصونه إنما صون لتاريل  وجزء أساسي من كرامة الشعوب، أن ت عنى بها فهي اإلرث والجذور عبثا  

 .لم هوية ثقافيةاوحماية لمع

جاازء ال يتجاازأ ماان الهويااة الثقافيااة التااي رساام مالمحهااا وصاااا مفرداتهااا عباار التاااريل كاام أنهااا 
جملة عناصر ومكونات، إذ دأب الباحثون على تقصي أوجهها واستنباط ما ينظمها من قوانين وماا 

 .يحكمها من ممارسات

عٍد على هوية وطنياة، وعلاى ذاكارة تطاول على حضارة، وت ي عدالمساس بالممتلكات الثقافية و 
الممتلكاات الثقافيااة ماادة بحااث حويقاي، وال يجااوز باأي حااال كماا ت عتباار . شاعوب مشااتركة فيماا بياانهم
ماان أركااان  أساسااي ، وركاان  الشااعوب بحمايتهااا، فهااي أحااد مكونااات تاااريلماان األحااوال االسااتخفاف 

  .ههويت

حياث ال ياتم ذلاك إال عان  ،الثقافياةيقاع علاى عااتق المجتماع الادولي الحفااا علاى الممتلكاات 
طرياق تقااديم المسااعدة ودعاام المجتمااع المحلاي، وال يااتم ذلاك بطريقااة عشااوائية، بال يخضااع لضااواب  
دقيقة ونوا م علمية، ت راعى فيه مبادئ أخالقية بسيطة، هي التدخل بالحد األدنى، والتوثيق الكامال 

 .هذه الممتلكات الثقافية لكل األعمال، واالستفادة من تجارب الشعوب في توثيق

مثاااااال حاااااي علاااااى ذلااااك، لتمتعهاااااا بحضاااااارة راساااااخة جااااذورها فاااااي التااااااريل، متجاااااددة  سااااوريةو 
حيااث أن تراثهااا األثااري والثقااافي هااو جاازء ماان . األغصااان، ويحااق لنااا أن ننصااب أنفساانا حااامين لهااا

عالم ايثار  ذلك على أكد. التراث الحضاري اإلنساني العالمي، وخسارته هو خسارة للبشرية جمعاء
ن متحضار لكال إنساا"لمسامارية األوغاريتياة، حياث قاال الفرنسي شارل فيرلو، وهو قارئ النصوص ا

 .(2)"ه األم وسوريةفي هذا العالم وطنان؛ وطن

نتيجااة الناازاع المساالح الااذي طالهااا علااى امتااداد الساانوات إال أنهااا تعرضاات إلااى كارثااة حويويااة 
الااذي و ساارقة نهااب وتنكياال و مان شااع أنااواع المجااازر الثقافيااة هاا أباقترفاات بحق حيااثالعشار الماضااية، 

 .أقدام الجماعات المسلحةالمواقع التي وطأتها  الكثير من طال

                                                           
( )

يومية سياسية )لكل إنسان في العالم وطنان، وطنه األم وسورية ألن سورية أم الحضارات، موقع البناء : ملحم، ادمون  
s://www.alhttp-: ، متاااااااااااااااااااح علااااااااااااااااااى الااااااااااااااااااراب 21/0/0202 اسااااااااااااااااااترجعت بتاااااااااااااااااااريل، (قوميااااااااااااااااااة اجتما يااااااااااااااااااة

binaa.com/archives/263490 
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 إشكالية البحث: أول  

تطاور علاى درجاة كبيارة مان األهمياة قافياة أثنااء النزاعاات المسالحة نظام حماية الممتلكات الث
واعتمااده فاي  الثقافياة،مفهاوم الممتلكاات  توساعخاالل  منفي مجال القانون الدولي اإلنساني، وذلك 

إال أنناا نارى ورغام ذلاك  اتفاقية دولية وصوال  إلى معاقبة مرتكباي االعتاداءات علاى هاذه الممتلكاات،
ماااان خااااالل عاااادم احتاااارام أطااااراف الناااازاع  بهااااا،التااااي ت عنااااى  القانونيااااةلصااااكوك اانتهاكااااات لنصااااوص 

الساؤال كمان فاي اإلجاباة علاى تالرئيساية إشاكالية البحاث ن ياه فاإها أثناء النازاع المسالح، وعلاللتزامات
 :التالي

للممتلكااات الثقافيااة أثناااء  هناجعاامااا ماادى فعاليااة االتفاقيااات الدوليااة فااي تااوفير حمايااة شاااملة و 
 النزاعات المسلحة؟

 :ت ثار تساؤالت فر ية بناء  على هذه اإلشكالية سيتم اإلجابة عنها في بحثنا، ومن أهمها

 رص القانون الدولي اإلنساني على توسيع مفهوم الحماية؟هل ح -2
 هل التزمت الدول في تطبيق أحكام الحماية؟ -0
 ة الدولية في حال انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية؟ما هي المسؤولي -1
 هل تم تطبيق قواعد حماية الممتلكات الثقافية خالل فترة النزاع المسلح في سورية؟ -1

 .بة عليه خالل بحثناهذا ما سيتم اإلجا
 هداف البحثأ: ثانيا  

دراسة موضوع حماية الممتلكاات الثقافياة هاو موضاوع باالم األهمياة، واساع األهاداف، حياث  
 :اإلجابة على األسئلة المذكورة آنفا  وعلى وجه الخصوصتهدف هذه الدراسة إلى 

 .بيان أحكام حماية الممتلكات الثقافية -2
 .الممتلكات الثقافية في سوريةنا م لحماية بيان القانون ال -0
تعزيز احتارام أحكاام حماياة الممتلكاات الثقافياة مان أجال حظار تادمير الممتلكاات الثقافياة  -1

 .واالتجار غير المشروع بها

 أهمية البحث: ثالثا  

ي عتباار قااديم جديااد، هااو قااديم بنوعااه وجديااد  فااي أنهااا تبحااث فااي موضااوع تكماان أهميااة الدراسااة
 .خالل السنوات القليلة التي مضت في  ل الظروف الدولية الراهنة بأهميته وباألخص ما حدث
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 باعتبارهاا األهمية العلمياة فاي دراساة القواعاد التاي ت عناى بحماياة الممتلكاات الثقافياةتتجلى إذ 
ت راث غني بالمعااني اإلنساانية والوايم الحضاارية وتشاكل جازء ال يتجازأ مان كراماة اإلنساان، والحفااا 

 .يين أثناء النزاعات المسلحةال يقل أهمية من الحفاا على أرواح المدنعليها من الضياع 

االسااتمرار فااي تاادمير الممتلكااات الثقافيااة واالتجااار بهااا يشاابه التاادمير القسااري لااذاكرة  كمااا أن
يعتبر جريمة في حق اإلنسانية ألنها تضر باإلباداع  عليهااالعتداء و . وتاريل وهوية الشعوب واألمم

ل جريمة حرب تنطبق عليها قواعد المسؤولية الدولية فاي القاانون الادولي العاام وفقاا  اإلنساني، وتشك
 .للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 الدراسات السابقة والخلفية النظرية: رابعا  

ء عةةات المسةةلحة علةة  ضةةو ايةةة الممتلكةةات الثقافيةةة فةةي النزاحم))عنوانهةةا : األولةة الدراسةةة 
 ((دولي اإلنسانيأحكام القانون ال

 خياري عبد الرحيم : الباحثإعداد 

 .م2551عام  ،لحقوق، الجزائررسالة ماجستير مقدمة إلى كلية ا
 مضمون الدراسة( أ

تناولاااات هااااذه الدراسااااة مفهااااوم الممتلكااااات الثقافيااااة، والتنظاااايم القااااانوني لمسااااألة الحمايااااة أثناااااء 
لحمايااة فااي بعاا  النزاعااات يااة لقواعااد اعااات المساالحة، كمااا تضاامنت هااذه الدراسااة نماااذ  تطبيوا النز 

 .المسلحة

م ت شاااارك 2591اقتاارح الباحاااث ضاارورة إبااارام اتفاقيااة جديااادة تحاال محااال اتفاقيااة الهااااي لعااام 
قواعاااد حماياااة الااادول النامياااة فاااي صاااياغتها، وننشااااء آلياااة جنائياااة دولياااة لمحاكماااة كااال مااان يخاااالف 

 .الممتلكات الثقافية

كونهااا حكمااة الجنائيااة الدوليااة، ا لاام يتطاارق الباحااث للمم لااذ2551وكااون الدراسااة ق اادمت عااام 
 .م2555وال للبروتوكول الثاني لعام صاحبة االختصاص القضائي، 

 أوجه التفاق وأوجه الختالف مع الدراسة الحالية( ب

تتفق هاذه الدراساة ماع الدراساة الحالياة بأنهاا تناولات مفهاوم الممتلكاات الثقافياة، والقواعاد التاي 
لة حماية الممتلكات الثقافية، إال أنها تختلف عن الدراسة الحالية بأن دراستنا هدفت أيضا  ت نظم مسأ

ت الثقافياااة التعاهدياااة الممتلكااااة انطبااااق قواعاااد حماياااة وحويقااا ،إلاااى تبياااان أناااواع الممتلكاااات الثقافياااة
 .في حال تم انتهاك هذه القواعدوالعرفية، وأيضا  معرفة المسؤولية التي تترتب 
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اآلليةات القانونيةة لحمايةة واسةترداد الممتلكةات الثقافيةة العرا يةة ))عنوانها : سة الثانيةالدرا
 (م3002أثناء فترة اجتياح القوات األمريكية للعراق في 

 سعد السعدي :إعداد الباحث 

 .م0229عام  ،جامعة آل البيت، األردنرسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، 

 مضمون الدراسة ( أ

خاللهااا إعااادة الممتلكااات الثقافيااة، الدراسااة ايليااات الوطنيااة والدوليااة التااي يااتم ماان  هااذه بيناات
 .توفير الحماية ضد االتجار بالممتلكات الثقافية في دولة العراقكيفية و 

 أوجه التفاق وأوجه الختالف مع الدراسة الحالية ( ب

الوطنياة والدولياة فاي حماياة  مية ايلياتهتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية بأنها تناولت أ 
الجهاود الوطنياة نها تناولت باإلضافة إلاى أن الدراسة الحالية تختلف عنها بأإال الممتلكات الثقافية، 

 التشاريعات الوطنيااة واالتفاقياات الدوليااة التااي أيضااا   تاام ذكار ،والدولياة فااي حماياة الممتلكااات الثقافياة
كمااا بينااا بعاا  األضاارار . ة التااي صااادقت عليهااا سااوريةت عنااى بهااذا الشااأن وكااذلك االتفاقيااات الدولياا

ياة العربياة التي لحقت بالممتلكات الثقافية خاالل فتارة النازاع المسالح الاذي دار علاى أراضاي الجمهور 
 .م0222السورية منذ عام 

ثقافياة، إال أن ماا هناك العديد من الدراسات السابقة فيما يتعلق بموضاوع حماياة الممتلكاات ال
نااا هااو أننااا سنسااتعرض التجربااة العمليااة التااي عاناات منهااا سااورية األم فااي  اال األزمااة ماان ي ميااز بحث

نازاع مسالح ومحاولاة ضاعيفي الحااس الاوطني تهرياب وتادمير الممتلكااات الثقافياة ألمتاه التاي عم اارت 
 .يالف السنين، كما أبدينا مقترحات في نهاية البحث ونعطاء فكرة لحل هذه اإلنتهاكات والحد منها

 منهج البحث: سا  خام

من أجل اإلحاطة باأهم النقااط األساساية لهاذا الموضاوع تام اعتمااد المانه  الوصافي التحليلاي 
وذلاااك مااان خاااالل تحليااال نصاااوص االتفاقياااات الدولياااة والمعاهااادات التاااي عالجااات موضاااوع حماياااة 

وبياان مادى  الممتلكات الثقافية، وذلك وصوال  لإلجابة واإلحاطة باإلشكالية المتعلقاة فاي هاذا البحاث
 .فعالية القواعد القانونية من خالل الحماية التي توفرها على أرض الواقع

 حدود البحث: سادسا  

قواعااااد حمايااااة الممتلكااااات الثقافيااااة فااااي ضااااوء قواعااااد القااااانون الاااادولي : الحاااادود الموضااااو ية
 .اإلنساني
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لتاريخياة أثنااء النزاعاات الممتلكات الثقافية وايثار الفنية وا( أنموذجا  ) سورية: الحدود المكانية
 .المسلحة التي جرت فوق أراضي الجمهورية العربية السورية

 .م0202 حتى عام م0222الممتدة من عام تتمثل في المدة الزمنية : زمانيةالحدود ال
 خطة البحث: سابعا  

 :ق سم البحث إلى فصلين

ماان خااالل  لثقافيااةمفهااوم حمايااة الممتلكااات ايتناااول الفصاال األول ماان البحااث كيفيااة توسااع 
من أجل تعريف مصطلح الممتلكات الثقافية ومعرفة أنواعهاا وتمييزهاا عان غيرهاا  ،الصكوك الدولية

ماااان المصااااطلحات المشااااابهة، وصااااوال  إلااااى تبيااااان أنااااواع قواعااااد الحمايااااة المقااااررة لهااااا وفقااااا  لقااااانون 
 .المعاهدات والقانون الدولي اإلنساني العرفي

انتهااك  التي تترتب على الدول واألفراد في حاالمسؤولية الدولية ال يتضمن أما الفصل الثاني
، كما تم ذكر ما حصل على أراضي الجمهورية العربية السورية مان قواعد حماية الممتلكات الثقافية

انتهاكااات لهااذه القواعااد وحرصاانا علااى تبيااان الجهااود الدوليااة والوطنيااة التااي ب ااذلت فااي ساابيل حمايااة 
قمنااااا بااااذكر األضاااارار التااااي حصاااالت  سااااوريةوباعتبااااار أن نمااااوذ  بحثنااااا هااااو  الممتلكااااات الثقافيااااة،

م، إضاافة إلاى ذكار مقترحاات مان أجال 0222للممتلكات الثقافية أثنااء فتارة النازاع المسالح مناذ عاام 
 .تعزيز حمايتها
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 الفصل األول

 توسع مفهوم حماية الممتلكات الثقافية في الصكوك الدولية
 تمهيد وتقسيم

ات الثقافية من العناصر األساسية لحضارة وثقافة الادول، وال ي مكان تقادير قيمتهاا تعد الممتلك
 .الحويقة إال بتوافر أدنى قدر ممكن من المعلومات عن أصلها وتاريخها وبيئتها التقليدية

ال سيما في بع  الدول -الدول  العديد منفي هذه الممتلكات في الوقت الراهن  تواجهحيث 
ت هدد بقاءها واستمرارها كشاهد على  عديدة مخاطر- د حضارتها إلى أعماق التاريلالعربية التي تمت

الحضااارة اإلنسااانية بمراحلهااا المختلفااة ويااأتي فااي مقدمااة هااذه المخاااطر مااا تتعاارض لااه ماان تاادمير 
 .ونهب وسرقة، فضال  عن االتجار غير المشروع بها أثناء النزاعات المسلحة

واحاادة ماان بااين الاادول التااي تعرضاات لهجمااات شرسااة لساارقة  هاايالجمهوريااة العربيااة السااورية 
مركاازا  ألقاادم الحضااارات لوجااود آثااار علااى أراضاايها قااَل نظيرهااا فااي  إذ ت عااد ،وطمااس إرثهااا الثقااافي

 .المتيازها بمواقع أثرية هي األغنى واألكثر تنوعا  في الشرق األوس و العالم، 

في رحاها، خالل األعاوام التاي مضات تعرضت هذه الحضارة بسبب النزاع المسلح الذي دار 
ألضرار وتدمير وانتهاكات وتعديات على مواقعها األثرية، التي تمتااز بويماة بالغاة فاي األهمياة مان 
تاااريل البشاارية، ماان ق باال عصااابات آثااار مساالحة وماان قباال أشااخاص مااأجورين، دون أدنااى احتااارام 

 .لقواعد الحماية الممنوحة لهذه الممتلكات

مااان ق بااال الوالياااات المتحااادة  م0221اق الشاااقيق التاااي تااام احتاللهاااا فاااي عاااام كاااذلك دولاااة العااار 
عد حضارة بشرية عريقة تؤرخ التطور البشري والحضاري لثالثمائة ألف األمريكية وقوات التحالف، ت  

ساانة مضاات ماان التاااريل اإلنساااني، حيااث شااهدت العااراق أعمااال نهااب وساالب ماان المتاااحف العراقيااة 
الفنياااة، وتااام حااارق المكتباااات والمحفو اااات مااان المخطوطاااات التاريخياااة وغيااار ذلاااك مااان المؤسساااات 

 .النادرة

لااذا وقباال الخااوض فااي دراسااة أوجااه الحمايااة القانونيااة المقااررة للممتلكااات الثقافيااة، البااد مااان 
تعريااف الممتلكااات الثقافيااة كونهااا موضااوع الحمايااة، وذلااك ماان خااالل معرفااة أنااواع هااذه الممتلكااات 

طلحات المشاااابهة لهاااا، ومااان ثااام البحاااث فاااي القواعاااد القانونياااة المتعلقاااة وتمييزهاااا عااان بعااا  المصااا
 .بحماية الممتلكات الثقافية وأنواع هذه الحماية
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 :سي بحث في المواضيع اينفة ذكرها في هذا الفصل من خالل مبحثين 

 ماهية حماية الممتلكات الثقافية: المبحث األول

ونيااة للممتلكااات الثقافيااة فااي  اال القااانون الاادولي أشااكال الحمايااة القانتعاادد : المبحااث الثاااني
 اإلنساني
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 المبحث األول

 ماهية حماية الممتلكات الثقافية
 تمهيد

للممتلكااات الثقافيااة قيمااة بالغااة األهميااة، سااواء أكاناات قيمتهااا أثريااة أم تاريخيااة، حيااث ترمااز 
وهااذه  بيئااة التااي ينتمااون إليهااا،ولها والالممتلكااات الثقافيااة إلااى معلومااات تتعلااق بتاااريل الشااعوب وأصاا

 . المكونات تجعل منها هدفا  للنهب والسرقة، كما تؤدي إلى االتجار غير المشروع بها

ادرة وضائيلة فاي ومع اختالف الممتلكات الثقافية وتعدادها في كل دولة على حده، إال أنهاا نا
طريقااة كاناات، فااإن ذلااك  رت سااواء بساابب الحااروب أو اإلهمااال، أو التاادمير بااأيمااالعاادد، ونذا مااا د  

يؤدي إلى صعوبة إعادة بنائها على هيئتها األصلية بسبب زوال الشكل الذي كانات علياه، وهاذا ماا 
 .  أعطاها قيمتها التاريخية

إلااى إحااداث دمااار ال يمكاان إصااالحه  سااوريةأدت األحااداث المؤلمااة التااي حصاالت فااي حيااث  
 .(2)المبالنسبة للعديد من أثمن المواقع التاريخية في الع

ولمعرفة ما هي هذه الممتلكاات الثقافياة سان ناقي فاي هاذا المبحاث البادايات التاريخياة لظهاور 
بالحماياااة علاااى الصاااعيد  عهااامت  سااان وتشااريع قواعاااد قانونياااة ت ة وصااوال  إلاااىمفهااوم الممتلكاااات الثقافيااا

ة لمصااطلح الاادولي، ماارورا  بتعااداد أنااواع هااذه الممتلكااات، وماان ثاام البحااث فااي المصااطلحات المشااابه
 .الممتلكات الثقافية لمعرفة الفرق بينها

 :سي قسم هذا المبحث على النحو االتي

 مصطلح الممتلكات الثقافية وأنواعها: المطلب األول

 ي عن غيرها من مصطلحات اإلرث البشر اختالف الممتلكات الثقافية : المطلب الثاني

                                                           
، بادون طبعاة، منشاورات وزارة الثقافاة، م0221-م0222اإلرث األثري فاي ساورية خاالل األزماة : عبد الكريم، مأمون  (2)

 .21م، ص0221المديرية العامة لآلثار والمتاحف، دمشق، 
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 مصطلح الممتلكات الثقافية وأنواعها: المطلب األول

ممتلكااات الثقافيااة فااي حياااة اإلنسااان قيمااة بالغااة األهميااة، كونهااا تمثاال تاريخااه وحضااارته، لل
واألعمال الفنياة التاي تعاد مان باين أكبار إباداعات العقال اإلنسااني، إال أناه  ،وأماكن العبادة كايثار،

لخصام خالل فترات النزاع المسالح تلجاأ الادول المتحارباة إلاى تادميرها مان أجال القضااء علاى هوياة ا
 .وتاريخه وثقافته ونيمانه، بغية محو كل أثر لوجوده وحتى لكينونته

فااد مرت هااذه المدينااة، ولاام ياان  أي  (2)"كاااتو القااديم"مقولااة كررهااا دائمااا  " يجاب تاادمير قرطاجااة"
وحتااى اليااوم عناادما يتفقااد الماارء أطااالل هااذه المدينااة العتيقااة التااي . أثاار تااذكاري وال معبااد وال ضااريح

حوض البحر األبي  المتوس  وكانت منافسة لروما، ي صاب بالاذهول لبسااطة  حكمت نصف دول
 .األطالل التي تشهد على وحشية الدمار

بنهايااة الحاارب العالميااة الثانيااة، حيااث لاام  م2515ي ااذكر أيضااا  مصااير مدينااة وارسااو فااي عااام 
 .(0) مبنىين  ال أثر تذكاري وال كنيسة وال 

من حروب ت عتبر من أعنف األحداث التي حصالت  بقة،الساأيضا  ما حصل في يوغوسالفيا 
فااي أوروبااا منااذ الحاارب العالميااة الثانيااة إذ تاام انتهاااك قواعااد حمايااة الممتلكااات الثقافيااة أثناااء الصااراع 

تم تدمير عدد ال ي حصى من الكنائس والمساجد واألديرة وحتى المقابر،  حيث .الدائر على أراضيها
ي مثاال جاازءا  ماان األنشااطة التااي ت ساامى بااالتطهير العرقااي، التااي كاناات وكااان النهااب والتاادمير الماانظم 
 .(1)تستهدف اإلبادة التامة للعدو

كلها من أجل هدف واحاد هاو محاو أي أثار ألي شايء غيار صاربي فاي األراضاي المساتولى 
 .عليها

                                                           
أمام مجلس الشيوخ الروماني، الهدف منها هو تادمير  ، الجملة المشئومة التي ألقاها كاتو الكبير"يجب تدمير قرطا " (2)

يوغرطاا حناشاي، : انظار. قرطا  لمناع تشاكل مملكاة قوياة توحاد كامال شامال إفريوياا وتهادد وجاود اإلمبراطورياة الرومانياة
مااااااااااارت قرطاااااااااااا " : م، متااااااااااااح علاااااااااااى الاااااااااااراب 02/2/0202 اساااااااااااترجعت بتااااااااااااريل، موقاااااااااااع الجزيااااااااااارة نااااااااااات، "لمااااااااااااذا د 
.https://cutt.ly/Pj6Kbdx 
: م، متاااااااح علاااااااى الاااااااراب 02/2/0202، اساااااااترجعت بتااااااااريلوارسااااااو المتماااااااردة، موقاااااااع اليونسااااااكو، : السااااااير، يواناااااااا (0)
.lmtmrwd-2/wrsw-https://ar.unesco.org/courier/2019 
نشاااأة الحماياااة القانونياااة للممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة النااازاع المسااالح ضااامن إطاااار القاااانون الااادولي " :ونياااون، فرنساااواب (1)

م، موقاااع اللجناااة الدولياااة للصاااليب 2591، اجتمااااع الاااذكرى الخمساااين التفاقياااة الهااااي لعاااام "اإلنسااااني التعاقااادي والعرفاااي
: ب م، متااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا02/2/0202 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااترجعت بتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريلاألحمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار، 

.https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5xff7b.htm 

https://cutt.ly/Pj6Kbdx
https://ar.unesco.org/courier/2019-2/wrsw-lmtmrwd
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5xff7b.htm
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 .(0) بوذامن تدمير لتمثالي  م0222في ربيع عام  (2)"باميان"وأيضا  ما حصل في 

ألمر، إن التادمير المتعماد لآلثاار وأمااكن العباادة واألعماال الفنياة هاو مظهار مان في حويقة ا
مظاااهر االناازالق إلااى هاويااة الحاارب الشاااملة، وهااو فااي بعاا  األحيااان يمثاال الوجااه ايخاار لإلبااادة 

 .(1) الجما ية

مارت تخساار  وتعادادها، وشارحهاومان هناا ال باد مان تعرياف الممتلكاات الثقافياة  التاي إذا ماا د 
الثقافيااااة بشااارية قيمااااة تاريخيااااة ال تعااااوض، لااااذا سااااي بحث باختصاااار فااااي مفهااااوم وأنااااواع الممتلكااااات ال

باعتبارهااااا ماااان أهاااام  لهااااا،الدوليااااة التااااي أضااااافت وأعطاااات ماااان خاللهااااا الحمايااااة القانونيااااة  والمواثيااااق
 .موضوعات القانون الدولي اإلنساني الذي يوليها أهمية بالغة

 قافيةمفهوم الممتلكات الث: الفرع األول

مفهوم حماية الممتلكات الثقافية لم يكن واردا  في أي نص قانوني ملزم في العصور القديمة، 
خالل الثورة الفرنسية وضعت جملة مان المباادئ عادت مان ضامنها ايثاار  م2125إال أنه في عام 

  .الثقافية التاريخية ملكا  للشعب الفرنسي

عموما  كانت تحظى باحترام الشعوب التي كانات  كما أن القواعد القديمة المستوحاة من الدين
 .الثقافة وكانت تعبد نفس ايلهة تشترك في نفس

                                                           
م تاام تاادمير مدينااة باميااان بالكاماال علااى أياادي المغااول، كمااا تاام نهااب األدياارة البوذيااة، ولاام تااتم إعااادة 2002فااي عااام  (2)
تام . بعاد معقاال  للملكياة األفغانياة فيمااعمار إال في القرن الخامس عشر، في عهاد الملاوك التيماوريين، وأصابح الاوادي اال

تشاااويه التماثيااال العمالقاااة فاااي القااارن الساااابع عشااار علاااى ياااد اإلمبراطاااور المغاااولي أورنجزياااب، وتااام التخلاااي عااان الاااوادي 
م، متااااح علاااى 02/2/0220 اساااترجعت بتااااريل، موقاااع اليونساااكو، "مديناااة بامياااان: "انظااار. الساااتخدام الرعااااة والمااازارعين

 bamyan-https://ar.unesco.org/silkroad/content/mdynt.: الراب 
وية العاشرة للتدمير المأساوي لتمثاالي باوذا قالت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوفوكا في إحياء اليونسكو الذكرى السن (0)

دمرت طالبان التمثالين التذكاريين اللذين انتصبا طوال ألاف ونصاف ألاف سانة كشاهادات اعتازاز : "العمالقيين في باميان
 ،"عشارة أعااوام علاى ذكارى التاادمير المأسااوي لتماثيال بااوذا العمالقاة فاي باميااان: "انظار". علاى عظماة إنساانيتنا المشااتركة

 https://cutt.ly/hj6XzTO.: م، متاح على الراب 02/2/0202 استرجعت بتاريلموقع اليونسكو، 
نشاااأة الحماياااة القانونياااة للممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة النااازاع المسااالح ضااامن إطاااار القاااانون الااادولي : "بونياااون، فرنساااوا (1)

م، موقاااع اللجناااة الدولياااة للصاااليب 2591، اجتمااااع الاااذكرى الخمساااين التفاقياااة الهااااي لعاااام "ياإلنسااااني التعاقااادي والعرفااا
: م، متااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراب 02/2/0202 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااترجعت بتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريلاألحمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار، 

.s/misc/5xff7b.htmhttps://www.icrc.org/ar/doc/resources/document 
 

https://ar.unesco.org/silkroad/content/mdynt-bamyan
https://ar.unesco.org/silkroad/content/mdynt-bamyan
https://cutt.ly/hj6XzTO
https://cutt.ly/hj6XzTO
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5xff7b.htm
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 ،(2) الثقافيااةومااع الجهااود الدوليااة الااذي ب ااذلت لصااياغة نصااوص ماان أجاال حمايااة الممتلكااات 
بقيااات نصاااوص قانونياااة عرضاااية جااارت المحاولاااة علاااى دمجهاااا بالمعاهااادات والتصاااريحات فاااي تلاااك 

 .الحوبة الزمنية

ى غارار يشهد التااريل أيضاا  علاى الادمار الاذي خلفتاه الحاروب الصاليبية وحاروب األدياان علا
 .م2901سبانية للمجوهرات والحلي الثمينة من مدينة روما عام نهب الجيوش األلمانية واال

ونفااس الشاايء عاناات منااه ماادن أخاارى خااالل حاارب الثالثااين عامااا  التااي انتهاات بااإبرام معاهاادة 
 .(0) الواسعوالتي تضمنت بنودا  تشير للممتلكات الثقافية بالمفهوم  م،2812وستفاليا عام 

والجدير بالذكر أن االهتماام لام ينصاب علاى تبناي قواعاد تحماي الممتلكاات الثقافياة فاي حالاة 
 .(1) نسبيا  الحرب إال في حوبة حديثة العهد 

باد مان ذكار بداياة ومن أجال توضايح مفهاوم حماياة الممتلكاات الثقافياة علاى نحاو أفضال ال  
 هااااور هااااذا المفهااااوم ماااان خااااالل االتفاقيااااات، إذ كااااان مصااااطلحا  محااااددا  مقتصاااارا  علااااى عاااادد ماااان 

 .الممتلكات الثقافية كما سنرى 

 م9101- م9911اتفاقيتي لهاي لعام  -ل  أو 

م قواعااااد تتعلااااق بحمايااااة األ يااااان المدنيااااة 2521م و2255أوردت اتفاقيااااات الهاااااي لعااااامي 
علاااااى / 01/فااااي المااااادة  م2521نصاااات اتفاقيااااة الهاااااي لعااااام حيااااث . قتضاااابةوالثقافيااااة بطريقااااة م  

ماان ذات ( ز)نصاات فااي الفقاارة كمااا  الحااروب،لعاادو الويااام بهااا أثناااء المحظااورات التااي يمنااع علااى ا
 :المادة على وجه الخصوص على منع

تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إال إذا كانت ضارورات الحارب تقتضاي حتماا  هاذا التادمير "
 ".أو الحجز

 :من االتفاقية على أن/ 09/كما جاء في نص المادة 

يحظااار مهاجماااة أو قصاااف المااادن والقااارى والبياااوت المجاااردة مااان وساااائل الااادفاع باااأي وسااايلة "
 "كانت

                                                           
 .28ص ،2582القانون الدولي العام، الطبعة األولى، دار النشر والتوزيع، دمشق، : فوق العادة، سموحي (2)

(2) Protect Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Document of UNESCO 
(CLT/CIH/MCO/2008/PI/69/REV). 

حماياااة القانونياااة للممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة النااازاع المسااالح ضااامن إطاااار القاااانون الااادولي نشاااأة ال: "بونياااون، فرنساااوا (1)
، موقاااع اللجناااة الدولياااة للصاااليب 2591، اجتمااااع الاااذكرى الخمساااين التفاقياااة الهااااي لعاااام "اإلنسااااني التعاقااادي والعرفاااي

م، متاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى 02/2/0202 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااترجعت بتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريلاألحماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار، 
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5xff7b.htm:الراب 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5xff7b.htm
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 .(2)"يحظر نهب مدينة أو بلدة حتى وأن كانت مح  هجوم" :على أن/ 02/ ونصت المادة

وماااع أن هاااذه  الثقافياااة،ماياااة الممتلكاااات مبااادأ ح م2521كماااا طرحااات اتفاقياااة الهااااي لعاااام  
إال أنهاا سااعدت إلاى حاد كبيار فاي  هاور  بدقاة،القواعد لم ت نظم موضوع حماية الممتلكات الثقافياة 

 .بع  المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة
 م9121عام وريخ ز  حماية الممتلكات الثقافية من خالل ميثاق -ثانيا  

ل فااي عااداد الممتلكااات الثقافيااة وفقااا  لهااذا الميثاااق التشااكيالت الفنيااة واألثريااة والتاريخيااة ياادخ  
إال أنااه كااان نقطااة تحااول هامااة وأساسااا  فعاااال  فااي حمايااة  إقليمااي،وعلااى الاارغم ماان أنااه ميثاااق  كلهااا،

ف وايثاار والمعاهاد العلمياة ألزم هذا الميثاق الدول األطاراف فياه بحماياة المتااح .الممتلكات الثقافية
كمااا البااد ماان حمايتهااا واحترامهااا ماان جانااب أفااراد القااوات  والحاارب،والثقافيااة والفنيااة فااي فتاارة الساالم 

عالوة على وضع شعار له عالمة مميزة لآلثار والمؤسساات الثقافياة التاي تكاون موضاع  المتحاربة،
 .(0) قانونيةحماية 

 م9111قافية من خالل اتفا ية لهاي عام حماية الممتلكات الثقواعد  -ثالثا  

تعااد أول اتفاقيااة دوليااة خاصااة بحمايااة الممتلكااات الثقافيااة أثناااء النزاعااات المساالحة علااى وجااه 
وذلاااك علاااى أثااار الااادمار الهائااال الاااذي أصااااب التاااراث الثقاااافي فاااي الحااارب العالمياااة  ،(1)الخصاااوص

 .(1)الثانية

الممتلكااات الثقافيااة، مهمااا كااان  م2591عااام  ماان اتفاقيااة الهاااي( أ)فقاارة / 2/عرفاات المااادة 
 :أصلها أو مالكها بأنها

الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات األهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمبااني المعمارياة 
أو الفنيااة أو التاريخيااة، والااديني منهااا والاادنيوي، واألماااكن األثريااة ومجموعااات المباااني التااي تكتسااب 

تاريخياة أو فنياة، والتحاف الفنياة والمخطوطاات والكتاب واألشاياء األخارى ذات الويماة  بتجمعها قيمة

                                                           
جناة الدولياة م، موقاع الل2521تشارين األول  22االتفاقية الخاصة بااحترام قاوانين وأعاراف الحارب البرياة، الهااي فاي  (2)

: م، متاااااااااااااااااااااااااااااااح علااااااااااااااااااااااااااااااى الااااااااااااااااااااااااااااااراب 21/20/0202 يلاسااااااااااااااااااااااااااااااترجعت بتااااااااااااااااااااااااااااااار  للصااااااااااااااااااااااااااااااليب األحماااااااااااااااااااااااااااااار،
.https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm 
الطبعة األولى، مركاز األصايل للنشار  المسلح،الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع : دمحم سامح عمرو، (0)

 .08، ص0220والتوزيع، مصر، القاهرة، 
 .12المرجع السابق، ص (1)
كلياة  دمشاق،رساالة ماجساتير، جامعاة  الدولي،التراث الثقافي المشترك لإلنسانية في القانون : دمحم عبد الرزاق الجبر، (1)

 .05ص م،0221دمشق،  الحقوق،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm
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والمحفو ااااات  الفنيااااة التاريخيااااة واألثريااااة، وكااااذلك المجموعااااات العلميااااة ومجموعااااات الكتااااب الهامااااة
 .ومنسوخات الممتلكات

 :قافياةعلى إدرا  المباني والمراكز التي تحتوي علاى ممتلكاات ث(  )و( ب)كما نصت الفقرة 
المباااني المخصصااة بصاافة رئيسااية وفعليااة لحمايااة وعاارض الممتلكااات الثقافيااة المنقولااة والمبينااة فااي 

كالمتاااااحف ودور الكتااااب الكباااارى ومخااااازن المحفو ااااات وكااااذلك المخاااااب  المعاااادة لوقايااااة " أ"الفقاااارة 
 .حفي حالة نزاع مسل" أ"الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة 

" ب"و"أ"لتاااي تحتاااوي مجموعاااة كبيااارة مااان الممتلكاااات الثقافياااة المبيناااة فاااي الفقااارتين المراكاااز ا 
 .(2)مراكز األبنية التذكارية"والتي يطلق عليها اسم 

حماية الممتلكات الثقافية من خالل البروتوكولن اإلضافيان لتفا يات جنيف قواعد  -رابعا  
 م9111عام 

المتعلاق بالنزاعاات المسالحة الدولياة  م2511ام مان البروتوكاول األول لعا/ 19/نصت الماادة 
إلاااى حماياااة ايثاااار التاريخياااة أو األعماااال الفنياااة أو أمااااكن العباااادة التاااي تشاااكل التاااراث الثقاااافي أو 

المتعلاق بالنزاعاات المسالحة غيار ذي  م2511تبناى البروتوكاول الثااني لعاام كماا  .الروحي للشعوب
وذلااك بعااد تزايااد أعمااال العاادوان ضااد  الثقافيااة،ممتلكااات منااه حمايااة ال/ 28/طااابع دولااي فااي المااادة 

الممتلكاااات الثقافياااة واالساااتيالء عليهاااا ونهبهاااا فاااي فتااارات النااازاع المسااالح علاااى الصاااعيدين اإلقليماااي 
 .(0)خالل العقدين األخيرين من القرن الماضي ،والدولي

وتوكةةول الثةةاني مةةن خةةالل البر تعزيةةز قواعةةد الحمايةةة الدوليةةة للممتلكةةات الثقافيةةة  -خامسةةا  
 م9111لتفا ية لهاي عام 

يهدف إلى تعزيز قواعد الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثنااء النزاعاات المسالحة وذلاك مان 
إذ نااااص علااااى الحمايااااة المعااااززة ، فصاااال الثالااااث الااااوارد فااااي البروتوكااااولخااااالل الاااانص عليااااه فااااي ال

ليااة فااي حااال انتهاااك قواعااد حمايااة الممتلكااات كمااا قاارر المسااؤولية الجنائيااة الدو . للممتلكااات الثقافيااة
الثقافية في فترات النزاع المسلح واختصاص القضاء الدولي أيضا  وذلاك مان خاالل الانص علياه فاي 

 .(1)الفصل الرابع من البروتوكول

                                                           
 (.2)م، المادة 2591حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عام اتفاقية الهاي الخاصة ب (2)
 اإلنسااني،م، دراساات فاي القاانون الادولي 2591القاانون الادولي اإلنسااني واتفاقياة الهااي لعاام : ناريماان القادر،عبد  (0)

 .12-85ص م،0222 ،القاهرة األحمر،اللجنة الدولية للصليب  والخبراء،نخبة من المختصين 
م الخااااص بحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة نااازاع مسااالح، عاااام 2591البروتوكاااول الثااااني التفاقياااة الهااااي لعاااام  (1)

 .م، الفصل الثالث والرابع2555
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ناارى ماان خااالل الساارد السااابق لاابع  االتفاقيااات والبروتوكااوالت الدوليااة التااي سااعت جاهاادة 
فاااي  والتاااي شاااكلت محاااورا  هاماااا   اإلنساااانية،المجتمعاااات للعدياااد مااان الااادول و  إلرث التااااريخيلحماياااة ا

دول العاالم  أمكانات مان الادول العظماى اتفااق كافاة الادول ساواء  علاى ،المحافل والمؤتمرات الدولياة
حماياة الممتلكاات الثقافياة التاي ال تعاد فقا  إرثاا  تاريخياا  يعبار  من أجال ،الثالث وحتى الدول النامية

بال ت عاد كنازا  ثميناا  ي باين  ،ب والحقاب الزمنياةو حضاري عريق متناوع بتناوع األرض والشاع عن ماضٍ 
 .أسباب تحضر وقيام األمم السابقة

عن أي عاقل أن من أسباب النهوض الحضاري السريع للعديد من الدول المتقدماة  فال يخفَ 
ثلااة عاان ذلااك ال ت عااد وال واألم. تطبيقهاااحضااارات األماام السااابقة وتطويرهااا و كااان بساابب البحااث فااي 

لاذلك كانات وال تازال العدياد مان الادول العظماى البادئاة باالحروب المعاصارة ال تتاوانى عان . حصىت  
الساتفادة بال ل فقا ،لايس ل م جارد عرضاها فاي متاحفهاا  ،سرقة اإلرث التاريخي للابالد الم عتادى عليهاا

وقاوانين أن سان تشاريعات  ،نارى أيضاا   .مخطاوط مهماا عظام أو صاغرمن معنى ودليل كل حجار و 
تعمل على حماية الهوية التاريخية واإلرث الحضاري والممتلكات الثقافية التي تتميز وتختص  دولية

بها كل أماة مان أمام الشاعوب علاى وجاه البسايطة أمار ضاروري للحفااا علاى سايادة الادول وهويتهاا 
للادول المعادياة علاى سارقة ونهاب ومن دورها الهام هو لجم المحاوالت المتكررة والدائماة ، بين األمم

 .وطمس المعالم الحضارية واإلنسانية لباقي الدول

 أنواع الممتلكات الثقافية :الفرع الثاني

اا  ل ذلااك ألقااى األهميااة التااي أ عطياات لحمايااة الممتلكااات الثقافيااة والطبيعيااة غياار المنقولااة، ك 
إذ عارف الماؤتمر . ارها وسائل إنمائياةب ظالله على أهمية سائر أشكال التراث واإلنتا  الثقافي باعتب

الممتلكاااات الثقافياااة المادياااة  م2520نعقاااد فاااي المكسااايك عاااام العاااالمي حاااول السياساااات الثقافياااة الم  
 :(2)بأنها

عبااار عااان إبدا ياااة التاااي ت  ...جمااال األعماااال المادياااة للفناااانين والمعمااااريين والكتااااب والعلمااااءم  "
ألمااكن والمعاالم التاريخياة وماا قبال التاريخياة، األعماال عطي معناى للحيااة بالنسابة لاه، كاالشعب وت  

 ".الفنية، األرشيف، المكتبات، الصناعات اليدوية

إذا  مفهااوم الممتلكااات الثقافيااة الماديااة يغطااي جميااع الممتلكااات المنقولااة والثابتااة التااي تحظااى 
ت الماااؤتمر شاااملت ن قاااراراأأي . مهماااا كاااان أصااالها أو مالكهاااا ...بويماااة فنياااة أو تاريخياااة أو أثرياااة
 .اإلرث الحضاري الفكري للشعوب

                                                           
 اسااترجعت بتاااريل ، موقااع اليونسااكو،"إلنساااني المباادعالتنااوع ا"إلااى تقرياار " موناادياكولت"ماان مااؤتمر : 2520-0222 (2)

 /https://ich.unesco.org/ar-00309.: الراب  ، متاح على02/2/0202

https://ich.unesco.org/ar/-00309
https://ich.unesco.org/ar/-00309
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 الممتلكات الثقافية الثابتة -ل  أو 

فاي ي قصد بها الممتلكاات الثقافياة العقارياة أو المتصالة بااألرض ساواء كانات فاوق األرض أو 
أي أنهااا مسااتقرة فااي حيااز معااين وال يمكاان نقلهااا منااه . باطنهااا أو تحاات المياااه الداخليااة أو اإلقليميااة

 .(2)لفدون ت

 :وتتمثل الممتلكات الثقافية الثابتة في ايتي
ي شاااار إلاااى المعااااالم أو الهياكااال التاريخياااة بأنهااااا ايثاااار أو النَصاااب أو األوابااااد  :المعةةةالم التاريخيةةةةة .2

مثااال )وتشاامل هااذه الفئااة علااى خاااواص األعمااال المعماريااة الظاااهرة فااوق سااطح األرض . التاريخيااة
أو  –ال تقال عاادة عان مائاة سانة–التي بلغت مرحلة زمنياة معيناة ( المنزل والمعبد والسوق والكنيسة

وماان ثاام " تاريخيااة"انطااوت علااى ساامات أخاارى مثاال االرتباااط بحادثااة مهمااة أو شااخص مهاام يجعلهااا 
 .(2)يضفي عليها طابع استحقاق اعتبارها ضمن الموارد التراثية

، هااذه المعابااد مبنيااة ماان بااد موجااودة فااي جزيرتااي مالطااا وغااوزوساابعة معا: نااذكر علااى ساابيل المثااال
 .يشاهد كال معباد منهاا علاى تطاور مميازاألحجار الضخمة المستعملة في عصاور ماا قبال التااريل، 

يوجد في غوزو معبدَي غانتيا الفريدين بسبب بنائهما الهائل الاذي يعاود إلاى العصار البرونازي، أماا 
 .(3)معابد مالطا ت عتبر تحف هندسية فريدة

في صخر الليبال، هي كنائس موجودة في عماق إثيوبياا، فاي منطقاة  كذلك الكنائس المحفورة
جبليااة، يرجااع تاريخهااا إلااى قاارون وسااطى، وتعتباار اللياابال مكااان مرمااوق بالنساابة إلااى المساايحية فااي 

ااايد عاااام . (1)أثيوبياااا وأرض  باااادة وحجاااي  -م2120أيضاااا  ساااوق الحريااار الموجاااود فاااي فالينسااايا، ش 
، وهااو "بورصااة الحرياار"كااان ي اادعى ب  .ر لتجااارة الحرياارفااي بدايااة األمااوكااان مخصصااا  م 2911

 .(9)تحفة قوطية بارزة

                                                           
الحمايااة الدوليااة للممتلكااات الثقافيااة الماديااة فااي حالااة الناازاع المساالح، رسااالة ماجسااتير، جامعااة دمحم : مسااتاوي، حفيظااة (2)

 .05م، ص0222-م0222خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 
تماااوز عاااام  12الماااذكرة التوجيهياااة الثامناااة بخصاااوص التاااراث الثقاااافي صاااادرة عااان مؤسساااة التمويااال الدولياااة، بتااااريل  (0)

 .255م، ص0221
 اساترجعت بتااريلل التااريل، موقاع اليونساكو، معابد مالطا المبنية من األحجار الضخمة المستعملة في عصور ماا قبا (1)

 https://whc.unesco.org/ar/list/132#top.: م، متاح على الراب 02/2/0202
: م، متاااااح علااااى الااااراب 02/2/0202 اسااااترجعت بتاااااريلر اللياااابال، موقااااع اليونسااااكو، الكنااااائس المحفااااورة فااااي صااااخ (1)
.s://whc.unesco.org/ar/list/18#tophttp 
: م، متااااااااااح علاااااااااى الاااااااااراب 02/2/0202 اساااااااااترجعت بتااااااااااريلفالينسااااااااايا، موقاااااااااع اليونساااااااااكو،  ساااااااااوق الحريااااااااار فاااااااااي (9)
.https://whc.unesco.org/ar/list/782#top 

https://whc.unesco.org/ar/list/132#top
https://whc.unesco.org/ar/list/132#top
https://whc.unesco.org/ar/list/18#top
https://whc.unesco.org/ar/list/782#top
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الموقع األثري  بارة عن بقايا مادياة نمطياة ومركازة لنشااط بشاري ساالف، وخاصاة  :المواقع األثرية .0
االساااتيطان البشاااري، وبالتاااالي يمكااان تحدياااد المواقاااع اساااتنادا  إلاااى البقاياااا الساااطحية أو الطبوغرافياااا 

ة، إال أنه ال يمكن تحديد سمات وخصائص الموقع وأهميته الثقافية أو العلمية علاى أسااس اإلرشادي
 .(2)بما فيها المحميات األثرية والحظائر الثقافية ،(1)الفحص السطحي وحده

موقع خويا دي سيرين األثري، ت جساد البقاياا األثرياة الم حاافي عليهاا : نذكر على سبيل المثال
مية لم زارعي الوس  األمريكي في تلك الحوبةالموقع، الحياة اليو 

(1). 

محمياااااة وادي رم، الموجااااودة فاااااي جنااااوب األردن، هاااااي  بااااارة عااااان صااااحراء متنوعاااااة  كااااذلك
التضاااريس تشاامل مجموعااة ماان األوديااة الضاايقة واألقااواس الطبيعيااة والمنحاادرات الشاااهقة والطاارق 

البقايااا األثريااة، كاال ذلااك ياادل  نقااوش ورسااوم علااى الصااخور باإلضااافة إلااى االمنحاادرة، كمااا يوجااد بهاا
جساااد هاااذا الموقاااع تطاااور الفالحاااة والزراعاااة والحيااااة علاااى تفاعااال باااين اإلنساااان والبيئاااة الطبيعياااة، ي  

 .(1)الحضرية في المنطقة

ااع للهياكال التاريخيااة ومرتبطااة بخصااائص المنااا ر  :المنةةاطا التاريخيةةة .1 هااي  باارة عاان منطقااة تجم 
اث علااى امتااداد منطقااة أكباار ماان المنطقااة التااي تضاام هاايكال  الطبيعيااة التااي تشااكل أحااد مااوارد التاار 

 . تاريخيا  واحدا  

وتمثاال سااالمة المنطقااة وأهميااة الموضااوع االعتبااارات الرئيسااية التااي تتحاادد وتتقاارر بموجبهااا 
 .(9)أهمية المنطقة التاريخية

هاااا مديناااة البتااارا فاااي األردن، هاااي مديناااة أثرياااة وتاريخياااة تشاااتهر بعمارت: علاااى سااابيل المثاااال
نسابة أللاوان الصاخور الملتوياة، وهاي تعتبار " المديناة الاوردي"المنحوتة بالصخر، يطلق عليهاا اسام 

                                                           
 .، نفس الموضعسابقالتراث الثقافي صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية، مرجع  المذكرة التوجيهية الثامنة بخصوص (2)

النصوص القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي الجزائري، بدون طبعة، ديوان حماية وادي مزاب وترقيتاه، : عبد هللاحمو،  (0)
 .2م، ص0221الجزائر، 

: م، متااااااااح علاااااااى الاااااااراب 02/2/0202 ت بتااااااااريلاساااااااترجعين األثاااااااري، موقاااااااع اليونساااااااكو، موقاااااااع خوياااااااا دي ساااااااير  (1)
.https://whc.unesco.org/ar/list/675#top 
: م، متااااااااااااااااااح علاااااااااااااااااى الاااااااااااااااااراب 02/2/0202 اساااااااااااااااااترجعت بتااااااااااااااااااريل ياااااااااااااااااة وادي رم، موقاااااااااااااااااع اليونساااااااااااااااااكو،محم (1)
.https://whc.unesco.org/ar/list/1377#top 
 .، نفس الموضعمرجع سابقالمذكرة التوجيهية الثامنة بخصوص التراث الثقافي صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية،  (9)

https://whc.unesco.org/ar/list/675#top
https://whc.unesco.org/ar/list/1377#top
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مااان أشاااهر المواقاااع التاريخياااة حياااث تخاااتل  تاااأثيرات التقالياااد الشااارقية القديماااة ماااع الهندساااة اليونانياااة 
 .(2)القديمة

باااارة عاان منطقااة أدت فيهاااا هااي  : المنةةا ر الطبيعيةةة والتكوينةةةات المرئيةةة التاريخيةةةة أو الثقافيةةة .1
األنماااط التقليديااة السااتخدام األراضااي إلااى خلااق ساامات لمنااا ر طبيعيااة وتكوينااات مرئيااة وحفظهااا، 
وهاااي السااامات التاااي تعكاااس بصااافة خاصاااة الثقافاااة، ونمااا  الحيااااة، أو الفتااارة الزمنياااة التاريخياااة التاااي 

لماااوارد أيضاااَا علاااى سااامات تساااتوجب اعتبارهاااا ضااامن الماااوارد التراثياااة، وقاااد يشاااتمل هاااذا الناااوع مااان ا
يوجااد الكثياار ماان . طبيعيااة هامااة ماان الناحيااة الثقافيااة مثاال البحياارات المقدسااة، والغابااات والشااالالت

 .(0)األشجار المقدسة في إفريويا
المنظر الثقافي في ريسكو كايدو والجباال المقدساة فاي جزيارة كنارياا الكبارى، إذ يتكاون : نذكر أيضا  

شاكل معاا  مشاهدا  خالباا  وغنياا  للتناوع البيولاوجي، ن وتكويناات بركانياة ت  من مجموعة منحدرات ووديا
 .(1)ويوجد في الواقع تجاويف ثقافية ومعبدين، تتحلى بطابع القدسية

 الممتلكات الثقافية غير الثابتة -ثانيا  

هي الممتلكات المنقولة أو المنفصلة عن األرض أو عن المبنى ويسهل نقلهاا مان مكاان إلاى 
ون تلاااف وتتكاااون المنقاااوالت مااان قطاااع مفاااردة أو مااان مجموعاااات كالمنحوتاااات والمساااكوكات آخااار د

والتحاااف األثرياااة والنقاااوش والكتاااب والمخطوطاااات والمنساااوجات والماااواد ذات الويماااة واالساااتخدامات 
التقليدياااة وغيرهاااا مااان المنتجاااات التاااي صااانعها البشااار والتاااي ت عاااد ذات قيماااة مهماااة للتاااراث الثقاااافي 

 .(1)مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها الخاص بكل شعب

 :وهي على قسمان
هاااي قطاااع منقولاااة جااااءت نتاجاااا  لنشااااط بشاااري ساااالف  :قطةةةع المشةةةاولت والمصةةةنوعات األثريةةةة .2

المنحوتااات والمااواد : مثاال .وأصاابحت جاازءا  ماان أحااد المواقااع األثريااة أو المكتشاافات األثريااة المنعزلااة
مساااااكوكات واألدوات الفخارياااااة والخزفياااااة والزجاجياااااة والمنساااااوجات والحلاااااي المنقوشاااااة واألرشااااايف وال

 .(9)واألسلحة
                                                           

: م، متااااااااااااااااااااااااح علاااااااااااااااااااااااى الاااااااااااااااااااااااراب 02/2/0202 اساااااااااااااااااااااااترجعت بتااااااااااااااااااااااااريلليونساااااااااااااااااااااااكو، البتااااااااااااااااااااااارا، موقاااااااااااااااااااااااع ا (2)
.https://whc.unesco.org/ar/list/326#top 
-255، صمرجااع سااابق المااذكرة التوجيهيااة الثامنااة بخصااوص التااراث الثقااافي صااادرة عاان مؤسسااة التموياال الدوليااة، (0)

022. 
 اساااترجعت بتااااريلوقاااع اليونساااكو، ياااا الكبااارى، مالمنظااار الثقاااافي فاااي ريساااكو كايااادو والجباااال المقدساااة فاااي جزيااارة كنار  (1)

 https://whc.unesco.org/ar/list/1578#top.: م، متاح على الراب 02/2/0202
 .12، صمرجع سابق الحماية الدولية للممتلكات الثقافية المادية في حالة النزاع المسلح، :مستاوي، حفيظة (1)
 .5، صسابقمرجع المتعلقة بالتراث الثقافي الجزائري،  ةالنصوص القانوني: حمو، عبدهللا (9)

https://whc.unesco.org/ar/list/326#top
https://whc.unesco.org/ar/list/1578#top
https://whc.unesco.org/ar/list/1578#top
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الجااادير بالاااذكر أن أي شااايء منقاااول مااان هيكااال تااااريخي يتمتاااع بااانفس الوضاااعية القانونياااة للقطعاااة 
 .(2)األثرية

ي هااي الممتلكااات الثقافيااة التااي توقااف إنتاجهااا بااالطرق التقليديااة التاا :الموروثةةات الحرفيةةة األصةةلية .0
توارثهااا الناااس لكونهااا شااواهد تااراث مميااز يعكااس الهويااة المحليااة وحااَل محلااه إنتااا  آلااي ي حاكيااه فااي 

 .الصنعة وي خالفه في الجودة والويمة الفنية والجهد البشري 

قااد شاامل جميااع أنااواع الممتلكااات العااالمي حااول السياسااات الثقافيااة  يتضااح جليااا  أن المااؤتمر
 اضاااحة علاااى عااادم اقتصاااارعاااد ذلاااك مااان األدلاااة الو ي  . وغيااار ثابتاااة الثقافياااة بعاااد تقسااايمها إلاااى ثابتاااة

 .على األبنية أو المدن والمعابد وكل ما هو ثابت على األرضفق  الحضارة واإلرث التاريخي 

بقواعد قانونية دولياة أكثار خصوصاية تاأتي  ة الممتلكات الثقافيةوجوب حمايبرأينا الشخصي 
نسبها إلاى حضاارات أخارى تعاود للجهاة التاي تتعماد نهبهاا و  لة تزويرها ونقلها وسرقتهامن باب سهو 

 .واالستفادة من إرثها وطمس هويتها األصلية

فااال يعقاال أن ناارى مدينااة كاملااة مسااروقة وموضااوعة فااي متحااف أو مزروعااة فااي أرض غياار 
حصان مساروقا  وموضاوعا  فاي بلاد آخار لي   العظايم،كساور الصاين  ساورا ،أو مثال  أن نشاهد . أرضها
لكااان يمكااان مشااااهدة ذلاااك بوضاااوح فاااي متااااحف بعااا  الااادول العظماااى بالنسااابة للممتلكاااات . همدينتااا

 . الثقافية غير الثابتة التي تعود لحضارات قديمة

من أهم األمثلة الصارخة على سرقة هذا النوع من الممتلكات هو الكام الهائال منهاا والموجاود 
 .(0)فرنسااا -حااف اللاوفر فاي بااريسفاي مت" الجنااح األساطوري "فاي الجنااح المصاري أو ماا ياادعى ب

 .حيث يوجد في هذا القسم قطع يبلم عددها حوالي خمس وخمسين ألف قطعة أثرية

في اللوفر عندما أصدر شارل العاشر أمرا  ملكيا  بإنشائه، إذ قبال " الجناح المصري "م إنشاء ت
 ر روائاااع هاااذهإنشاااء الجنااااح المصاااري، حااااول شاااامبليون كساااب الاارأي العاااام لصاااالحه، فقاااام بإحضاااا

لين الفرنسااايين بعظماااة وجماااال الحضاااارة المصااارية القديماااة، ؤو ايثاااار إلاااى بااااريس، كاااي يقناااع المسااا
 .(1)باعتبارها وفقا  لرأيه، أعظم حضارات الدنيا

                                                           
 .022، صسابقالمذكرة التوجيهية الثامنة بخصوص التراث الثقافي صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية، مرجع  (2)
م، متااااح علاااى 20/0/0202 عت بتاااريلاساااترج ،Louvre.fr .موقااعقساام المقتنياااات واإلدارات بايثااار المصااارية،   (0)

 antiquities-https://www.louvre.fr/en/departments/egyptian: الراب 
ة، موقااع ريااألااف قطعااة أث 99الجناااح األسااطوري الااذي يضاام " مصاار التااي فااي متحااف اللااوفر: "عبااد البصااير، حسااين (1)

: م، متاااااااااااااااااااااااااااااح علااااااااااااااااااااااااااااى الاااااااااااااااااااااااااااااراب 12/20/0202 اسااااااااااااااااااااااااااااترجعت بتاااااااااااااااااااااااااااااريل الجغرافيااااااااااااااااااااااااااااة المصاااااااااااااااااااااااااااارية،
.https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/277 
 

https://www.louvre.fr/en/departments/egyptian-antiquities
https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/277
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اخةتالف الممتلكةات الثقافيةةة عةن غيرهةا مةن مصةةطلحات اإلر  : المطلةب الثةاني
 البشري 

يرهااا ماان المصااطلحات ب ااد ماان تمييزهااا عاان غبعااد تعريااف المقصااود بالممتلكااات الثقافيااة، ال
يتم استخدامها في كثير من األحيان للتعبير عن هوية الجماعة، والتي قد تؤدي في  لتيالمشابهة، ا

 .بع  األحيان إلى االختالط بينها وبين مفهوم الممتلكات الثقافية

هاااااذه . قافياااااةحياااااث تكاااااون أحياناااااا  مرادفاااااة لهاااااا وأحياناااااا  متميااااازة عااااان مصاااااطلح الممتلكاااااات الث
 .المصطلحات لها أهمية أيضا  ت عبر عن هوية الشعوب

الهادف مناه " متحادون مان أجال التاراث"أطلقت اليونساكو تحاالف عاالمي  م0229إذ في عام 
 .(2)هو تو ية الجمهور وخاصة الشباب فيما يتعلق بتدمير الممتلكات الثقافية

قاااد أول ماااؤتمر للثقافاااة فاااي فلورنساااا نااا م0221وفاااي آذار  الثقافاااة كاااأداة للحاااوار باااين "اقي ع 
قاماات المااديرة العامااة لليونسااكو أودري أزوالي بزيااارة مدينااة بيااروت م 0202/آب/1، وفااي "الشااعوب

، تهادف إلاى أن التعلايم والثقافاة والتاراث (لبياروت)لحشد المجتمع الدولي ونطالق مبادرة لي لبيروت 
مااارت أحيااااء تار مااان الركاااائز األساساااية، وذلاااك بعاااد االنفجاااار الاااذي حصااال با يخياااة لمديناااة، حياااث د 

 .(0)مبنى تاريخي /812/ومعارض دينية كبرى، منها 

بياااان مااان أجاال . واإلرث المشاااترك للبشااريةايثااار، التاااراث، الثقافااة، : هااذه المصااطلحات هاااي
 .المقصود من هذه المصطلحات سنقوم بتوضيح مفهومها

 راآلثا: الفرع األول

قلتااه األماام ماان األجااداد إلااى األبناااء، فهااي كاال مااا تركااه ايثااار هااي نتااا  الحضااارات الااذي تنا
أو قالئاد تازين بهاا أو معاباد أنشاأها أو كتاباات أو أسالحة  ،اإلنسان من كهوف أو قصور عاش بهاا

إذ عرف قانون ايثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقام  .(1)استخدمها أو فنون ورسوم خلدها
 :منه ايثار بأنها/ 2/في المادة  م2555لعام / 2/ون رقم والمعدل بالقانم 2581لعام / 000/

                                                           
(1) OTA, Kaori: Les destructions des biens culturels par des acteurs non-etatiques, 
Master Etudes europeennes et relations internationals, Specialite Relations internationals 
et Actions a l'Etranger, Universite Paris 1, 2016-2017, p 45. 

ة االعماااار، موقاااع إعاااادلتساااخير التعلااايم والثقافاااة والفناااون فاااي عملياااة " لبياااروت"الماااديرة العاماااة تدشااان مباااادرة " بياااروت" (0)
 https://cutt.ly/DkqnqqZ.: م، متاح على الراب 2/22/0202، استرجعت بتاريلاليونسكو، 

، /1/، مجلااة الحقااوق، العاادد "الممتلكااات الثقافيااة العراقيااة ووسااائل حمايتهااا واسااتردادها دوليااا  : "سااعود، يحيااى ياسااين (1)
 .22م، ص0222منصورة، العراق، عة الجام

https://cutt.ly/DkqnqqZ
https://cutt.ly/DkqnqqZ
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الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسامها اإلنساان قبال "
 ".مائتي سنة ميالدية أو مائتين وست سنوات هجرية

أو المنقولااة التااي  الممتلكااات الثابتااة: كمااا يجااوز للساالطات األثريااة أن ت عااد ماان ايثااار أيضااا  
ترجااع إلااى عهااد أحاادث، إذا رأت أن لهااا خصااائص تاريخيااة أو فنيااة أو قوميااة، ويصاادر بااذلك قاارار 

 .(2)وزاري 

هاي قبال  ،إذا  فإن قانون ايثار السوري حصر ما يدخل في نطاق ايثار بفترة زمنية محدودة
 .مائتي سنة ميالدية، أو مائتين وست سنوات هجرية

:  مناه ايثاار نصات علاى ماا يلاي/ 1/فاي الماادة  ،(0)يثاار العرباي الموحادبينما عرف قانون ا
 ".مما يرجع تاريخه إلى مئة سنة مضت متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية"

وٍعااي فيااه صااالحية أن يكااون مناساابا  كأساااس تعتمااد  ناارى بااأن قااانون ايثااار العربااي الموحااد ر 
لعاماااة فاااي تعرياااف ايثاااار ونطاقهاااا وأحكامهاااا، إال أن علياااه التشاااريعات ايثارياااة العربياااة باااالخطوط ا

تحديااد قااانون ايثااار العربااي الموحااد للماادة الزمنيااة لاايس علااى ساابيل القطااع فلكاال دولااة أن تحاادد فااي 
ضااوء  روفهااا وواقعهااا التاااريخي الماادى الزمنااي العتبااار األشااياء ماان ايثااار علااى وفااق  ااروف كاال 

 .(1)دولة

حياث عملات  ،حملة دولية إلنقاذ آثار النوبة فاي مصار أطلقت اليونسكو م2582إذ في عام 
على تفكيك ونقل ست مجموعات من المعالم األثرية في النوباة، منهاا معباد أباو سامبل، مغماور فاي 

 .(1)بحيرة السد العالي االصطنا ية في أسوان

 تعرضات للتادمير والخاراب بنساب متفاوتاة، ساوريةومن الجدير بالذكر أن المواقع األثرية فاي 
إذ طالت األضرار الكثير من المواقع والمباني األثرية المسجلة لدى منظماة اليونساكو، كونهاا مواقاع 

                                                           
م، 08/22/2581تاااريل / 000/الجمهوريااة العربيااة السااورية، قااانون ايثااار السااوي الصااادر بالمرسااوم التشااريعي رقاام  (2)

 (.2)م، المادة 2555تاريل / 2/والمعدل بالقانون رقم 
ضاع قاانون متطاور لآلثاار فاي الابالد م بو 2512أوصى المؤتمر السادس لآلثار في البالد العربية الذي ع قد في عام  (0)

العربيااة تكااون خطوطااه العامااة مناساابة للتطبيااق فااي جميااع البلاادان العربيااة فوضااعت اللجنااة الفنيااة التااي عقاادتها المنظمااة 
م مشاروع هاذا القاانون، وأ قار الماؤتمر لآلثاار 2511/آذار/ 05-09العربية للتربية والثقافة والعلوم بالقااهرة فاي المادة مان 

 .م2521عشر في الوطن العربي المنعقد في تونس عام الحادي 
م، 0221، بادون طبعاة، دار النهضاة العربياة، القااهرة، (دراسة مقارناة)الحماية الجنائية لآلثار : الحذيفي، أمين أحمد (1)

 .59ص
تحاف النوباة إلنشااء م"م، حياث أ نشا  كجازء مان حملاة اليونساكو الدولياة 2551ا فتاتح متحاف النوباة فاي أساوان عاام  (1) 

م، متااح 29/20/0202، اساترجعت بتااريل ، موقع اليونساكو،"ي القاهرةفي أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية ف
 https://cutt.ly/3kqnQGI: .على الراب 

https://cutt.ly/3kqnQGI
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حلااب القديمااة، بصاارى، تاادمر، دمشااق القديمااة، القاارى األثريااة شاامال سااورية، قلعتااا )أثريااة عالميااة، 
ل ، كمااا انتشاارت  اااهرة تجااارة تهريااب ايثااار بشااكل كبياار، وذلااك ماان خااال(الحصاان وصااالح الاادين

 .عصابات ممنهجة، تعمد إلى تفريم البلد من محتواه الحضاري والثقافي، وطمس هويته

أقدم وأكبر وأعرق  اوائي والتدمير والسرقة، باعتبارهأيضا  تعرضت مناطق ومواقع للحفر العش
 .(2)(أفاميا، إبال، قلعة المضيق، ماري، دورا أوربوس: )حضارات العالم القديم، مثل

 لترا ا: الفرع الثاني

حيااث يعااد  ،(0)ي عتباار التااراث الثقااافي رسااالة ماان الماضااي وطريقااا  للمسااتقبل فااي الوقاات نفسااه
التاااراث الثقاااافي جااازء أساساااي مااان الثقافاااة ككااال، ويحتاااوي علاااى آثاااار مرئياااة وملموساااة مااان العصاااور 

 .القديمة إلى الماضي القريب

ديااد للتااراث العااالمي الااذي وماان المؤكااد أن الحفاااا علااى التااراث كااان وال ياازال نااواة المفهااوم الج
التاااي وضاااعت بنودهاااا منظماااة  م2510تضااامنته اتفاقياااة التاااراث العاااالمي والطبيعاااي والثقاااافي لعاااام 

إال أن مصطلح  ،ومع أن الممتلكات الثقافية هي جزء من التراث الثقافي ومن أهم أجزائه. اليونسكو
م هاذا التاراث إلاى ثقاافي وطبيعاي، يمكن تقسي .التراث هو أوسع نطاقا  من مدلول الممتلكات الثقافية

وي قصااد بااه ( التااراث العااالمي)ونعنااي بااه  ،وهناااك مصااطلح آخاار بااات ي سااتعمل علااى الصااعيد الاادولي
التراث ذو الويمة العالمية االستثنائية من التراث الثقافي أو الطبيعي والم در  ضامن قائماة اليونساكو 

 .(1)حفظه والعناية به للتراث العالمي وعلى جميع دول العالم أن تشترك في

وال يتكااون التااراث الثقااافي ماان التااراث المااادي المؤلااف ماان مواقااع وهياكاال وأطااالل ذات قيمااة 
أثريااة أو تاريخيااة أو دينيااة أو ثقافيااة أو جماليااة فحسااب، إنمااا يشااتمل أيضااا  علااى تااراث غياار مااادي 

لغاااات العامياااة أو غيرهاااا، يضااام التقالياااد واألعاااراف والممارساااات والمعتقااادات الجمالياااة والروحياااة، وال
والتعبيرات الفنية والفلكلور، كما أن التراث المادي ال يشمل فق  األبينة واألطالل، إنما يشمل أيضاَا 

 .(1)ذلك المجموعات والمخطوطات والمكتبات العلمية وغير

                                                           
، منشاااورات وزارة الثقافاااة، 0229 -0222التاااراث األثاااري الساااوري خماااس سااانوات مااان األزماااة : عباااد الكاااريم، ماااأمون  (2)

 .00م، ص0228مديرية األثار والمتاحف، دمشق، 
م، الصادر عن مجلس حقاوق اإلنساان التاابع للجمعياة العاماة للمام المتحادة 0228/شباط/1، تاريل /95/القرار رقم  (0)

واالقتصاادية واالجتما ياة والثقافياة،  تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية"في دورته الحادية والثالثون، 
 ".بما في ذلك الحق في التنمية

، سلسلة كتب (نحو مدرسة عربية للحفاا على التراث الثقافي وندارته)الحفاا على التراث الثقافي : عليان، دمحم جمال (1)
 .10ص م،0229، الكويت، /100/ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون وايداب، العدد 

 .سابق، مرجع /95/القرار رقم  (1)
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علاى سابيل . كما شدد الخبراء على أن هنالك تداخل بين التراث المادي والتاراث غيار الماادي
عناادما دماارت مجموعااات مساالحة فااي شاامال مااالي أضاارحة ومخطوطااات إسااالمية عتيقااة، : ثااالالم

تعرضااات باااذلك أشاااكال متنوعاااة مااان الممارساااة الثقافياااة لالعتاااداء، مااان جملتهاااا الممارساااات الدينياااة 
إذ أن . العربيااة السااورية هكااذلك مااا حاادث فااي العااراق والجمهورياا. واإلنشاااد الااديني والموساايقى الدينيااة

لممارسات الدينية العتيقة المرتبطة بهياكل مقدسة ومعالم ثقافية تعرضت للضاياع فاي  ال اللغات وا
 .(2)النزوح للسكان وتدمير القطع األثرية والنصوص والهياكل التاريخية

وألهميااة التااراث أكااد مجلااس األماان علااى ضاارورة اتخاااذ التاادابير الالزمااة لصااون وحمايااة تااراث 
 .(0)ن آثار النزاعات المسلحة في جميع األوقاتالمجتمعات المادي وغير المادي م

االساتماع )كما ساعدت اليونسكو في إحياء الموسيقى في الموصل، وذلك من خالل مشاروع 
باعتبار أن هاذا الفان تام حظاره مان قبال المتطارفين، وكاذلك تقالياد وممارساات الموصال ( إلى العراق

 .(1)المتنوعة للقليات التي تفيد التماسك االجتماعي

 :كما أن هناك العديد من الصكوك الدولية التي تنص على حماية التراث الثقافي، نذكر منها

، اتفاقياة حمايااة التاراث الثقااافي م2510لطبيعاي عااام ااتفاقياة حماياة التااراث العاالمي الثقااافي و 
 .م0221، اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي عام م0222المغمور بالمياه عام 

ساانقوم باذكر بعاا  العناصار المسااجلة  ،ساوريةاك العدياد ماان عناصار التااراث الثقاافي فااي هنا
 :في اليونسكو

 (:خيال  ل الدمى)عنصر مسرح خيال الظل السوري  -

هو  بارة عن دمى مصنوعة من جلود الحيوانات يتم عرضها خلف ستارة شبة شفافة، حيث 
 .ضاءة وذلك من أجل انعكاس  لهايتم تحريك الدمى من خالل عيدان لدفعها أمام شاشة م

تااام إعاااداد ملاااف لترشااايح عنصااار مسااارح خياااال الظااال الساااوري مااان أجااال تساااجيله علاااى قاااوائم 
وانتهاااى سااانة  م0229الصاااون العاجااال للتاااراث اإلنسااااني لااادى اليونساااكو، حياااث بااادأ المشاااروع سااانة 

لااف وجااود خطااة صااون ، حيااث تضاامن إعااداد ملااف الترشاايح عاادة مراحاال، كمااا تضاامن المم0221
 .كاملة للعنصرمت

                                                           
 .، المرجع السابق/95/القرار رقم  (2)
م، الصاااادر عااان الجمعياااة العاماااة للمااام المتحااادة فاااي دورتهاااا التاساااعة 0229/حزياااران/5، تااااريل /022/القااارار رقااام  (0)

 ".إنقاذ التراث العراقي"والستون، 
 ، موقااع اليونسااكو،"َرة أخاارى ن وَلااى لتعااود وتزدهاار فااي الموصاال ماازماان تجااريم الموساايقى علااى يااد المتطاارفين العنيفااي" (1)

 https://cutt.ly/ykqmqma: .م، متاح على الراب 29/20/0202 استرجعت بتاريل

https://cutt.ly/ykqmqma
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 أربااعأن تلتاازم بتنفياذها فااي ماادة زمنيااة ( سااورية)مان المفتاارض علااى الدولااة المساجلة للعنصاار 
 .سنوات بدءا  من تاريل التسجيل

تم تسجيل عنصر مسرح خيال الظال الساوري علاى قائماة الصاون العاجال  م0222وفي عام 
 .في منظمة اليونسكو

 :مشروع الوردة الشامية -

 22مدتاه )جمل وترتيبها وفق سيناريو خاص بفيلم مرفق مع ملاف الترشايح تم انتقاء وتحديد 
ذة صاور توثاق العنصار لكال منهاا شارح، ثام تمات ترجماة جمياع الموافقاات الماأخو / 22/ماع ( دقائق

تاام االنتهاااء ماان صااياغة الملااف العلمااي وترجمتااه ومونتااا  الفاايلم مااع  .ماان المعنيااين بااالوردة الشااامية
إلاااى منظماااة م، 0221رسااال الملاااف ماااع كامااال المرفقاااات فاااي شاااهر آذار ثااام أ   م،0228نهاياااة سااانة 

 .م0225ث اإلنساني في اليونسكو عام اليونسكو، وأ علن إدراجه على القائمة التمثيلية للترا

 :عنصر صناعة األعواد الموسيوية والعزف عليها -

لاى إعاداد ملفاي ترشايح كال مان عنصار صاناعة م ع0202-م0225 تم العمال خاالل عاامي
عاااواد الموسااايوية والعااازف عليهاااا المشاااترك ماااع الجمهورياااة اإلساااالمية اإليرانياااة، وعنصااار القااادود األ

 .الحلبية للتسجيل على القائمة التمثيلية للتراث اإلنساني

 :تحديث ملف الصقارة الدولي -

التاي تام حصارها وجماع  222يعد عنصر الصقارة أحاد عناصار التاراث الثقاافي الالماادي ال 
، وأدر  علاااى القائماااة م0221، وأدرجااات علاااى قائماااة الحصااار الوطنياااة عاااام م0221بياناتهاااا عاااام 

فيمااا يخااص بالمعلومااات المتعلقااة بعناصاار  .م0222التمثيليااة للتااراث اإلنساااني فااي اليونسااكو عااام 
، أفادتناااا بهاااا ماااديرة التاااراث الثقاااافي فاااي وزارة الثقافاااة فاااي الجمهورياااة العربياااة الساااوري  التااراث الثقاااافي

 .(2)السورية

 الثقافة: الفرع الثالث

، شااعار وضااع علااى متحااف "تبقااى األماام علااى قيااد الحياااة مااا داماات ثقافتهااا علااى قيااد الحياااة"
 .(0)م0222قطعة أثرية في عام  0192أفغانستان الوطني، الذي دمرت فيه طالبان نحو 

د ت عاد الثقافاة إحادى ركااائز إعاالن األمام المتحاادة بشاأن حقاوق الشااعوب األصالية، وهاي الشاااه
الحي على تاريل الشاعوب وحضااراتها وخيالهاا وآمالهاا ومعاناتهاا، كماا تشاترك ثقافاات العاالم باالرغم 

                                                           
 الزيااااااارة تاااااااريل وزارة الثقافااااااة فااااااي الجمهوريااااااة العربيااااااة السااااااورية،رة التااااااراث الثقااااااافي، روال عقيلااااااي، مااااااديمقابلااااااة مااااااع  (2)

 .م22/20/0202
 .سابق، مرجع /95/القرار رقم  (0)
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ماان اختالفهااا فااي قاساام مشااترك بأنهااا ماان عماال اإلنسااان وماان إنتااا  جميااع الناااس فااي نفااس الوقاات 
وت جسد م ث لهم وحضارت هم وعظمتهم وتتطور ب تطور زمنهم
(2). 

م 2212عام  في كتابه الثقافة البدائية  Frederick Taylorوررف اإلنكليزي فريدريك تايلع
ذلاك الكال الم ركاب الاذي يشامل المعرفاة والعقيادة والفان وايداب واألخاالق والقاانون : "بأنهاا (الثقافة)

وهاااو أول . والعاااادات وأي ق اااد رات وم مارساااات أ خااارى يكتَساااب ها اإلنساااان بصااافته عضاااوا  فاااي الجماعاااة
إذا  تشتمل الثقافة على كل ما ابتدعه الشعب من أفكار وأشياء  .(0)"الثقافةتعريف علمي بما يخص 

وطرائاااق عمااال فيماااا يصااانعه، كماااا تشاااتمل علاااى الفناااون والمعتقااادات واألعاااراف واالختراعاااات واللغاااة 
 .والتقاليد وأساليب الحياة بسيطة كانت أم معقدة

والااذي ي عاارف م 2520ساايك عااام ووفقااا  للمااؤتمر العااالمي للسياسااات الثقافيااة المنعقااد فااي المك
ي عاد باسم موندياكولت، تام إعاادة تعرياف الثقافاة، إذ اعتبار أن التاراث يشامل كافاة قايم الثقافاة، حياث 

إذ  والواايم والعااادات والتقاليااد، الفنااون وايداب ونهاا  الحياااة والحقااوق األساسااية لإلنسااان: ماان الثقافااة
تااي ال غنااى عنهااا، وبالتااالي فااإن الهويااة الثقافيااة تمثاال كاال ثقافااة ماان الثقافااات مجموعااة ماان الواايم ال

والتناوع الثقاافي متكاامالن، إذ االعتاراف بوجاود طائفاة مان الهوياات الثقافياة المتنوعاة، يشاكل جااوهر 
 .(1)التعدد الثقافي

الخاصاة بحماياة الممتلكاات الثقافياة فاي حاال  م2591الجدير بالذكر أن اتفاقياة الهااي لعاام 
بنااء   .وننما اكتفت بإيراد مجموعة أنواع للممتلكات الثقافياة ،رض لتعريف الثقافةالنزاع المسلح لم تتع

على ذلك نرى بأنه مع وجود تشابه بين مفهوم الثقافة والممتلكات الثقافية إال أنه يمكن تبياان وجاود 
 .عناصر مادية للممتلكات الثقافية مميزة عن العناصر األخرى التي ضمها المفهوم العام للثقافة

 الترا  المشترك للبشرية: الفرع الرابع

مجموعاااة الماااوارد الطبيعياااة والشاااواهد الفنياااة أو الرمزياااة التاااي " :التاااراث المشاااترك للبشااارية هاااو
انتقلت من األزمنة الماضية واإلبداع البشري في ميادان التكنولوجياا التاي تقاوم عليهاا رفاهياة الجانس 

 .(1)ن الشعوبالبشري ويخضع استغاللها للمساواة التامة بي

                                                           
م، 2555اليونسااااكو رؤيااااة للقاااارن الواحااااد والعشاااارين، الطبعااااة األولااااى، دار فااااارابي، لبنااااان، بيااااروت، : الصاااياد، أحمااااد (2)

 .002-025ص
 .00، صسابق، مرجع الحماية الدولية للممتلكات الثقافية المادية في حالة النزاع المسلح: مستاوي، حفيظة (0)
 اسااترجعت بتاااريل ، موقااع اليونسااكو،"ني المباادعالتنااوع اإلنسااا" إلااى تقرياار" موناادياكولت"ماان مااؤتمر : 2520-0222 (1)
   /https://ich.unesco.org/ar-00309 .:، متاح على الراب 0/2/0202
إلنساان وحقاوق الشاعوب العالقاة والمساتجدات، الطبعاة الثانياة، دياوان المطبوعاات الجامعياة، حقاوق ا: سعد هللا، عمر (1)

 .280م، ص2551الجزائر، 

https://ich.unesco.org/ar/-00309
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معنى ذلك أن التراث المشترك للبشرية فاي مظهاره الثقاافي الماادي هاو مجماوع الشاواهد الفنياة 
 .أو الرمزية التي انتقلت من األزمنة الماضية وبالتالي هي تمثل الممتلكات الثقافية المادية

راث الثقافي الت"حيث جاء في ديباجة اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب مسلح 
تاام تاادمير أضاارحة أولياااء صااالحين مساالمين  م0220فااي عااام : مثااال علااى ذلااك". للبشاارية جمعاااء

ق اادامى فااي تمبكتااو، وهااي أضاارحة ت شااكل تراثااا  مشااتركا  لإلنسااانية، إذ يعتباار خسااارة لنااا جميعااا ، لكنااه 
 .(2)بالنسبة للسكان المحليين، إنكارا  لهويتهم ومعتقداتهم وتاريخهم وكرامتهم

أعلااان المجتماااع الااادولي تراثاااا  مشاااتركا  للبشااارية كااال مااان أعمااااق البحاااار والمحيطاااات وماااا كماااا 
حياث  .م2512يختزنه باطنها من ثروات بقرار من الجمعية العامة للمم المتحدة في ديسامبر عاام 

أن قاااع  ،م2512كاانون األول عااام  21الماؤرخ فااي ( د-09) 0115قاارار الجمعياة العامااة  تضامن
لقضائية الوطنية وكاذلك مواردهاا اطن أرض المحيطات وأرضها ذاتها خار  حدود الوالية االبحار وب

 .(0)"تراث مشترك للبشرية"

حقاا  م 2520/أبريل/12كما أدخلت اتفاقية األمم المتحدة حول قانون البحار المعقودة بتاريل 
طبيااق مفهااوم التاااراث وهاااو يتمثاال فااي ت ،بمااا فيهاااا التااي لاايس لهااا سااواحل ،معترفااا  بااه لجميااع الاادول

حيااث أعلناات االتفاقيااة فااي . المشااترك لإلنسااانية علااى استكشاااف واسااتغالل المااوارد فااي قاااع البحااار
تحفي جميع األشياء ذات الطابع األثاري أو التااريخي : األشياء األثرية والتاريخية أن/ 215/مادتها 

 .(1)جمعاء التي يعثر عليها في المنطقة أو يجري التصرف بها لصالح اإلنسانية

 :نستخلص مما سبق

فاي حاضاره، اإلرث الثقافي هو كل مفهوم يتعلق بتاريل اإلنسان في تجارب ماضيه، و يشاه 
 .ونطاللته على مستقبله

من  ي للمم والشعوب،يعد ممتلكات وكنوز تركها األولون باعتبارها السند المادي والالمادإذ 
ويتهااا، فااال توجااد ممارسااات وعااادات وتقاليااد بااال خاللهااا تسااتمد جااذورها وأصااالتها، وتحااافي علااى ه

فضاء ثقافي أو مبنى أثري تجري فيه تلك الطقوس، فتلك الممارسات هي من تعطي للمبنى الثابت 
 .روحه وقيمته الثقافية

                                                           
 .ابق، مرجع س/95/القرار رقم  (2)
م الصاااادر عاااان الجمعياااة العامااااة للمااام المتحاااادة فاااي دورتهااااا 2512/كااااانون األول/28، تااااريل /0112/القااارار رقاااام  (0)

الن المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خار  حدود الوالية إع"الخامسة والعشرون، 
 ".القومية

 (.215)م، المادة 2520اتفاقية األمم المتحدة حول قاع البحار عام  (1)
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هاي أصاالة وتعادد الهوياات المميازة  ساوريةالجدير بالذكر أن أكثر ما نالت منه الحارب علاى 
 .يتألف منها المجتمع السوري التي للمجموعات والجماعات 

فقااد تعرضاات هااذه الهويااات إلااى أكثاار حاااالت العنااف لتحقيااق غايااة تطهياار المجتمااع ماان أي 
شكل مان أشاكال التناوع الثقاافي الاذي تهادده أجنادات أجنبياة ومذهبياة مان خاالل اساتهداف األقلياات 

ية المزعومة في العاراق الثقافية والدينية خاصة في المناطق التي وقعت تحت سيطرة الدولة اإلسالم
والمجموعااات المساالحة المرتبطااة بهااا، فيعتباار اضااطهاد ( جبهااة النصاارة)ومااا يساامى ( داعااي)والشاام 

جماعاااات األقليااااات كاليزياااديين والمساااايحيين والتركمااااان وغيااارهم أحااااد جاااارائم الحااارب والجاااارائم بحااااق 
 .اإلنسانية جمعاء
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 المبحث الثاني

لكات الثقافية في  ل القانون أشكال الحماية القانونية للممتتعدد 
 اإلنساني الدولي

 تمهيد

ي بين الواقع المحازن علاى مار التااريل أن الحاروب أدت إلاى فقادان العدياد مان األعماال الفنياة 
فالدمار الذي خلفته الحرب العالمياة الثانياة . وتدميرها وتخريب الكثير من المواقع الثقافية والتاريخية

حماياة خاصاة للممتلكاات ذ التادابير الالزماة ووضاع قواعاد قانونياة تمانح دفع بالمجتمع الادولي التخاا
تحفااي لهااا هويتهااا إذ الحفاااا علااى هااذه الممتلكااات لااه فائاادة عظمااى لجميااع شااعوب العااالم ف. الثقافيااة

 .وانتمائها وكذلك تضمن لها جانبا  من التطور العلمي ال يستهان به

تلكاااات الثقافياااة علاااى مبااادأ أن ماااا يصااايب هاااذه تساااتند القواعاااد القانونياااة الخاصاااة بحماياااة المم
تادميرها لايس بساابب  كمااا أن.الممتلكاات مان أضارار هااي إضارار باالتراث المشااترك لإلنساانية جمعااء

الحروب فق ، وننما أحيانا  يكون متعمدا  من قبل أحد أطراف النزاع سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم 
 .غير مباشر

 :يرينا بوفوكاصرحت المديرة العامة لليونسكو إ 

 ساوريةإن حماية المواقع الثقافية ال تنفصل البتاة عان حماياة األرواح البشارية وهاو ماا يتايح ل"
 . (2)"أن تستعيد سبيل السالم

بيااان  ،النظااام القااانوني الااذي يضاافي الحمايااة علااى الممتلكااات الثقافيااة تقتضااي دراسااةحيااث 
م، وماان ثاام 2555والبروتوكااول الثاااني لعااام م 2591أحكااام الحمايااة الااواردة فااي اتفاقيااة الهاااي عااام 

 .قواعد حماية الممتلكات الثقافية الواردة في القانون الدولي اإلنساني العرفي

 :لذا سي قسم هذا المبحث إلى

 صكوك دولية مخصصة لحماية الممتلكات الثقافية: المطلب األول

 قواعد عرفية لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية :المطلب الثاني

                                                           
ث اليونساكو للتارا المدرجاة فاي قائماة ساوريةالمديرة العامة لليونسكو تدين أعمال التدمير في مدينة بصرى القديمة فاي  (2)

 https://cutt.ly/GkrABK2.: م، متاح على الراب 12/2/0202، استرجعت بتاريل العالمي، موقع اليونسكو،
 

https://cutt.ly/GkrABK2
https://cutt.ly/GkrABK2
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 صكوك دولية مخصصة لحماية الممتلكات الثقافية: المطلب األول

تمثاااال الممتلكااااات الثقافيااااة قيمااااة تراثيااااة وروحيااااة كبياااارة للشااااعوب جمعاااااء، فكاناااات المحاااااوالت 
واالجتهادات الحثيثة لحماية هذه الممتلكات من قبل المجتمعات الدولية عن طريق إبارام المعاهادات 

ومان بااين هاذه االتفاقيااات الدولياة اتفاقيااة الهااي التااي أبرماات . لااكوسان القااوانين الدولياة فااي سابيل ذ
أن : "، وبيناات ديباجااه هااذه االتفاقيااة دوافااع إبرامهااا مبينااة أهميااة الملكيااة الثقافيااة بقولهااام2591عااام 

األضااارار التاااي تلحاااق بممتلكاااات ثقافياااة يملكهاااا أي شاااعب كاااان تماااس التاااراث الثقاااافي الاااذي تملكاااه 
 .(2)"شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالميةاإلنسانية جمعاء، فكل 

زت مبادئها من خاالل البروتوكاول  م2591ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية الهاي لعام  قد ع ز 
. 2591، كما أن البرتوكول الثاني قاوى نقااط الضاعف فاي اتفاقياة الهااي لعاام م2555الثاني لعام 

مااان خاااالل إبااادال نظاااام  الثااااني لبروتوكاااولمااان ا /22/فعلاااى سااابيل المثاااال ماااا نصااات علياااه الماااادة 
 .إلى نظام الحماية المعززة م2591الحماية الخاصة في اتفاقية الهاي لعام 

سي ناقي في هذا المطلب قواعد الحماياة التاي تتمتاع بهاا الم متلكاات الثقافياة فاي فتارات النازاع  
لحماياة القانونياة الدولياة شاهدت تطاورا  فقواعاد ا. المسلح تبعا  لنوع الحماية المقررة للم متلكات الثقافية

ومان أجال اإللماام بجواناب هاذه الحماياة القانونياة، سانتحدث . كالذي شهده مفهوم الممتلكات الثقافية
، وصوال  إلى الحماية الخاصة، م2591اتفاقية الهاي لعام اية العامة التي ن ص  عليها في عن الحم

علااى النحااو م 2555فااي البروتوكااول المكماال لهااا لعااام  باإلضااافة إلااى الحمايااة المعااززة التااي أ قاارت
 :ايتي

 الحماية العامة: الفرع األول

األساس القاانوني لقواعاد الحماياة العاماة للممتلكاات الثقافياة،  م 2591تعد اتفاقية الهاي لعام 
مااان  فإنهاااا تتمتاااع تلقائياااا  بحاااد أدناااى ،ونظااارا  لالنتهاكاااات التاااي تتعااارض لهاااا ممتلكاااات الااادول الثقافياااة

 .الحماية العامة، هذه الحماية ت منح لجميع أنواعها
 شروط الحماية العامة -أول  

 : منها على/ 1/في المادة  م2591نصت اتفاقية الهاي لعام 

باعتبارهاا جازءا  مان  ،بموجب هذه الحماياة تتعهاد الادول األطاراف بحماياة الم متلكاات الثقافياة"
األطاااراف باالمتنااااع عااان اساااتعمال الم متلكاااات الثقافياااة أو حياااث تتعهاااد الااادول  المدنياااة،الم متلكاااات 

الوسااائل المخصصاااة لحمايتهاااا أو األمااااكن المجااااورة لهاااا مباشااارة ألغاااراض قاااد ت عرضاااها للتااادمير أو 

                                                           
 .م2591ديباجة اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، عام  (2)
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وامتناعها أيضا  عن أي عمال عادائي موجاه ضاد هاذه الم متلكاات ،التلف في حالة النزاع المسلح
(2)، 

تقامية تمس هذه الم متلكاتوكذلك االمتناع عن أية تدابير ان
(0). 

 :إذا  فالحماية العامة تقتضي على أطراف االتفاقية االلتزام بقاعدتين أساسيتين

 :القاعدة األولى

وقايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي زماان الساالم، ماان األضاارار التااي قااد تاانجم عاان ناازاع مساالح وذلااك 
قااوم الدولااة المحتلااة فااي حااال نشااوب ناازاع بمعنااى أن ت. باتخاااذ التاادابير الضاارورية التااي تراهااا مناساابة

مسااالح علاااى إقليمهاااا باتخااااذ القااادر الممكااان مااان اإلجاااراءات بعااادم اساااتخدام الممتلكاااات الثقافياااة ألي 
 .غرض عسكري، أو تجنب إقامة أهداف عسكرية بجوارها

 :القاعدة الثانية

متلكاااات تكاااون زمااان النااازاع المسااالح، بامتنااااع األطاااراف عااان سااالب أو نهاااب أو تبدياااد هاااذه الم
 .(1)أي احترام تلك الممتلكات أثناء الحروب، (1)هوتجنبيها األعمال القتالية واالنتقامي

 (في زمن السلم)ممتلكات الثقافية وقاية ال .9

يقصااد بااه أن تقااوم الدولااة باتخاااذ كافااة التاادابير الوقائيااة الالزمااة وقاات الساالم ماان أجاال حمايااة 
أي أنهااااا ألقاااات  ،(9)ا  لآلثااااار المتوقعااااة للناااازاع المساااالحتحسااااب بإقليمهااااا،الممتلكااااات الثقافيااااة الموجااااودة 

مسؤولية اتخاذ هذه التدابير على عااتق الادول التاي توجاد علاى أراضايها هاذه الممتلكاات إال أنهاا لام 
 .تحدد آلية ونو ية التدابير الواجب اتخاذها

الدولااة  نارى بأنااه مان األجاادى لااو أشاارت االتفاقيااة للحاد األدنااى ماان التادابير التااي يجاب علااى
اتخاذها لتوفير الحماية للممتلك الثقافي الموجود على أرضها، بحيث يكون هناك معيار دولي متفق 

 .عليه يمثل الحد األدنى من تدابير الوقاية

                                                           
 (.1)المادة  م،2591الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، عام اتفاقية الهاي لحماية  (2)
عاااام  دمشاااق، رساااالن،قاااانون الحااارب بالقاااانون الااادولي اإلنسااااني، الطبعاااة األولاااى، دار ومؤسساااة : نعماااان هللا،عطاااا  (0)

 .11م، ص0222
المستوى المحلي والدولي، تقرير  المركز الدولي لعلوم اإلنسان ودوره في حماية الممتلكات الثقافية على: مخول، إيلي (1)

حول أعمال التدريب في المركز الدولي لعلوم اإلنساان، الجامعاة اللبنانياة، كلياة الحقاوق والعلاوم السياساية واإلدارياة، قسام 
 .19م، ص0225المنظمات الدولية، بيروت، 

، (فااي ضااوء القااانون الاادولي اإلنساااني دراسااة)حمايااة الممتلكااات الثقافيااة أثناااء النزاعااات المساالحة : الفااواعير، فاطمااة (1)
 .81، ص0225رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوس ، كلية الحقوق، قسم القانون العام، األردن، حزيران 

 (.1)م، المادة 2591اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عام  (9)
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ماان البروتوكااول الثاااني التكميلااي لعااام / 9/بااالرغم ماان ذلااك تاام تاادارك هااذا الاانقص فااي المااادة 
 :الذي نص على أنم 2555

تخااذ فااي وقاات الساالم لصااون الممتلكااات الثقافيااة ماان ايثااار التحضاايرية التااي ت   تشاامل التاادابير"
 :حسب االقتضاء ما يلي ،من االتفاقية/ 1/غير المتوقعة لنزاع مسلح عمال  بالمادة 

 ،والتخطي  لتادابير الطاوارئ للحماياة مان الحرائاق أو مان انهياار المبااني ،إعداد قوائم حصر"
وتعياين  ،الثقافياة المنقولاة أو تاوفير الحماياة لتلاك الممتلكاات فاي موقعهااواالستعداد لنقل الممتلكاات 

 .(2)"السلطات المختصة المسئولة عن صون الممتلكات الثقافية

 (زمن النزاعات المسلحة)الثقافية احترام الممتلكات  .3

يقصاااد بااااحترام الممتلكاااات الثقافياااة امتنااااع الااادول األطاااراف اساااتعمال الممتلكاااات الثقافياااة أو 
الوسااائل المخصصااة لحمايتهااا أو األماااكن المجاااورة لهااا، واالمتناااع عاان تاادمير هااذه الممتلكااات أو 

 .(0)الويام بأي عمل عدائي تجاهها في أوقات النزاع المسلح

التازام الادول المتعاقادة بااحترام "علاى م 2591من اتفاقية الهاي لعام / 1/حيث نصت المادة 
 ".ئنة في أراضيها أو في أراضي الدول األطراف األخرى الممتلكات الثقافية سواء تلك الكا

من االتفاقية طرحت اساتثناء ناص علاى التخلاي عان احتارام / 1/من المادة ( 0)إال أن الفقرة 
 .(1)ي حالة الضرورة الحربية القهريةالممتلكات الثقافية وذلك ف

هاذا االساتثناء لام  إذ أن. يعتبر ذلك ضعف خطير في هذا البند بل وفي االتفاقية بشكل عاام
 .ي عرف المقصود بالضرورة الحربية القهرية، وما هي المعايير في تحديد هذه الضرورة

وندراكا  من فقهاء القانون الدولي العام بأهمية توفير الحماية للممتلكاات الثقافياة دون انتقااص 
موجود في اتفاقية شيء من هذه الحماية، ب ذلت الجهود لصياغة نص قانوني ال يضمن االستثناء ال

فاي  2511، حيث نص البروتوكول األول اإلضافي إلاى اتفاقياات جنياف عاام م2591الهاي لعام 
 :منه على/ 91/المادة 

                                                           
م الخااااص بحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة نااازاع مسااالح، عاااام 2591البروتوكاااول الثااااني التفاقياااة الهااااي لعاااام  (2)

 (.9)م، المادة 2555
حمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي النزاعااات المساالحة علااى ضااوء أحكااام القااانون الاادولي اإلنساااني، : خياااري، عبااد الاارحيم (0)

 .222م، ص2551رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن عنكون، الجزائر، 
 (.1/0)، المادة 2591تفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، عام ا (1)
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تحظر األعمال التالية، وذلاك دون اإلخاالل بأحكاام اتفاقياة الهااي المتعلقاة بحماياة األ ياان "
وأحكااام المواثيااق الدوليااة م 2591مااايو / رأيااا 21الثقافيااة فااي حالااة الناازاع المساالح المعقااودة بتاااريل 

 :األخرى الخاصة بالموضوع

ارتكااب أي مان األعماال العدائيااة الموجهاة ضاد ايثااار التاريخياة أو األعماال الفنيااة أو  -
 .أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب

 .استخدام مثل هذه األ يان في دعم المجهود الحربي -
 .(1)"ذه األ يان محال  لهجمات الردعاتخاذ مثل ه -

اا فااي  م2511رر فااي البروتوكااول الثاااني اإلضااافي إلااى اتفاقيااات جنيااف عااام وذات الاانص ك 
 :بأنهحيث نصت / 28/المادة 

يحظاار ارتكاااب أيااة أعمااال عدائيااة موجهااة ضااد ايثااار التاريخيااة، أو األعمااال الفنيااة وأماااكن "
روحي للشعوب واستخدامها في دعم المجهاود الحرباي، وذلاك العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو ال

كما أ عتبارت مهاجماة  .(0)"م2591دون اإلخالل بأحكام اتفاقية الهاي بحماية األ يان الثقافية عام 
 .(1)األماكن التاريخية ودور العبادة جريمة من جرائم الحرب

مااان اتفاقياااة الهااااي لعاااام  /8/ومااان أجااال حماياااة الممتلكاااات الثقافياااة وتمييزهاااا أشاااارت الماااادة 
ماان االتفاقيااة ذاتهااا شااكل الشااعار، / 28/وقااد حااددت المااادة . بضاارورة وضااع شااعار مميااز م2591

إال  .(1)وهو  بارة عن درع مدبب مان األسافل مكاون مان قطاعاات منفصالة ذات لاون أزرق وأباي 
ن أي ناااص لااام يتضااام م2591الملحاااق باتفاقياااة الهااااي لعاااام  م2555أن البروتوكاااول الثااااني لعاااام 

هاذا . مياز باه الممتلكاات الثقافياة المشامولة بالحماياة المعاززةن  لق بالشعار المميز الاذي يمكان أن يتع
يعااد قصااور يشااوب هااذا البروتوكااول، إذ ال بااد ماان ضاارورة اقتااراح شااعار مميااز للممتلكااات الثقافيااة 

 .(9)المشمولة بهذه الحماية

إذ نصاات  ذلااك، م2591يااة الهاااي لعااام وفيمااا يتعلااق بحالااة االحااتالل الحربااي عالجاات اتفاق
على ضرورة توفير الحماياة واالحتارام للم متلكاات الثقافياة حتاى أثنااء االحاتالل ففرضات علاى عااتق 

                                                           
 (.91)م، المادة 2511البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، عام  (2)
 (.28)م، المادة 2511البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، عام  (0)
دولي اإلنسااني والمحكماة الجنائياة الدولياة، القاانون الادولي اإلنسااني آفااق وتحاديات، جازء القانون الا: الحميدي، أحمد (1)

 .19م، ص0229أول، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 (.28)م، المادة 2591اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، عام  (1)
حماياة الممتلكاات الثقافياة أثنااء النزاعاات المسالحة، بادون طبعاة، دار حاماد للنشار والتوزياع، : الرهايفه، سالمة صالح (9)

 .220م، ص0220عمان، 
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ساالطات االحااتالل واجبااات م حااددة
مهمااا كااان والتحوياال ا إيقاااف كاال أعمااال النهااب والساارقة منهاا ،(2)

وعلياه فاإن علاى الطارف . قاومة المسالحةشكلها، ويسري هذا االلتزام أيضا  على أعضاء حركات الم
 .المتعاقد الذي تعترف حركة المقاومة بحكومته أن يلفت نظرهم لهذا االلتزام

بسابب  وتداركا  لحجم الخطار الاذي تتعارض لاه الممتلكاات الثقافياة الموجاودة باألقااليم المحتلاة
ية فقاااا ، فااااإن علااااى الضااااربات العسااااكر  وعاااادم اقتصااااارها مير هااااذه الممتلكاااااتوسااااائل تااااد اخااااتالف

مناااه علاااى مجموعاااة أحكاااام للحيلولاااة قااادر / 5/ناااص فاااي الماااادة  م2555البروتوكاااول الثااااني لعاااام 
 .(0)اإلمكان من المزيد من االنتهاكات لحماية الممتلكات الثقافية

 :على ما يلي م2555من البروتوكول الثاني لعام / 5/نصت المادة إذ 

منااع طاارف يحتاال أراضااي أو حاارم وي  التفاقيااة، ي  ماان ا/ 9/و/ 1/دون إخااالل بأحكااام المااادتين "
 :جزءا  من أراضي طرف آخر، فيما يتعلق باألراضي المحتلة من

أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية، وأي نقل غير مشاروع لتلاك الممتلكاات، أو نقال  -
 .لملكيتها

ممتلكااات أي أعمااال تنقيااب عاان ايثااار، باسااتثناء الحاااالت التااي يحااتم فيهااا ذلااك صااون ال -
 .الثقافية أو تسجيلها أو الحفاا عليها

خفااء أو تادمير إجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية أو فاي أوجاه اساتخدامها يقصاد باه إ -
 .(3)"أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية

عدة التزاماات علاى الادول األطاراف  م2591وقد رتب البروتوكول األول التفاقية الهاي لعام 
 ،(1)فااي األراضااي الواقعااة تحاات االحااتاللكااد علااى ضاارورة منااع تصاادير الممتلكااات الثقافيااة حيااث أ

وعلى ضرورة حراسة أية ممتلكات ثقافية تم استيرادها ساواء بطرياق مباشار أو غيار مباشار مان أياة 
أرض واقعة تحت االحاتالل، وقاد يكاون إماا تلقائياا  أو بطلاب مان السالطات المختصاة فاي األراضاي 

 .(9)المحتلة

                                                           
 (.9)المادة  ،م2591عام  مسلح،اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع  (2)
م، 0225أولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  التزامات الدولة المحتلة تجاه البلد المحتل، طبعة: العباسي، معتز (0)

 .922ص
الخااااص بحمايااااة الممتلكاااات الثقافياااة فااااي حالاااة ناااازاع مسااالح، عااااام  2591البروتوكاااول الثااااني التفاقيااااة الهااااي لعااااام  (1)

 (.5)م، المادة 2555
 (.2/2)المادة  ،2591عام  الهاي،البروتوكول األول التفاقية  (1)
 (.2/0)، المادة 2591تفاقية الهاي، عام البروتوكول األول ال (9)
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كما نص البروتوكول األول على ضرورة إعادة الممتلكات الثقافياة التاي تام إياداعها لادى دول 
 .(2)أخرى لحمايتها من أخطار النزاعات المسلحة وعدم جواز حجزها باعتبارها تعويضات حرب

 فقدان الحماية العامة -ثانيا  

عارض لفقاادانها بسابب الضاارورة باالرغم مان الحمايااة العاماة الممنوحااة للممتلكاات الثقافياة قااد نت
العسااكرية القهريااة، أو إذا تاام اسااتخدامها ماان أجاال الاادفاع عناادما ال يكااون متاحااا  خيااار بااديل يمكاان 

مان البروتوكاول ( أ)الفقارة / 8/وهاذا ماا نصات علياه الماادة  .(0)إتباعه لتحقياق ميازة عساكرية مماثلاة
 :الثاني التفاقية الهاي على ما يلي

 .لت من حيث و يفتها إلى هدف عسكري الثقافية قد حو أن تكون الممتلكات 

إذا لم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عساكرية مماثلاة للميازة التاي يتيحهاا توجياه عمال عادائي 
 .(1)ضد ذلك الهدف

قاد الممتلكاات ، في هذه الحالة تففية هدفا  عسكريا  وال يوجد بديلعندما تصبح الممتلكات الثقا
لتزم باالبروتوكول الثااني لعاام من قبل طرف في النزاع م   ي تخذ بقرار مهاجمتهام ويت .الثقافية حمايتها

يجب أن يتخذ القرار قائاد قاوة عساكرية ال يقال حجهماا عان الكتيباة، ماا لام تحال الظاروف  .م2555
لزما  بموجب البروتوكول الثاني لعام هذا األمر ينطبق أيضا  على طرف في النزاع ليس م  . دون ذلك
 .(1)ند مهاجمة الممتلكات الثقافيةع م2555

ناارى بأنااه البااد ماان الاادول احتاارام بنااود االتفاقيااات التااي وردت أعاااله سااواء أكااانوا أطااراف فااي 
إال إناه . النزاع أم ال، ونن االلتزام بها وعدم الخرو  عنها يجعلها تشكل قواعد عرفية تتقيد بها الادول

تمثلاه لإلنسااانية تبااين بااأن الحمايااة العامااة الممنوحااة بحكام الطبيعااة الخاصااة للممتلكااات الثقافيااة ومااا 
لها غير كافية لذلك تقرر منحها حماية خاصة، باعتبار أن الممتلكات الثقافية تهم المجتمع الادولي 

 .ككل

 م2591إن مباادأ الحمايااة العامااة للممتلكااات الثقافيااة الااذي جاااء فااي اتفاقيااة الهاااي لعااام إال 
ها فااي البروتوكااول ن تاام تاادارك  نو  ،لهااا بحمايتهااا بطاارق غياار مااذكورةة ونلاازام الاادول الحاضاانة والمالكاا

ال يعاادو عاان كونااه نظريااات غياار ضاارورية كااون الاادول المعنيااة باااألمر علااى ، م2555الثاااني لعااام 
                                                           

 .22، صسابقرجع أثناء النزاع المسلحة، محماية الممتلكات الثقافية : سالمة صالح الرهايفة، (2)
 .2، صسابقمرجع ، "الممتلكات الثقافية العراقية ووسائل حمايتها واستردادها دوليا  ": سعود، يحيى ياسين (0)
م الخااااص بحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة نااازاع مسااالح، عاااام 2591قياااة الهااااي لعاااام البروتوكاااول الثااااني التفا (1)

 (.8)م، المادة 2555
حمايااة الممتلكااات الثقافيااة، دلياال عسااكري، منشااورات منظمااة األماام المتحاادة للتربيااة والعلاام : وآخاارون . أوكيااف، روجاار (1)

 .11م، ص0221والثقافة، سان ريمو، إيطاليا، عام 
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وال تحتااا  لتوصااية  ،درايااة أوسااع وأعمااق بكيفيااة حمايااة ممتلكاتهااا فااي الااداخل وتنظيمهااا وتصاانيفها
 . دولية بذلك

د القانونية المسانونة فاي هاذه االتفاقياة حاول حماياة الممتلكاات الثقافياة أياا  كاان أما عن القواع
فهااي ال تعاادو عاان كونهااا توصاايات غياار منطويااة  ،ناازاع مساالح دولااي أم غياار دولاايفااي نوعهااا سااواء 

فماان غياار المنطقااي توصااية الطاارف الغااازي باااحترام . وغياار مجديااة وغياار كافيااة وخاليااة ماان الجديااة
الثقاافي هاو وخاصاة فاي حاال كاون هاذا اإلرث  ،أو الممتلكاات اإلرثياة للدولاة الهادفالمعالم األثرياة 

 .هدف الدولة المعادية

كمااا أن االساااتثناء الخطياار الاااذي جاااءت باااه اتفاقيااة الهااااي باالسااتغناء عااان الحمايااة الدولياااة 
سوا الجبين ي  للممتلكات الثقافية في حالة الضرورة الحربية القهرية ما هو إال مدخل ومبرر ي ندى له 

لتاااذرعها  دون محاسااابة أو عقااااب نظااارا   معتدياااةسااارقة وتااادمير مااان قبااال الااادول الأي عملياااة نهاااب و 
 .المعتديةبالضرورة الحربية القهرية التي يعود تقديرها للدولة 

جاااارد ساااان قااااوانين ونباااارام اتفاقيااااات وعقااااد مااااؤتمرات حااااول حمايااااة اإلرث أن م   باإلضااااافة إلااااى
 ،ول أثناء الحروب دون تحديد وسائل الاردع والمحاسابة للادول المعادياةالحضاري الذي تتمتع به الد

رفاع المساؤولية عان كاهال الادول التاي ال تفتاأ تخارق طقات لكم أفواه المجتمع الادولي و ما هي إال هر 
 .قواعد القانون الدولي بجميع أشكاله

وال  إلااى الحااروب سااواء أثناااء الحااروب العالميااة السااابقة وصاا كثياارة واألمثلااة الدال ااة علااى ذلااك
المتاااحف األوروبيااة واألمريكيااة التااي  ،ى ذلااكالمعاصاارة التااي عصاافت بالمنطقااة ومااا تاازال تشااهد علاا

 . تع  وتختنق بآثار وممتلكات إرثية نادرة تعود ألمم وشعوب شهدت نهضات حضارية قل نظيرها

أراض  نضااارب أمثلاااة معاصااارة لااادول اجتاحااات ،الدولياااة لمثااال هاااذه القاااوانين النتهاكااااتعااان او 
. وهاااي مااان أوائااال الااادول التاااي توقاااع وتسااان تشاااريعات الحماياااة الدولياااة للممتلكاااات اإلرثياااة ،المنطقاااة

ا  تاريخياة كاملاة مان محتواهاا ند  فاالحتالل األمريكي للعراق من أبرز األمثلة الموجعة التي أفرغات م ا
ه أو حتااااى ضاااامان إعااااادة هااااذ ،عقاااااب دون أدنااااى حساااااب أو ،صاااامت دولااااي مخجاااالالثقااااافي وساااا  

 .لعسكرية في البالدالممتلكات إلى أرضها بعد انتهاء االحتالل والعمليات ا

فعان أي قواعاد حماياة . المجتمع الدولي لم تتعاد  الشاجب والنحاب واإلداناة فقا  ولكن ردة فعل
قترافااات مااع ضاامان عااودة جاارم مثاال هااذه االت  دين و بالمقاباال قواعااد ت اان لاام يكاان هناااك إدوليااة نتحاادث 
 .ومعاقبة الدولة الجانية ،رثها التاريخيإ  للدول التي تعرضت لمحو الحقوق والتعوي
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 الحماية الخاصة: الفرع الثاني

علااى جااواز تمتااع بعااا  الممتلكااات الثابتااة أو المنقولاااة  م2591نصاات اتفاقيااة الهاااي لعاااام 
ن بمعنى أنه يتم منح بع  الممتلكات الثقافية ناوع ما(. أهمية كبرى )بحماية خاصة متى كانت لها 

أي أنها ال تعني مزيد من الحماية، ولكن هي نوع خاص من ، لحماية الخاصة وفقا  لشروط محددةا
 .الحماية كما سنرى الحقا  

 شروط منح الحماية الخاصة -أول  

علاااى إمكانياااة مااانح حماياااة خاصاااة للممتلكاااات الثقافياااة  م2591تااانص اتفاقياااة الهااااي لعاااام 
 :من االتفاقية/ 2/ين حددتها المادة في حال توفر شرط ،واأل يان التي تحددها

أن تكااون علااى مسااافة كافيااة ماان أي مركااز صااناعي كبياار أو أي مرمااى عسااكري هااام يعتباار 
كمطار مثال  والموان  ومحطات اإلذاعة المساموعة والمرئياة وخطاوط الساكك الحديدياة  ،نقطة حيوية

 .(2)ذات األهمية وطريق مواصالت هام

رك أماار تحدياادها مفتااوح لااة كاام تبلاام المسااافة الكافيااة لااذلك، إذ ت ااهااذه الحا أغفلاات االتفاقيااة فااي
 .(0)أال تستعمل ألغراض حربية أما الشرط ايخر هو .دون معيار محدد

هذين الشرطين تصاعديان، األمر ال يقف عند حرمان الممتلكات الثقافية من فرصة وضعها 
داه ليصاال إلااى أن كيفيااة وضااع تحاات الحمايااة الخاصااة إذا كاناات تسااتعمل ألغااراض حربيااة، باال يتعاا

 .(1)هدف حربي قد تكفي الستثنائه من مجال الممتلكات الثقافية التي تحظى بالحماية الخاصة

فقاد نصات . فيما يتعلق بحصانة الممتلكات الثقافية الموضاوعة تحات نظاام الحماياة الخاصاة
 :على أن م2591من اتفاقية الهاي لعام / 5/المادة 

ية المتعاقاادة بااأن تكفاال حصااانة الممتلكااات الثقافيااة الموضااوعة تحاات تتعهااد األطااراف السااام"
نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيادها فاي الساجل 
الادولي وعاان اسااتعمالها أو اساتعمال األماااكن المجاااورة لهاا مباشاارة ألغااراض حربياة إال فااي الحاااالت 

 .(1)"الخامسة من المادة الثامنة المنصوص عليها في الفقرة

                                                           
 (.أ/ 2)م، المادة 2591ة الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، عام اتفاقي (2)
 (.ب/2)م، المادة 2591اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، عام  (0)
ر والتوزيااع، مصاار، مبااادئ القااانون الاادولي اإلنساااني، الطبعااة األولااى، المركااز العربااي للنشاا: سااوادي، عبااد علااي دمحم (1)

 .212م، ص0221القاهرة، 
 (.5)م، المادة 2591اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، عام  (1)
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 فقدان الحماية الخاصة -ثانيا  

فاي م 2591تفقد الممتلكات الثقافية الحماية الخاصة المقررة لها بموجب اتفاقياه الهااي لعاام 
 /:22/والمادة ( 1)الفقرة / 2/حالتين نصت عليهم المادة 

ألغراض عسكرية كاستعمالها فاي إذا تم استعمال الممتلك الثقافي ألهداف أو : الحالة األولى
تنقالت القوات المسلحة أو كمخزن للسلحة أو حتى استخدامها لمجرد المرور مان خاللهاا أو تمات 

إال أن فقادان الحماياة يكاون مؤقات، ويجاب علاى طارف  .(1)بها أعمال لها صلة باألعمال العساكرية
 .(0)مخالفة خالل أجل معقولالنزاع ايخر أن يقوم بإنذار الطرف المخالف لوضع حد لتلك ال

 .(3)توافر ضرورات عسكرية قهرية: الحالة الثانية

 ع الحصانة عن الممتلكات الثقافيةرف -ثالثا

 :أسباب رفع الحصانة والمتمثلة م2591من اتفاقية الهاي لعام / 22/تناولت المادة 

بالتزاماااه فاااي حاااال خاااالف أحاااد أطاااراف النااازاع التزاماااه أصااابح الطااارف المعاااادي غيااار مقياااد " 
بحصانة الممتلك، وفاي غيار هاذه الحالاة ال يجاوز رفاع الحصاانة إال فاي حالاة اساتثنائية لمقتضايات 
حربية قهرية طالما دامت هذه الظاروف، وأن يصادر القارار عان الوياادة العساكرية العلياا فاي الجايي 

 .(1)"رفع الحصانة إلى الدولة الحامية باإلضافة إلى تبليم قرار

ااال  ماان المااواد وفيمااا يتعلااق بن ماان / 21/و/ 20/ظااام النقاال تحاات الحمايااة الخاصااة، نصاات ك 
 :علىم 2591عام  اتفاقية الهاي

علاى طلاب الدولاة  إمكانية وضع عمليات نقل الممتلكاات الثقافياة تحات حماياة خاصاة بنااء  " 
 ".الطرف صاحبة الشأن وتتناول الالئحة التنفيذية تفاصيل شروط مثل هذه الحماية

يحفي الممتلكات الثقافية من أي عمل عدائي موجه ضدها،  ،ظام الحماية الخاصةأن ننرى ب
حدد األ يان التي حقق سوى نجاح محدود ألنه ي  وفق شروط معينة، لكن هذا النوع من الحماية لم ي  

وبذات الوقت لم يحقق النتائ  المتوقعة منه، حيث أحجمت العديد مان الادول  ،يمكن منحها الحماية
 .(9)متلكاتها الثقافية بسجل الحماية الخاصةعن قيد م

                                                           
 (.2/1)م، المادة 2591اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، عام  (2)
 (.22/2)م، المادة 2591في حالة نزاع مسلح، عام  اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية (0)
 (.22/0)م، المادة 2591اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، عام  (1)
 (.22)م، المادة 2591اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، عام  (1)
 .211، صسابقمرجع انون الدولي اإلنساني، مبادئ الق: عبد علي دمحمسوادي،  (9)
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وبالتاالي كااان ال بااد ماان محاولااة تعزيااز نقاااط الضااعف الااواردة فااي االتفاقيااة، وذلااك ماان خااالل 
 .الذي نص على نوع آخر من الحماية أال وهي الحماية المعززة م2555البروتوكول الثاني لعام 

 الحماية المعززة :الفرع الثالث

الملحااق باتفاقيااة الهاااي، هاااذا  م2555عااززة البروتوكااول الثااااني لعااام نااص علااى الحمايااة الم
عدال  لها، وال يمكن للدول أن تصبح طرفا  في البروتوكول كمال  التفاقية الهاي وليس م  البروتوكول م  

 .م2591الثاني إال إذا كانت طرفا  بالفعل في اتفاقية الهاي لعام 

 شروط منح الحماية المعززة -أول  

وضع حماياة معاززة أل ياان ثقافياة معيناة مان خاالل شاروط م 2555وكول الثاني لعام البروت
/ 22/نصت عليهاا الماادة ، ومعايير البد من توافرها لكي تتمتع الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة

 :من البروتوكول الثاني وهي

 .جانب من األهمية بالنسبة للبشريةأن تكون تراثا  ثقافيا  على أكبر 

أن تكااون محميااة بتاادابير قانونيااة ونداريااة مناساابة علااى الصااعيد الااوطني تعتاارف لهااا بويمتهااا 
 .وتكفل لها أعلى مستوى من الحمايةالثقافية والتاريخية االستثنائية 

صاادر الطاارف الااذي أن ال تسااتخدم ألغااراض عسااكرية أو كاادرع لوقايااة مواقااع عسااكرية، أن ي  
 .(2)ى أنها لن تستخدم على هذا النحويتولى أمر مراقبتها إعالنا  يؤكد عل

ماان البروتوكااول الثاااني / 22/وباإلضااافة إلااى الشااروط الااواردة والمنصااوص عليهااا فااي المااادة 
مااان البروتوكاااول علاااى اإلجاااراءات الالزماااة إلدرا  ممتلاااك ثقاااافي / 22/نصااات الماااادة  م2555لعاااام 

 :يليعلى قائمة الممتلكات الثقافية ذات الحماية المعززة وفقا  لما 

تقاادم الدولااة طالبااة الحمايااة طلبهااا إلااى اللجنااة المختصااة بقيااد طلبااات الحمايااة المعااززة مرفقااة 
كافاة البياناات واألساباب التاي تاادعوها لطلاب هاذا الناوع مان الحمايااة مؤكادة فاي طلبهاا علاى انطباااق 

يااة أو مان البروتوكاول وألي طارف آخار مان أطاراف االتفاق/ 22/الشاروط الاثالث الاواردة فاي الماادة 
للجنااة الدوليااة ولغيرهااا ماان المنظمااات الغياار الحكوميااة ذات الخباارة المتخصصااة فااي مجااال حمايااة 
الممتلكااات الثقافياااة أن تقاادم تزكياااة لمااانح حمايااة خاصاااة لممتلااك ثقاااافي تنطباااق عليااه شاااروط الماااادة 

دون  ،وهناا تقااوم اللجنااة المختصااة بإخطااار أحااد هاذه األطااراف بتقااديم طلااب الحمايااة المعااززة/. 22/

                                                           
م الخااااص بحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة نااازاع مسااالح، عاااام 2591البروتوكاااول الثااااني التفاقياااة الهااااي لعاااام  (2)

 (.22)م، المادة 2555
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أن يخاال طلاااب إدرا  ممتلكاااات ثقافياااة واقعاااه فاااي أراضااي تااادعي أكثااار مااان دولاااة سااايادتها عليهاااا أو 
 .(2)واليتها عليها

تقوم بتبليغه لجميع األطراف الذين لهم الحق في  ،وحال تلقي اللجنة طلب إدرا  على القائمة
ذلك في غضاون ساتين و  ،االحتجا  عليه لعدم توافر شرط أو أكثر من شروط منح الحماية المعززة

ئماااة ساااجل الممتلكاااات وياااتم مااانح الحماياااة المعاااززة للممتلكاااات الثقافياااة حاااال إدراجهاااا ضااامن قا. ياااوم
رسال دون إبطااء إلاى األماين العاام للمام المتحادة نظمة اليونساكو أن ي  لمعام المدير على الالثقافية و 

 .(0)لى القائمةتخذ بإدرا  ممتلكات ثقافية عوالدول األطراف إشعارا  بأي قرار ي  

تتمتااع الممتلكااات الثقافيااة بالحمايااة المعااززة فااور صاادور قاارار إدراجهااا علااى القائمااة بواسااطة 
وبمجارد  ،معاايير ساالفة الاذكرلجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح علاى أسااس ال

متناااع عاان اسااتهداف هااذا القاارار تلتاازم الاادول األطااراف حااال دخولهااا فااي أي ناازاع مساالح باال صاادور
الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة سواء بالهجوم عليها أو استخدامها أو االستعانة بمناطق 

 .(1)وليس ثمة استثناء لهذا االلتزام ،مجاورة لها مباشرة في دعم العمل العسكري 

ن بحماياة حالاة تمتاع ممتلاك ثقاافي معاي م2555وقد عال  البروتوكاول اإلضاافي الثااني لعاام 
وفاي ذات الوقات تام إدراجاه علاى قائماة الحماياة  ،م2591خاصاة طبقاا  ألحكاام اتفاقياة الهااي لعاام 

علااى تغليااب أحكااام الحمايااة المعااززة علااى ( ب)منااه فااي فقرتهااا / 1/حيااث نصاات المااادة  ،المعااززة
 والشاااك أن تطبياااق هاااذا الحكااام ساااوف ياااؤدي إلاااى انااادثار نظاااام الحماياااة، أحكاااام الحماياااة الخاصاااة

 .الخاصة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح

 فقدان الحماية المعززة -ثانيا  

 :ويكون ذلكالحماية المعززة، كالحماية العامة والحماية الخاصة، قد تتعرض لحالة فقدان 
وذلااك عناادما تقااوم الدولااة المشاارفة علااى الممتلكااات الثقافيااة باسااتعمالها  :ضةةرورات عسةةكرية قهريةةة .2

إال أنااه  .ولهااا إلااى أهااداف عسااكرية، عناادها تفقااد هااذه الحمايااة ويصاابح باإلمكااان مهاجمتهااابشااكل يح
 :يتم ذلك بشروط

 .أن يكون الهجوم هو وسيلة إلنهاء استخدامها لهذه الغاية -
 .اتخاذ كافة االحتياطات الممكنة لتجنب أو للحد من األضرار التي قد تلحق بها -

                                                           
سااالح، عاااام م الخااااص بحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة نااازاع م2591البروتوكاااول الثااااني التفاقياااة الهااااي لعاااام  (2)

 (.22)م، المادة 2555
 .81ص ،سابقالحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، مرجع : دمحم سامح ،عمرو (0)
الخااااص بحمايااااة الممتلكاااات الثقافياااة فااااي حالاااة ناااازاع مسااالح، عااااام  2591البروتوكاااول الثااااني التفاقيااااة الهااااي لعااااام  (1)

 (.20)م، المادة 2555
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 .(2)لتنفيذية الوياديةإعطاء األمر من قبل أعلى المستويات ا -
 .توجيه إنذار إلى الطرف المعادي لوضع حد الستخدامها -
 .عطاء فترة زمنية كافية لوقف هذا االستخدامإ  -
 .(2)العسكري ستخدام الممتلكات الثقافية في دعم العمل وذلك عندما يتم ا :دعم العمل العسكري   .0

 :نستخلص مما سبق

وضااوعات التااي تحظااى باهتمااام المجتمااع الاادولي، موضااوع حمايااة الممتلكااات الثقافيااة ماان الم
نظرا  لما تشكله من جزء مهم في حضارة الشعوب، التي قاد تمتاد يالف السانين، لاذلك فاإن تادميرها 

م صااياغة قواعااد قانونيااة يااؤدي إلااى تاادمير حضااارة شااعب بأكملااه وطمااس معالمااه التاريخيااة، لااذلك تاا
 .لحمايتها

أن  حياث. د السالفة الذكر في معظم النزاعات المسالحةإال أن المؤسف هو عدم احترام القواع
فال يكاد يخلو نزاع من اعتداء على ممتلك ثقافي، بال . الممارسات الفعلية تدل على نوي  ما سبق

وحتاى إن لام  ،أحيانا  يكون هذا االعتداء عن قصاد، ونن لام يكان الهادف المباشار مان النازاع المسالح
 .صة لفقدان الحماية عامة كانت أم معززةتخضع هذه الممتلكات للحاالت الخا

اانت علااى الااورق دون  جعاال كمااا أن موضااوع حمايااة الممتلكااات الثقافيااة متااروك لنصااوص س 
تحت  ،ونيجاد الثغرات القانونية دائما   ،تطبيق عملي جدي ضد الدول المنتهكة لقواعد القانون الدولي

وقانونياا  لحماياة الادول  الثقافياة مشاروعا  وسارقة الممتلكاات لجعل انتهااك وتادمير  استثناءات،م سمى 
إنمااا هااو ضاارب ماان ضااروب التبرياار غياار المنطقااي ومسااوا ماان مسااوغات خاارق قواعااد  المعتديااة،

 . القانون الدولي في هذه المضمار

ن حماية اإلرث التاريخي ألي دولة من الدول يحتا  لجهاود أكثار جدياة وقواعاد قانونياة فأ لذا
كااان ماان إذ الحظنااا و . ائم االعتااداء عليهاااسااتثناء أو شاارط لتسااويم جاار أكثاار صاارامة خاليااة ماان أي ا

 ،ساااوريةأم فاااي  العاااراق،أم  الااايمن،الجلاااي خاااالل الحاااروب المعاصااارة فاااي المنطقاااة ساااواء كانااات فاااي 
االنتهااااك الصاااارخ الحتااارام قواعاااد القاااانون الااادولي اإلنسااااني فيماااا يخاااص حماياااة الممتلكاااات الثقافياااة 

الدولياااة بأنواعهاااا دون رقياااب أو  ياااةلخاضاااعة للشاااروط الخاصاااة والحماواالمدرجاااة ضااامن االتفاقياااات 
 .حسيب

                                                           
م تحديااد دقياااق وباالسااام ماان يكاااون أعلاااى المسااتويات التنفيذياااة الوياديااة، وذلاااك بسااابب اخااتالف الااادول وأنظمتهاااا لاام يااات (2)

 .السياسية
م الخااااص بحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة نااازاع مسااالح، عاااام 2591البروتوكاااول الثااااني التفاقياااة الهااااي لعاااام  (0)

 (.21/0)م، المادة 2555
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 قواعد عرفية لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية: المطلب الثاني

وتكااون ممثلااة  االنتشااار،يتكااون القااانون العرفااي ماان خااالل ممارسااات الاادول الكثيفااة، واسااعة 
بااين الاادول بأنهااا  -االعتقاااد القااانوني-ائد ويرافقهااا اعتقاااد ساا وموحاادة،لممارسااات متنوعااة، ومتكااررة، 

لزمااا  لجميااع الاادول لزمااة قانونااا  بالتصاارف أو ممنوعااة ماان التصاارف بطاارق معينااة، إذ أن العاارف م  م  
 .(2)باستثناء تلك التي اعترضت باستمرار على الممارسة أو القاعدة، منذ استحداثها

أن عاددا  مان األحكاام التاي مثلات إذ . الكثير من أحكام المعاهدات هي باألصل قواعد عرفيه
كماا . عتمدت بوصفها أحكاما  تعاهديه كانت قد اكتسبت تدريجيا  قيمة عرفياةتطورات جديدة عندما ا  

أن هناك العدياد مان األحكاام التاي مان المفتارض أال تنطباق إال فاي النزاعاات المسالحة الدولياة، ت عاد 
 م2559فااي عااام . ساالحة بوصاافها قااانون عرفااياليااوم واجبااة التطبيااق فااي جميااع أنااواع النزاعااات الم

شاااارعت اللجنااااة الدوليااااة للصااااليب األحماااار بااااإجراء دراسااااة مفصاااالة للقواعااااد العرفيااااة للقااااانون الاااادولي 
سانوات علاى موقاع / 22/اإلنساني، ومن الممكن االطالع على هاذه الدراساة التاي اساتغرق إتمامهاا 

 .(0)اللجنة

ماان خااالل هااذه الدراسااة جمااع وتوثيااق وتحلياال حيااث حاولاات اللجنااة الدوليااة للصااليب األحماار 
 كما. ات المسلحة الدولية وغير الدوليةطبق في النزاعالقواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني التي ت  

ساااهمت هااذه الدراسااة بشااكل فعااال فااي تعزيااز دور القااانون الاادولي اإلنساااني العرفااي، وسااد الثغاارات 
 .الموجودة في القانون التعاهدي

حاالت التي ال تكون فيها الدولة طرفا  في معاهدة أو أكثر من المعاهادات التاي تتعلاق في الو 
القواعاد غيار "بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع، عليها الوفااء بالتزاماتهاا وفقاا  للقاانون العرفاي 

اعاد العرفياة القو حياث أن . بقت علاى شاكل ممارساات للادولللقانون الدولي، هذه القواعد ط  " المكتوبة
المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافياة هاي انعكااس للقواعاد القانونياة المتجسادة فاي اتفاقياة الهااي لعاام 

 .(1)نوبروتوكوليها االثني م2591

قواعاااد عرفياااة ت عناااى  لاااىني العرفاااي فاااي الفصااال الثااااني عشااار عناااص القاااانون الااادولي اإلنساااا
ساي بحث فايهم بالتفصايل / 12/ ،/12/ ،/15/ ،/12/ :أال وهاي القواعاد الثقافياة،تلكاات بحماية المم
 :كما ايتي

                                                           
م، متااح علاى 2/0/0202، استرجعت بتاريلنة الدولية للصليب األحمر، ني العرفي، موقع اللجالقانون الدولي اإلنسا (2)

 https://cutt.ly/OzKn7Hi: الراب 
رك ، هااذه المطبوعااة إصاادار مشااات/(09/دليااال البرلمااانيين رقاام )القااانون الاادولي اإلنساااني : وآخاارون . بوفييااه، أنطااون  (0)

 .21-28م، ص0228للصليب األحمر، جنيف، لالتحاد البرلماني الدولي واللجنة الدولية 
 .22، صسابقمرجع حماية الممتلكات الثقافية، : وآخرون . أوكيف، روجر (1)

https://cutt.ly/OzKn7Hi
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 /29/القاعدة رقم : الفرع األول

 :من القانون الدولي اإلنساني العرفي على ما يلي/ 12/نصت القاعدة 

 رف في النزاع الممتلكات الثقافيةيحترم كل ط"

المخصصاااة  يجاااب إياااالء اهتماااام خااااص فاااي العملياااات العساااكرية لتجناااب اإلضااارار بالمبااااني
 .ألغراض دينية أو فنية أو علمية أو تربوية أو خيرية وبايثار التاريخية ما لم تكن أهدافا  عسكرية

يجب أال تكون الممتلكات ذات األهمية العظيمة للتاراث الثقاافي ألي شاعب محاال  للهجاوم إال 
 .(2)"في الحاالت التي تستلزم ها الضرورة العسكرية القهرية

لدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات ت كرس ممارسة ا
 .المسلحة الدولية وغير الدولية

 :الممتلكات الثقافية بشكل عام: أول  

يتعاااين عااادم اتخااااذ الممتلكاااات الثقافياااة هااادفا  للهجماااات ماااا دامااات أ ياناااا  مدنياااة حياااث نصااات 
 :العرفي على ما يليولي اإلنساني من القانون الد/ 1/القاعدة 

وال توجااه . يميااز أطااراف الناازاع فااي جميااع األوقااات بااين األ يااان المدنيااة واألهااداف العسااكرية"
 ".الهجمات إال للهداف العسكرية فحسب، وال يجوز أن توجه إلى األ يان المدنية

يمكن مهاجمة الممتلكاات الثقافياة فاي حاال اكتسابت صافة الهادف العساكري، وهاذا ماا نصات 
 :/22/العرفية رقم القاعدة  عليه

ت حمى األ يان المدنية من الهجوم، ما لم تكن أهدافا  عسكرية وطوال الوقت الذي تكاون فياه "
 ".كذلك

إذ نصت علاى  منه/ 2/ة الدولية ذلك في المادة النظام األساسي للمحكمة الجنائيأيضا  يؤكد 
 :ايتي

ض الدينية، أو التعليمياة، أو الفنياة، إن تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للغرا"
شااكل جريمااة حارب فااي النزاعااات المساالحة الدوليااة وغياار أو العلمياة، أو الخيريااة، وايثااار التاريخيااة ي  

 .(0)شريطة أال تكون أهدافا  عسكرية "الدولية 

                                                           
 ، اللجنااة الدوليااة(القواعااد: المجلااد األول)القااانون الاادولي اإلنساااني العرفااي : بااك، لااويز–دوزالااد. هنكاارتس، جااون ماااري  (2)

 .221، ص/12/م، القاعدة 0228للصليب األحمر، القاهرة، مصر، 
: م، متاااااااااااااح علااااااااااااى الااااااااااااراب 9/2/0202 اسااااااااااااترجعت بتاااااااااااااريلموقااااااااااااع اللجنااااااااااااة الدوليااااااااااااة للصااااااااااااليب األحماااااااااااار،  (0)
.https://cutt.ly/nktezfk 

https://cutt.ly/nktezfk
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موقااف القضاااء الاادولي الجنااائي كااان واضااحا  بصاادد مسااألة حمايااة األ يااان الثقافيااة إذ أداناات 
بتاااااريل  (2)"بالسااااكيتي"ئرة االبتدائيااااة للمحكمااااة الجنائيااااة الدوليااااة ليوغوسااااالفيا السااااابقة المااااتهم الاااادا
بمجموعااااة ماااان الجاااارائم، كااااان ماااان بينهااااا تاااادمير المؤسسااااات المخصصااااة للعبااااادة أو  م1/1/0222

 . التعليم

أدانااات الااادول، واألمااام المتحااادة، ومنظماااات دولياااة أخااارى، الهجماااات ضاااد هاااذه األ ياااان فاااي و 
فاي أفغانسااتان وكوريااا، بااين : ت جاارت، باعتبارهااا تشاكل جاارم يعاقااب عليااه، علاى ساابيل المثااالنزاعاا

 .، وفي الشرق األوس ، ويوغوسالفيا السابقة(0)إيران والعراق

تجنااب اإلضاارار باابع  أكثاار األ يااان المدنيااة قيمااة، هااو مطلااب تاام إقااراره سااابقا  فااي مدونااة 
، وقااانن فااي الئحااة الهاااي، كماااا عااَرف تقرياار لجناااة وفااي إعااالن بروكسااايل ودلياال أكساافورد ،(1)ليباار

التاادمير الجااائر للمباااني الدينيااة، والخيريااة، "المسااؤوليات التااي أنشاائت بعااد الحاارب العالميااة األولااى 
باعتبارهاااااا انتهاكاااااات لقاااااوانين وأعاااااراف الحااااارب، ياااااؤدي للمالحقاااااة " والتعليمياااااة، وايثاااااار التاريخياااااة

 .(1)الجزائية

 عظيمة للترا  الثقافي ألي شعبألهمية الالممتلكات ذات ا -ثانيا  

نصاات " ذات األهميااة العظيمااة للتااراث الثقااافي ألي شااعب"ماان أجاال تعزيااز حمايااة الممتلكااات 
وقامات بحصار شار ية  ،(9)اتفاقية الهاي على شارة مميزة تتكون من درع باللونين األزرق واألبي 

 .(8)"ة القهريةالضرورة العسكري"الهجمات ضدها بحالة استثنائية هي حالة 

                                                           
السااابق، تماات إدانتااه بارتكاااب تسااع عشاارة جريمااة متضاامنة الجناارال تيهااومير بالسااكيتي، قائااد قااوات كااروات البوساانة  (2)

 اساترجعت بتااريل، BBCإداناة جنارال كرواتاي بارتكااب جارائم الحارب، موقاع : جرائم ضاد اإلنساانية وجارائم حارب، انظار
 https://cutt.ly/Aktroui: .م، متاح على الراب 12/2/0202

م، ناات  عنهااا الكثياار ماان الضااحايا، 2522م وانتهاات فااي عااام 2522بااين العااراق ونيااران فااي أيلااول عااام نشاابت حاارب  (0)
 اسااااترجعت بتاااااريلالحاااارب العراقيااااة اإليرانيااااة، موقااااع الجزياااارة، : وأضاااارار جساااايمة بالبنيااااة التحتيااااة للبلاااادين، للمزيااااد انظاااار

 https://cutt.ly/kkttwwN.: م، متاح على الراب 12/2/0202
م، ي عااارف أيضاااا  باسااام تعليماااات الحكوماااة لجياااوش الوالياااات المتحااادة فاااي 2281نيساااان  01قاااانون ليبااار صاااادر فاااي  (1)

، تم وضعه من قبل رئيس القاوات االتحادياة الخاصاة بالوالياات /222/الميدان، ي دعى بتعليمات ليبر أو األمر العام رقم 
لن، يتضاامن نصااوص وقواعااد الهاادف منهااا كيااف يجااب علااى الجنااود أن يتصاارفوا فااي زماان الحاارب، المتحاادة إبراهااام لينكااو 
 https://cutt.ly/Jktyu6W.: متاح على الراب ، 12/2/0202استرجعت بتاريل 

 .229، صسابقجع مر القانون الدولي اإلنساني العرفي، : بك، لويز–دوزالد. هنكرتس، جون ماري  (1)
 (.28)و( 8)م، المادة 2591الثقافية في حالة نزاع مسلح، لعام اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات  (9)
 (.1/0)م، المادة 2591اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، لعام  (8)

https://cutt.ly/Aktroui
https://cutt.ly/kkttwwN
https://cutt.ly/kkttwwN
https://cutt.ly/Jktyu6W
https://cutt.ly/Jktyu6W
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علاااى واجاااب احتااارام وحماياااة الممتلكاااات ذات ة تعاااددكتيباااات الااادليل العساااكري الم   تااانصكماااا 
بااألخص كتيباات الادول التاي لام تكان طرفاا  فاي اتفاقياة . األهمية العظمى للتراث الثقافي ألي شعب

العظيماة ألهمياة اوبموجب تشريعات العديد مان الادول، فاإن الهجماات ضاد الممتلكاات ذات . الهاي
 .(2)للتراث الثقافي ألي شعب، ت شكل جرما  

 في حال الضرورة العسكرية القهريةالتخلي عن اللتزامات  -ثالثا  

علاااى التخلاااي عااان االلتزاماااات فاااي حالاااة الضااارورة م 2555افي البروتوكاااول الثااااني لعاااام حااا
ورات العساكرية العسكرية القهرية، إال أنه أوضح معناى ذلاك فانص علاى أناه ال يجاوز التاذرع بالضار 

القهرياااة للتخلاااي عااان االلتزاماااات مااان أجااال توجياااه عمااال عااادائي ضاااد ممتلكاااات ثقافياااة إال إذا كانااات 
ومادامت تلك الممتلكات الثقافياة قاد حولات مان حياث و يفتهاا إلاى هادف عساكري، ولام يوجاد باديل 

 .دفها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهعملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيح

عطاى، فاي حالاة تخذ القرار بوجود هذه الضرورة علاى مساتوى معاين مان الوياادة، وأن ي  وأن ي   
 .(0)سبق فعلي، عندما تسمح الظروف بذلكالهجوم، إنذار م  

/ 91/يجااب تمييااز هااذه القاعاادة والحظاار علااى مهاجمااة الممتلكااات الثقافيااة الااواردة فااي المااادة 
مااااان البروتوكاااااول / 28/ول التفاقياااااات جنياااااف، والماااااادة مااااان البروتوكاااااول اإلضاااااافي األ( 2)الفقااااارة 

ي حاال الضارورة اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف، إذ تم النص على عدم التخلي عن االلتزامات فا
 .العسكرية القهرية

نطاااق اتفاقيااة الهاااي شاامل الممتلكااات التااي تكااون جاازء ماان التااراث الثقااافي ألي شااعب،  إن
ا البروتوكااوالن اإلضااافيان التفاقيااات جنيااف يجااب أن تكااون ذات بينمااا الممتلكااات التااي نااص عليهاا

 .(1)أهمية تستوجب االعتراف بهما من الجميع

أن الممارسااات الدوليااة المتكااررة وحتااى القواعااد العرفيااة أقاار ت باالسااتثناءات الواقعااة علااى  ناارى 
ياااة الدولياااة األمااااكن األثرياااة أو الثقافياااة فاااي حاااال اساااتخدمت كأهاااداف عساااكرية لتساااق  عنهاااا الحما

 .وتعطي الصالحية للدولة المعادية لضربها أو الكتساب ميزة عسكرية بذلك

                                                           
 .228، صسابقمرجع  ،العرفي انيالقانون الدولي اإلنس :بك، لويز–دوزالد. هنكرتس، جون ماري  (2)
م الخااااص بحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة نااازاع مسااالح، عاااام 2591البروتوكاااول الثااااني التفاقياااة الهااااي لعاااام  (0)

 (.د/ /أ/8)م، المادة 2555
 .221، صسابقمرجع القانون الدولي اإلنساني العرفي، : بك، لويز–دوزالد. هنكرتس، جون ماري  (1)
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 /21/القاعدة رقم : الفرع الثاني

 :من القانون الدولي اإلنساني العرفي على ما يلي/ 15/نصت القاعدة 

رجح يحظر استخدام الممتلكات ذات األهمية العظيمة للتاراث الثقاافي ألي شاعب ألغاراض ي ا"
 .(2)"إال في الحاالت التي تستلزمها الضرورة العسكرية القهرية الضرر،تعرضها للتدمير أو أن 

 وليةالنزاعات المسلحة الدولية وغير الد -أول  

مااان اتفاقياااة الهااااي علاااى ضااارورة احتااارام الممتلكاااات الثقافياااة ساااواء فاااي / 1/نصااات الماااادة 
مااؤتمر العااام لليونسااكو أن المبااادئ األساسااية النزاعااات المساالحة الدوليااة وغياار الدوليااة، وقااد اعتباار ال

عااد انعكاسااا  للقااانون الاادولي العرفااي، لحمايااة الممتلكااات الثقافيااة والحفاااا عليهااا فااي هااذه االتفاقيااة ت  
 .(0)وأقرت بذلك أيضا  دول ليست أطرافا  في اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية

الفيا السااابقة، فااي قضااية تاااديتي، انطباااق هااذه وقااد أقاارت المحكمااة الجنائيااة الدوليااة ليوغوساا
 .ة بمقتضى القانون الدولي العرفيالقاعدة في النزاعات المسلحة غير الدولي

اسااتخدام الممتلكااات ذات األهميااة العظيمااة للتااراث الثقااافي ألي  علااى حظااركمااا نوهنااا سااابقا  
دليل العسااكري مااا لاام عرضااها للتاادمير أو األضاارار بحسااب ماا نصاات كتيبااات الااشاعب ألغااراض قااد ت  

 .القهريةذلك الضرورة العسكرية  تتطلب

توجااد  .شااكل جريمااة حااربكمااا أن اسااتخدام مبنااى ذي امتياااز خاااص ألغااراض غياار مناساابة ي  
إشاااارات محاااددة فاااي ممارساااة الااادول لحظااار اساااتخدام الممتلكاااات الثقافياااة مااان أجااال ساااتر عملياااات 

 .(1)عسكرية

 التخلي عن اللتزامات -ثانيا  

عاان  منااه/ 8/لكااات الثقافيااة فااي المااادة توكااول الثاااني التفاقيااة الهاااي لحمايااة الممتنااص البرو 
أنه ال يجوز التاذرع بالضارورات ب. معنى التخلي عن االلتزامات في حالة الضرورة العسكرية القهرية

العسكرية القهرياة للتخلاي عان االلتزاماات مان أجال توجياه عمال عادائي ضاد ممتلكاات ثقافياة إال إذا 
ومادامت تلك الممتلكات الثقافية قد حولت مان حياث و يفتهاا إلاى هادف عساكري، ولام يوجاد  كانت

. هاا توجياه عمال عادائي ضاد ذلاك الهادفبديل عملي لتحقيق ميزة عساكرية مماثلاة للميازة التاي يتيح
 .لى ذلكسبق وأن أشرنا إ

                                                           
 .، نفس الموضعالسابقالمرجع  (2)
 .المرجع السابق، نفس الموضع (0)
 .222المرجع السابق، ص  (1)
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 /10/القاعدة رقم :الفرع الثالث

 :نساني العرفي على ما يليمن القانون الدولي اإل/ 12/نصت القاعدة 

 رف في النزاع الممتلكات الثقافيةيحمي كل ط"

خصصة ألغراض دينية أو خيرية أو تربوية أو فنياة أو حظر االستيالء على المؤسسات الم  ي  
 . علمية أو على ايثار التاريخية واألعمال الفنية والعلمية أو تدميرها أو اإلضرار بها بصورة متعمدة

تعماااد يطاااال مااان أشاااكال السااارقة أو النهاااب أو التبدياااد وأي أعماااال تخرياااب م  يحظااار أي شاااكل 
 .(2)الممتلكات ذات األهمية العظيمة للتراث الثقافي ألي شعب

 تدميرها أو اإلضرار المتعمد بها الستيالء عل  الممتلكات الثقافية أو-أول  

بقة أن انتهاااك هااذا الحكاام اعتباار النظااام األساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة ليوغوسااالفيا السااا
 .(0)من بين انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها التي تدخل في اختصاص المحكمة

ووفقاااا  لتشاااريعات الكثيااار مااان الااادول، فاااإن االساااتيالء علاااى الممتلكاااات الثقافياااة أو تااادميرها أو 
 .عد جرما  اإلضرار المتعمد بها ي  

 , النهب, التبديد وأعمال التخريبالسرقة -ثانيا  

من اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية، أعماال السارقة أو النهاب أو / 1/حظرت المادة 
تبديااد الممتلكااات الثقافيااة، ووقايتهااا ماان هااذه األعمااال، كمااا ساابق وأشاارنا أن نظااام المحكمااة الجنائيااة 

ة، كماا أنهاا أيضا  فاي النزاعاات المسالحة غيار الدوليا أخذت بهذا الحظرالدولية ليوغوسالفيا السابقة 
 .(1)ترد في العديد من الصكوك القانونية المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية

وبمقتضااى تشااريعات العديااد ماان . وياارد ذلااك أيضااا  فااي كتيبااات الاادليل العسااكري فااي كاال بلااد
عتبااار حظااار نهاااب الممتلكاااات وي  . الاادول، فاااإن التخلاااف عااان احتااارام الممتلكاااات الثقافياااة يشاااكل جرماااا  

الااواردة فااي القااانون الاادولي / 90/حيااث نصاات القاعاادة . فيااة تطبيقااا  خاصااا  لحظاار النهااب عامااةالثقا
 :اإلنساني العرفي على ما يلي

 .(1)"ي حظر النهب"

                                                           
 .225المرجع السابق، ص  (2)
 (.د/1)النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  (0)
 .202، صسابقمرجع ، العرفي القانون الدولي اإلنساني: بك، لويز–دوزالد. هنكرتس، جون ماري  (1)
 .280ص / 12/مرجع السابق، القاعدة ال (1)
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برت لجنة حقوق اإلنسان عن قلقهاا العمياق بشاأن تقاارير عان تادمير ونهاب التاراث الثقاافي ع
اقياة الهااي لحماياة الممتلكاات الثقافياة، وحثَات والتاريخي ألفغانستان، وهي دولة ليست طرفا  في اتف
 .جميع األطراف األفغان على حماية ووقاية هذا التراث

، جرت إدانة واسعة من منظمة األمم المتحدة للتربياة والعلاوم والثقافاة 0222كما أن في عام 
لاف جازءا  على وجه الخصوص، لقرار نظام الطالبان تدمير اثني عشر من التماثيل القديماة التاي تؤ 

 .(2)من المتحف الوطني األفغاني، وتدمير تماثيل بوذا في باميان
 /19/القاعدة رقم : الفرع الرابع

 :من القانون الدولي اإلنساني العرفي على ما يلي/ 12/نصت القاعدة 

وتعياد  المحتلة،منع دولة االحتالل التصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية من األراضي ت  "
 .(0)"متلكات إلى السلطات المختصة في األراضي المحتلةهذه الم

 لممتلكات الثقافية من أراض محتلةتصدير ا -أول  

نصات الفقاارة األولاى ماان البروتوكاول األول التفاقيااة الهااي لحمايااة الممتلكاات الثقافيااة، علااى 
الدولية الخاصة كما ورد ذات النص في االتفاقية . محتلة منع تصدير الممتلكات الثقافية من أراضٍ 

بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع اساتيراد وتصادير ونقال ملكياة الممتلكاات الثقافياة بطارق غيار 
 :من االتفاقية على ما يلي( 0)الفقرة / 0/مشروعة حيث نصت المادة 

لهذه الغاية تتعهد الادول األطاراف فاي هاذه االتفاقياة بمناهضاة تلاك األسااليب بكافاة الوساائل "
 .(1)"فرة لديها وخاصة باستئصال أسبابها ووضع حد لها والمعاونة في أداء التعويضات الالزمةالمتو 

 :من ذات االتفاقية على ما يلي/ 22/كما تنص المادة 

كنتيجااة مباشاارة أو  عتبار عمااال  غياار مشااروع تصادير الممتلكااات الثقافيااة ونقاال ملكيتهاا عنااوة  ي  "
 .(1)"ماغير مباشرة الحتالل دولة أجنبية لبلد 

أي "ماان البروتوكااول الثاااني التفاقيااة الهاااي علااى  حظاار ومنااع ( 2)الفقاارة / 5/نصاات المااادة 
من قبل دولة االحتالل، بينما نصات الماادة " تصدير شرعي، أو إزالة أو نقل ملكية لممتلكات ثقافية

                                                           
 https://cutt.ly/fktzLBS: .م، متاح على الراب 02/2/0202 استرجعت بتاريلاليونسكو، مدينة باميان، موقع  (2)
 .202ص / 12/لقاعدة ، اسابقمرجع القانون الدولي اإلنساني العرفي، : بك، لويز–دوزالد. هنكرتس، جون ماري  (0)
االتفاقيااة الدوليااة الخاصااة بالتاادابير الواجااب اتخاذهااا لحظااار ومنااع اسااتيراد وتصاادير ونقاال ملكيااة الممتلكااات الثقافياااة  (1)

 (.0/0)م، المادة 2512بطرق غير مشروعة، عام 
كيااة الممتلكااات الثقافياااة االتفاقيااة الدوليااة الخاصااة بالتاادابير الواجااب اتخاذهااا لحظااار ومنااع اسااتيراد وتصاادير ونقاال مل (1)

 (.22)م، المادة 2512بطرق غير مشروعة، عام 

https://cutt.ly/fktzLBS
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ت ، حاااذر م2511فاااي إعاااالن لنااادن فاااي العاااام . أن ياااتم قماااع هاااذه االنتهاكاااات مااان قبااال الااادول/ 02/
الحكوماااات المتحالفاااة مااان أنهاااا ساااتعتبر أي نقااال لحاااق الملكياااة، بماااا فيهاااا الممتلكاااات الثقافياااة، غيااار 

 .(2)شرعي، ونذا كان االستيالء على الممتلكات الثقافية غير جائز، فمن األولى أال يجوز تصديرها
 ت الثقافية المصدرة من أرض محتلةإعادة الممتلكا -ثانيا  

ة الثانياااة عااادة معاهااادات نصااات علاااى اساااتعادة الممتلكاااات الثقافياااة أ بااارم بعاااد الحااارب العالميااا
ااحيااث . المصاادرة خااالل االحااتالل درت بطريقااة غياار ياارد واجااب إعااادة الممتلكااات الثقافيااة التااي ص 

هاااي لحمايااة الممتلكااات ماان البروتوكااول األول التفاقيااة ال( 1)محتلااة فااي الفقاارة  شاار ية ماان أرضٍ 
مااان أجااال تساااوية القضاااايا الناتجاااة عااان م 2590برمااات عاااام التاااي أ  مقتضاااى االتفاقياااة إذ ب. الثقافياااة

الحاارب واالحااتالل، كااان علااى ألمانيااا إنشاااء وكالااة للبحااث عاان الممتلكااات الثقافيااة التااي أخااذت ماان 
 .(0)محتلة خالل الحرب العالمية الثانية واسترجاعها ونعادتها أراضٍ 

 :ي على ما يليمن البروتوكول األول التفاقية الها/ 1/كما نصت الفقرة 

على الطرف السامي المتعاقد الذي يقع على عاتقه منع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة "
على األراضي التي يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكات ثقافية يجب تساليمها وفقاا  

 .(1)"ألحكام الفقرة السابقة

ة المصادرة بطريقاة غيار شار ية هاو عرفاي يمكن االستنتا  أن واجب إعادة الممتلكات الثقافيا
ألن هذا الواجب، يتضمن االلتزام باحترام الممتلكاات الثقافياة، وعلاى األخاص، فاي حظار االساتيالء 
على الممتلكاات الثقافياة ونهبهاا، ونذا كاان االساتيالء علاى الممتلكاات الثقافياة أو نهبهاا غيار جاائز، 

افمن باب أولى أال يجوز االحتفاا بهاا إن كانا درت بطريقاة غيار شار ية، وبالتاالي إعادتهاا ت قاد ص 
 .عد شكال  مناسبا  من أشكال التعوي إلى مالكها الشرعي ي  

 اظ بممتلكات ثقافية كتعويضات حربالحتف -ثالثا  

مان البروتوكاول األول التفاقياة الهااي لحماياة الممتلكاات الثقافياة علاى أناه ( 1)نصت الفقارة 
 .ال حجز الممتلكات الثقافية كتعويضات حربال يجوز، بأي حال من األحو 

الدولياة مان أجال حماياة الممتلكاات الثقافياة، تجل ات   معظام الجهاودنرى من خالل ما تقادم أن 
األحداث التي وقعت في العديد من  أننظم هذه الحماية، إال في النص على أحكام وقواعد قانونية ت  

ونااة األخياارة وماان أبرزهااا الاايمن والعااراق ة فااي ايتى أنااواع األعمااال العدائيااالاادول التااي تعرضاات لشاا

                                                           
 .200-202، صسابقمرجع ، العرفي يالقانون الدولي اإلنسان: بك، لويز–دوزالد. هنكرتس، جون ماري  (2)
 .200المرجع السابق، ص (0)
 (.1)م، الفقرة 2591البروتوكول األول التفاقية الهاي لعام  (1)
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عد أسوأ كارثة أثبتت مدى هشاشة نظام حماية الممتلكات الثقافية، حيث أن ما جرى فيها ي   ،سوريةو 
 .تمت للتراث اإلنساني منذ الحرب العالمية الثانية

خااالل  يةالجمهوريااة العربيااة السااور  لااه الممتلكااات الثقافيااة فااي علااى ساابيل المثااال مااا تعرضاات
قترفت بحقه كافة أنواع النهب والسلب والتخرياب وذلاك فاي كارثة حويوية، إذ ا   عد  ي   السنوات الماضية

عد هذه الممتلكات صافحة مهماة مان تااريل الشاعب كافة المواقع التي وطأتها أقدام اإلرهاب، حيث ت  
إنساني ودماره خسارة ال  عتبر تدمير إلرثالسوري وتشهد على عمق جذوره، وبالتالي فإن تدميرها ي  

 .تعوض

قلعاة الحصان، كنيساة القاديس سامعان العماودي فاي : مثالتعرضت مواقع التراث العالمي، إذ 
شمال الجمهورية العربية السورية، قلعة حلب إلى أضرار جسايمة، وفاي بعا  األحياان إلاى أضارار 

 . شكل انتهاكا  للقانون الدولي العرفييتعذر إصالحها، على نحو ي  

ناااأتي علاااى سااابيل الاااذكر ال  ذلاااك،ن تااادمير ونهاااب مااادن كاملاااة وأواباااد تاريخياااة وماااا شاااابه وعااا
ب مثال معباد بال الحصر ما تعرضات لاه آثاار مديناة تادمر مان طماس لمعالمهاا جاراء أعماال التخريا

وكااذلك األماار بالنساابة لمتحااف معااارة . النصاار والمااداخل البرجيااة للمدينااة سومعبااد بعاال شااميس قااو 
بالكاماال والااذي كااان يضاام أرشاايف مدينااة إياابال التااي تعااود لللااف الثالااث قباال هااب النعمااان الااذي ن  

معظام هاذه . وال ننسى أيضا  سرقة ما ال يقال عان ساتة آالف قطعاة أثرياة مان متحاف الرقاة. الميالد
التاي  قواعادللدون أي احتارام و  الادولي،لمجتماع المسروقات قد ه ر بت الى تركياا دون أي تادخل مان ا

لااة ونهااب الممتلكااات الثقافيااة العائاادة للدو تكاااب أي جاارم مشااابه لطمااس وتخريااب ر تاانص علااى عاادم ا
 .المستهدفة بالعمليات الحربية

 :الل ما سبق ي مكننا طرح التساؤالت التاليةمن خ

تقااوم بإعااادة كاال مااا تماات ساارقته ماان متاحفهااا ى تركيااا تعتااذر ماان الشااعب السااوري و ساانر هاال 
مجتمع الدولي وتذكيرها بضرورة االنصياع ألحكاام القاانون ومدنها األثرية؟ أم هل سيضغ  عليها ال

 الدولي النا م لمثل هذه الحاالت؟

جاار م بحسااب نصااوص القااانون الاادولي اإلنساااني وتفاارض عليهااا إعااادة كاال مااا عقاال أن ت  هاال ي  
دخل أراضيها من آثار خالل الحرب؟ أم هل سيسو ا المجتمع الدولي هذه الجرائم ويدرجها بدم باارد 

لثغرات واالستثناءات المدرجة في نص القانون وقواعده العرفياة التاي تجياز ذلاك تحات ذرائاع ضمن ا
 ؟عدة
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 الفصل الثاني

توسع مفهوم المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية 
 الممتلكات الثقافية

 تمهيد وتقسيم

الرئيساي فاي ت مثل الحرب الخطر األساسي على سالمة الممتلكات الثقافية، باعتبارها السابب 
عبر عن هوية وتااريل الشاعوب، حياث أصابح تادميرها تدمير وتدهور حالة الممتلكات الثقافية التي ت  

 .ي مثل ضررا  يفوق التقدير

هااذا التاادمير يولااد المسااؤولية باعتبااار أن الممتلكااات الثقافيااة تتمتااع بخاصااية فرياادة، كمااا أنهااا 
للمة، ومسألة سرقتها أو تدميرها أو استخدامها غيار تشكل جزء ال يتجزأ من الهوية الثقافية الذاتية 

المشروع من جانب دولة أخرى نتيجة عمل عسكري أو احتالل سوف يؤدي باإلخالل بالتزام دولي، 
 .ينت  عنه بأن تتحمل الدولة المعتدية نتيجة لذلك مسؤولية دولية بسبب عملها غير المشروع

ية الممتلكات الثقافية هاي إلاى حاد ماا الادليل األول إذ نرى أن الصكوك القانونية الدولية لحما
علااى  هااور المسااؤولية للاادول، وبالتااالي تعتباار أدوات تشااكل محاولااة لتوحيااد الجهااود للحفاااا علااى 
الممتلكاااات الثقافياااة، إال أن ايلياااات الدولياااة للحفااااا علاااى الممتلكاااات الثقافياااة بعيااادة كااال البعاااد عااان 

 .(2)مسلح، وخاصة في النزاع المسلح غير الدوليالوجود ال سيما في أوقات النزاع ال

موضوع المساؤولية عان ارتكااب األعماال العدائياة ضاد الممتلكاات الثقافياة مان باين أكثار ي عد 
إذ ت شااكل القواعااد المتعلقااة بالمسااؤولية الدوليااة فااي القااانون . المواضاايع أهميااة فااي كاال نظااام قااانوني

قرره مان ضامانات تكفال احتارام االلتزاماات التاي ا  لما ت  الدولي عامة واإلنساني خاصة، نظاما  أساسي
يفرضها النظام القانوني على أشخاصه، وما ترتباه مان جازاءات علاى مخالفاة هاذه االلتزاماات وعادم 
الوفاااء بهااا، وبااذلك تساااهم أحكااام المسااؤولية الدوليااة فااي حمايااة الممتلكااات الثقافيااة ضااد كاال أشااكال 

 .التهديد كالسرقة والتدمير

ل اإلنسااانية زاخاار بمثاال هااذه األفعااال، ماان أمثلااة التاادمير ممكاان أن نااذكر حاااالت تاادمير تاااري
، ونضاااارام مجموعااااات م0220و 0222المواقاااع الصااااوفية الدينيااااة والتاريخياااة فااااي ليبيااااا فاااي عااااامي 

                                                           
(1) Bannelie, Karine:  la protection du patrimoine culturel en temps de conflits armés non-
internationaux, Master droit international et europeen, Universite Pierre Mendes, 
Grenoble, France, 2013-2014, p 108. 
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مسااالحة الناااار فاااي معهاااد أحماااد باباااا، وهاااو مااان أقااادم وأهااام المكتباااات فاااي تمبكتاااو، ماااالي، فاااي نهاياااة 
 .(2)م0221عام  احتاللها المدينة

من أحداثا  مؤلمة كانت سببا  في حصد الكثير  سوريةوالبد من تسلي  الضوء على ما عاشته 
من األضرار في إرثنا الحضاري، حيث داهمت البلد حالة من الفوضاى بعاد األمان واالساتقرار الاذي 

ظاروف القاساية كانت تنعم به بلدنا، وبدأت هذه األحداث تتسارع بشكل ملحاوا، وعلاى الارغم مان ال
التي آلت إليها بالدنا إال أن الجهات المعنية بحفي  الممتلكات الثقافية سعت بكافة كوادرهاا للحفااا 

باحااا  علااى هااذا التاااريل العظاايم المنتشاار علااى مساااحات واسااعة ماان األراضااي السااورية والااذي كااان م  
 .من أعمال عدائية بأيدي الطامعين والحاقدين سوريةبسبب ما مرت به 

ماااان التكيااااف مااااع الحالااااة السااااائدة والتمتااااع بااااروح المسااااؤولية ماااان خااااالل حمايااااة  كااااان ال باااادف
 .الممتلكات الثقافية مع األخذ بعين االعتبار تفاوت مستويات األعمال القتالية من منطقة ألخرى 

 :من هنا يتبادر إلى أذهاننا بع  التساؤالت منها

عناااد قيامهاااا بهجماااات ضاااد الممتلكاااات  ماااا هاااي المساااؤولية التاااي تترتاااب علاااى الدولاااة المعتدياااة -
 الثقافية؟

 ما هي نو ية هذه المسؤولية؟ -
هاااال القواعااااد التااااي تحكاااام هااااذه المسااااؤولية تكفااااي لتجااااريم األعمااااال العدائيااااة التااااي وجهاااات ضااااد  -

 ؟سوريةالممتلكات الثقافية في 
ن كياف يمكا آخار،؟ أو بمعناى ساوريةتعزيز حماية الممتلكاات الثقافياة فاي إلى كيفية باإلضافة  -

جباار الاادول تطبيااق هااذه القواعااد لحمايااة الممتلكااات الثقافيااة بفعاليااة أكثاار ومصااداقية أكباار لت  
 على االنصياع لها؟

ساؤولية أطاراف النازاع فاي حاال لإلجابة على هذه التساؤالت سوف سن ناقي في هاذا الفصال م
وذلاك مان خاالل  ريةساو كما ست ناقي الحالة التاي مارت بهاا انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية، 

 .، وكيفية تعزيز هذه الحمايةتي تعرضت لها الممتلكات الثقافيةاألضرار ال

 :هذا الفصل إلى ما يليلذا سي قسم 

 طراف النزاع المسلح المسؤولية الرئيسية أل: المبحث األول

 (أنموذجا   سورية)انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية : المبحث الثاني

 

                                                           
 .سابق، مرجع /95/القرار رقم  (2)
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 لالمبحث األو
 المسؤولية الرئيسية ألطراف النزاع المسلح

 تمهيد

إقااارار المساااؤولية الدولياااة هاااي الوسااايلة الفعالاااة لضااامان حماياااة الممتلكاااات الثقافياااة فاااي فتااارات 
النزاع المسلح، وذلك عندما يقوم أحد أطراف النازاع بمخالفاة القواعاد المقاررة لحماياة هاذه الممتلكاات، 

اساتوجب ذلاك إصاالحه ساواء عان طرياق تقاديم  ماا،عليها ضاررا   فإذا ما ثبت وقوع المخالفة وترتب
فعناد دخاول الادول األطاراف فاي أي نازاع مسالح وجاب عليهاا االمتنااع . التعوي  العيناي أو الماادي

عن استهداف الممتلكات الثقافية، تحت طائلة المساؤولية الجنائياة المترتباة علاى هاذا الفعال بموجاب 
 .من نظام روما األساسي/ 2/وبموجب المادة  م،2555لثاني لعام من البروتوكول ا الفصل الرابع

لمساالحة ال يقتصاار علاااى حيااث أن انتهاااك قواعااد حمايااة الممتلكااات الثقافيااة أثناااء النزاعااات ا
قد ي رتكب بواسطة األفراد أيضا  شاأنه فاي ذلاك شاأن أي دولاة مخالفاة أخارى، لاذلك كاان الدول فق ، 

رتكبي األعمال العدائية ضاد هاذه الممتلكاات، باعتباار أن ة الجنائية لم  د من إقرار مبدأ المسؤوليال ب  
 .(2)وجب إنزال العقاب بمرتكبيهاشكل جريمة من جرائم الحرب التي ت  هذه االنتهاكات ت  

إذ في حال ثبوت مسؤولية أحد أطراف النزاع، وفقا  ألحكام قواعد الحماية المقاررة فاي القاانون 
كااون فهنااا يالمدنيااة والثقافيااة للطاارف ايخاار، ضاارار التااي لحقاات باأل يااان عاان األ اإلنساااني،الاادولي 

 التعاااوي ،إلااازام الدولاااة المنتهكاااة لتلاااك القواعاااد بإزالاااة الضااارر أو  :المجتماااع الااادولي أماااام خياااارين
عاد كمسؤولية مدنية، أو إيقاع الجزاء الجنائي على مرتكب جريمة الحرب باعتبار أن هذا االنتهاك ي  

 .(0)ويم والقواعد اإلنسانيةخروجا  عن ال

هااي المسااؤولية التااي تترتااب عنااد قيااام الدولااة أو الفاارد بهااذه االنتهاكااات   وماان أجاال معرفااة مااا
سنأتي إلاى ماا قررتاه اتفاقياه الهااي مان أحكاام وقواعاد المساؤولية الدولياة فاي حاال انتهكات الحماياة 

ساؤولية الجنائياة الدولياة للفاراد فاي حاال المقررة لهذه الممتلكات، كما سن ناقي األحكام المتعلقاة بالم
ساايكون وعليااه . فااي فتاارات الناازاع المساالح ثبااوت انتهاااكهم لقواعااد الحمايااة المقااررة للممتلكااات الثقافيااة

 :هذا المبحث على النحو ايتي

                                                           
ية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح واالحتالل، الجزء األول، الطبعة األولى، أحكام حما: عمرو، دمحم سامح (2)

 .012، ص0229مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
، رسالة ماجساتير، "وفقا  ألحكام القانون الدولي اإلنساني"حماية األ يان المدنية والثقافية  :فاطمة عبود يسر المهدي، (0)

 .280، ص0229ة شرطة دبي، كلية الدراسات العليا، دبي، أكاديمي



-52- 
 

 الدولية التي تترتب عل  الدول المسؤولية: المطلب األول

تفاقيااات ثنائيااة أم متعااددة األطااراف، ينشااأ عاان عنااد قيااام الاادول بااإبرام اتفاقيااات سااواء أكاناات ا
ياات ي رتاب مساؤولية تتحمال ذلك التزامات تقع على عاتقها، لذلك فإن أي مخالفة ألحكام هاذه االتفاق

الدولاااة المخلاااة بالتزامهاااا فقاااد نصااات العدياااد مااان االتفاقياااات واللاااوائح علاااى مساااؤولية الدولاااة  تب عتهاااا
بشاأن تنظايم الحارب البرياة، التاي  م2521اتفاقية الهاي لعاام من / 1/المتحاربة، نذكر منها المادة 

 :نصت على ما يلي

يكاااون الطااارف المتحاااارب الاااذي يخااال بأحكاااام الالئحاااة الماااذكورة م لزماااا  باااالتعوي  إذا دعااات "
 .(2)"الحاجة، كما يكون مسئوال  عن جميع األعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة

، م2515ليهااا فاي االتفاقياات الالحقااة، فبموجاب اتفاقياات جنيااف األرباع لعااام وأ عياد التأكياد ع
ظروف، سواء أكاان النازاع دولاي فإن الدول األطراف تتعهد وتكفل احترام اتفاقيات جنيف في كافة ال

 .غير دوليأم 

الادول األعضااء تتحمال المساؤولية الرئيساية عان حماياة ممتلكاتهااا  أن مجلاس األمانكماا أكاد 
يااة، وأن الجهااود الهادفااة إلااى حمايتهااا فااي سااياق النزاعااات المساالحة ينبغااي أن تكااون متفقااة مااع الثقاف

. (0)وينبغااي أن تحتاارم ساايادة جميااع الاادول الاادولي،الميثاااق بمااا فااي ذلااك مقاصااده ومبادئااه والقااانون 
المساااؤولية التاااي تقاااع علاااى عااااتق الدولاااة فاااي حاااال إخاللهاااا بااللتزاماااات علاااى ذلاااك ال باااد مااان بياااان 

 .االلتزامات التي على الدول الويام بها ومن ثملمفروضة عليها، ا

 المسؤولية الدولية: الفرع األول

وردت تعاريف عدة لفقهاء القانون الدولي فيماا يتعلاق بالمساؤولية الدولياة، إال أنناا سانورد أهام 
 :هذه التعاريف لمعرفة مضمون هذه المسؤولية

 (:الدولية المسؤولية)عرف الدكتور دمحم بو سلطان 

ي القااانون بأنهااا تقااوم علااى أساااس اإلخااالل بمصااالح مشااروعة أو مصااالح أشااخاص أخاارى فاا"
 .(1)"الدولي يحميها القانون 

                                                           
، موقااع اللجنااة الدوليااة للصااليب (1)م، المااادة 2521االتفاقيااة الخاصااة باااحترام قااوانين وأعااراف الحاارب البريااة، عااام  (2)

 //:cutt.ly/Jkt4eaJhttps: م، متاح على الراب 12/2/0202، استرجعت بتاريلاألحمر، 
، 1521م، الصادر عن مجلس األمن التابع للمم المتحادة، فاي جلساته 0221/آذار/01، تاريل /0111/القرار رقم  (0)

 .0221/آذار/01المعقودة في 
 مبااادئ القااانون الاادولي العااام، الجاازء األول، الطبعااة الرابعااة، ديااوان المطبوعااات الجامعيااة، الجزائاار،: ساالطان، دمحم بااو (1)

 .212م، ص0222

https://cutt.ly/Jkt4eaJ
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 :بينما عرفها الدكتور عمر صدوق 

بأنها جزاء قانوني يرتبه القانون الادولي، علاى عادم احتارام أحاد أشخاصاه اللتزاماتاه الدولياة، "
 .(2)"القانون الدولي العام، دول ومنظمات دولية وهي عالقة قانونية بين أشخاص

 :وأيضا  عرفها األستاذ  باس هاشم السعدي

بأنهااا األثاار المترتااب علااى قيااام أحااد أشااخاص القااانون الاادولي، بتصاارف مخااالف لاللتزامااات "
 .(0)"المقررة بموجب قواعد ذلك القانون 

 (:ية الدوليةالمسؤول)وبالذهاب إلى تعريف الدكتور عبد البديع شلبي فإن 

اللتزاماااات تنشاااأ حينماااا يرتكاااب شاااخص مااان أشاااخاص القاااانون الااادولي فعااال يشاااكل مخالفاااة "
 .(1)"ومبادئ القانون الدولي

نااارى مااان خاااالل المقارناااة باااين التعااااريف أن المساااؤولية الدولياااة التاااي تثاااار فاااي مجاااال قواعاااد 
عاات المسالحة، تنشاأ عناد قياام القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماياة الممتلكاات الثقافياة فاي النزا 

 .أو العرفية أثناء النزاع المسلح التعاقديةأحد أشخاص القانون الدولي بانتهاك االلتزامات 

علااى مسااؤولية  م2511ماان البروتوكااول األول التفاقيااات جنيااف لعااام / 52/إذ أكاادت المااادة 
 :الدولة حيث نصت على ما يلي

عااان دفاااع " البروتوكاااول"فاقياااات أو هاااذا الملحاااق يساااأل طااارف النااازاع الاااذي ينتهاااك أحكاااام االت"
ويكااون مساائوال  عاان كافااة األعمااال التااي يقترفهااا األشااخاص الااذين . تعااوي  إذا اقتضاات الحااال ذلااك
 .(1)"يشكلون جزءا  عن قواته المسلحة

اااال  مااان اتفاقياااة الهااااي  عاااام لحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة نااازاع مسااالح لكماااا نصااات ك 
هااا اإلضااافيان، علااى التاازام الاادول األطااراف فااي حالااة مخااالفتهم ألحكااام حمايااة ، وبروتوكوالم2591

 :لثقافية في فترات النزاع المسلحالممتلكات ا

 .الة نهبها أو االستيالء عليهارد هذه الممتلكات في ح

                                                           
محاضاارات فااي القااانون الاادولي العااام، المسااؤولية الدوليااة، الحمايااة الدوليااة لحقااوق اإلنسااان، الطبعااة : صاادوق، عماار (2)

 .219م، ص0222الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
المطبوعاااات الجامعياااة،  مساااؤولية الفااارد الجنائياااة عااان الجريماااة الدولياااة، بااادون طبعاااة، دار: الساااعدي،  بااااس هاشااام (0)

 .021م، ص0220اإلسكندرية، 
حق االسترداد في القانون الدولي العام، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية والقانون الادولي : شلبي، صالح عبد البديع (1)

 .229م، ص2521العام، الطبعة األولى، منشأة المعارف، القاهرة، 
 /.52/م، المادة 2511يات جنيف، عام البروتوكول اإلضافي األول إلى اتفاق (1)
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 .تعويضات الالزمة في حالة تدميرهادفع الأو 
 المسؤولية الجنائية للدولة -أول  

فيما يتعلق بموضوع م ساءلة الدولة جنائيا ، بأن الدولة تتحمل المسؤولية  يرى جانب من الفقه
باعتبارها شخص معنوي أي كائن ذو وجود حويقي وله إرادة مستقلة وخاصة باه، غيار إرادة األفاراد 
المكونين له، كما أن له أهلية التصرف المالي، إذ يكون باإلمكان أن يتصارف بصاورة خاطئاة ومان 

 .(2)اب الجرائمثم يقوم بارتك

وعاان األفعااال التااي لااذلك فإنااه يمكاان أن تقااوم المسااؤولية الجنائيااة للدولااة، عاان شاان الحااروب 
 .(0)ت رتكب أثناءها

 :إال أن فكرة المسؤولية الجنائية للدول من الصعب تطبيقها عمليا ، ألسباب عدة منها

اد الطبيعيين، ثانيا  الدولة ليست التي يتمتع بها األفر  اإلرادة،أوال  أن الدولة شخص معنوي مجرد من 
 .(1)كيان مادي يمكن إعدامه أو حبسه

 المسؤولية المدنية للدولة -ثانيا  

يااارى أنصاااار هاااذا االتجااااه أناااه باعتباااار الدولاااة كياااان معناااوي إذا  ال يمكااان مسااااءلتها جنائياااا ، 
ه يمكان الويااام وبالتاالي ال يمكان تطبياق الجازاء عليهاا إذ يطباق فقاا  علاى الشاخص الطبيعاي، إال أنا

 .بالحرب ضدها، لكن هذا الفعل إجراء يحرمه القانون الدولي العام

فااإن المسااؤولية التااي تقااع علااى عاااتق الدولااة هااي المسااؤولية المدنيااة، وهااذا رأي أغلااب  ولااذلك
الفقهاء، وذلك من خالل االلتزام بالتعوي  عن الضرر الواقع، وليس معاقبة الدولاة صااحبة العمال 

 .(1)باعتباره أسلوب قانوني إلصالح الضرر الحاصل غير المشروع،

القاانون الادولي اإلنسااني علاى ذلاك مان خاالل اتفاقياة الهااي الرابعاة بشاأن تنظايم و قد نص 
 .على مبدأ التعوي  عن األضرار/ 1/حيث نصت االتفاقية في المادة  م2521الحرب البرية لعام 

                                                           
 .019ص ابق،مرجع سمسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، : السعدي،  باس هاشم (2)
القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولياة، الطبعاة األولاى، دار الكتااب الجدياد، بياروت، : الطاهر، مختار علي سعد (0)

 .92م، ص0222
، مركاز /01/، المجلاة العربياة للعلاوم السياساية، العادد "حالة إسرائيل"مسؤولية الدولة الجنائية : د عمرأبو الرب، عما (1)

 .12 -02م، ص0225دراسات الوحدة العربية، لبنان، 
مرجاااع محاضااارات فااي القااانون الااادولي العااام، المسااؤولية الدولياااة، الحمايااة الدوليااة لحقاااوق اإلنسااان، : صاادوق، عماار (1)
 .09صابق، س
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اااال  مااان اتفاقياااات جنياااف األربعاااة لعاااام ، /212/، /212/فاااي الماااواد م 2515 كماااا نصااات ك 
 م2511من البروتوكول اإلضافي األول لعام / 52/، على ذلك، باإلضافة إلى المادة /92/، /90/

ساااواء أكاااان أسااااس المساااؤولية انتهااااك الدولاااة  المطلقاااة،الاااذي نصااات علاااى مساااؤولية الدولاااة المدنياااة 
لدولة عن كافة األعمال التي يقترفها أفراد اللتزاماتها الدولية بموجب أحكام االتفاقيات، أم مسؤولية ا

 .(2)قواتها المسلحة

كما أن مسؤولية الدولة المدنية تأكدت من خاالل ماا ناص علياه البروتوكاول اإلضاافي الثااني 
بشااااأن حمايااااة الممتلكااااات الثقافيااااة أثناااااء النزاعااااات م 2555باتفاقيااااة الهاااااي الصااااادر عااااام  الملحااااق

 :على ما يليحيث نصت / 12/المسلحة في المادة 

ال يؤثر أي حكم في هاذا البروتوكاول يتعلاق بالمسائولية الجنائياة الفردياة فاي مساؤولية الادول "
 ".بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم التعويضات

عالجاات مسااألة الممتلكااات  م2591أمااا فيمااا يتعلااق بالدولااة المحتلااة فااإن اتفاقيااة الهاااي لعااام 
 :من االتفاقية على ما يلي( 2)الفقرة / 9/حيث نصت المادة  الثقافية في هذه الدول

على األطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كال  أو جازءا  مان أراضاي أحاد األطاراف الساامية "
المتعاقاادة األخاارى تعضاايد جهااود الساالطات الوطنيااة المختصااة فااي المناااطق الواقعااة تحاات االحااتالل 

كما اعتمدت االتفاقية ذاتها . (0)"لكاتها الثقافية والمحافظة عليهابقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممت
 .مبدأ مفاده مسؤولية الدولة المحتلة عن الممتلكات الثقافية الموجودة في األراضي التي تحتلها

باإلضافة إلى ذلك فإن مسؤولية دولة االحتالل يمكن أن تنشأ باالستناد إلاى اتفاقياات جنياف 
، فضااال  م2521وكااذلك اتفاقيااات الهاااي لعااام م 2511كااولين الملحقااين لعااام البروتو و  م2515لعااام 

 .م2591عن البروتوكولين الملحقين باتفاقية الهاي لعام 

يتباين لناا أن الدولاة فاي حااال انتهاكهاا لقواعاد وأحكاام حمايااة الممتلكاات الثقافياة يترتاب عليهااا 
ساات فاارد قاباال إليقاااع عقوبااات مشااابهة مسااؤولية مدنيااة وليساات جزائيااة، بذريعااة أن الاادول كيااان ولي

 : يأتي فيمالكن التساؤل هنا يكمن . لتلك التي تقع على األفراد

أال يشاكل ذلااك ذريعااة أخاارى للتهاارب ماان المساؤوليات عاان النتااائ  البشااعة التااي تنشااأ عاان أي 
هويتهااا؟ أال يمكاان ضاام هااذه الحجااة إلااى م ماانه  للقضاااء علااى تاااريل األماام و ناازاع مساالح أو هجااوم 

التاااي تقاااوم بهاااا الدولاااة فوف الضااارورة الحربياااة القااااهرة التاااي تضااامن تغطياااة األعماااال التخريبياااة صااا
 تبريرها؟ المعتدية و 

                                                           
 نااة الدوليااة للصااليب األحماار،، موقااع اللج(52)م، المااادة 2511البروتوكااول اإلضااافي األول التفاقيااات جنيااف لعااام  (2)

 https://cutt.ly/7kt52eN.: م، متاح على الراب 12/2/0202 استرجعت بتاريل
 (.9/2)م، المادة 2591ام اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية ع (0)

https://cutt.ly/7kt52eN
https://cutt.ly/7kt52eN
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ل المعتدياة المستهجن باألمر أن قواعد القانون الدولي لام تانص علاى المساؤولية الجزائياة للادو 
ثااال حجااام هاااذه األفعاااال قوباااات تماأفعالهاااا التخريبياااة بالنسااابة للممتلكاااات الثقافياااة ولااام تااانص علاااى عو 

والغريب باألمر أن المجتمع الدولي لم يتوصل إلى حل وس  يعاقب فيه الدول المعتدية  ،الإلنسانية
وال مساؤولية جنائياة علاى  فارد،بما يليق بجرائمها البشعة ضاد التاراث واإلنساانية بحجاة إناه كياان ال 

مقاطعة االقتصاادية وشان الحاروب لكنه يصادق على تقرير عقوبات دولية منها الحصار وال. الدول
علااى بعاا  الاادول ألسااباب تتعلااق بشااؤون الاادول الداخليااة ضاااربا  بعاارض الحااائ  التزاماتااه بالقواعااد 

 . واألعراف واالتفاقيات الدولية

هذا التناق  الفاضح بين نص وتطبيق قواعاد القاانون الادولي إماا الساتهانته بجريماة تخرياب 
وعاااادها جريمااااة ال ترقااااى لتحمياااال مسااااؤولية جزائيااااة للدولااااة  اتهااااا،ذونهااااب الممتلكااااات الثقافيااااة بحااااد 

خاصااة فااي حااال امتهااان واسااتمرار الدولااة . أو العتبااارات تتعلااق بماان هاام أطااراف الناازاع المنتهكااة،
 .المعتدية بمثل هذه االنتهاكات مرارا  وتكرارا  مع نفس الدولة المعتدية أو غيرها من باقي الدول

 لدولالتزامات ا: الفرع الثاني

أن قيام الدولة بانتهاك أحكام وقواعاد االتفاقياات الدولياة الخاصاة بحماياة الممتلكاات الثقافياة، 
 .ي حملها مسؤولية وذلك لمخالفتها لهذه القواعد واألحكام

أي إعااادة األوضاااع  الثقافيااة،ومان شااروط المسااؤولية الدوليااة هااو التاازام الدولااة باارد الممتلكااات 
ويكااون إمااا بااالتعوي  . ل غياار المشااروع إلااى مااا كاناات عليااه قباال الفعاالالتااي تااأثرت ماان وقااوع العماا

 .، والمتمثل برد الممتلك الثقافيالعيني في حالة ثبوت المسؤولية الدولية بعد توفر شروطها

أو من خالل التعاوي  الماادي، إضاافة إلاى تقاديم الترضاية المالئماة عان األضارار المعنوياة 
 .(2)ونهب تراثها الحضاري التي أصابت الدولة نتيجة تدمير 

إذ أن المجتمع الدولي يولي أهمية كبيرة ممثال  في األمم المتحدة من أجل استرداد الممتلكاات 
الثقافية سواء زمن السلم أو زمن الحرب، باعتبارها استرجاعا  للسيادة الثقافية وتأكيدا  لمصير الدولاة 

 .(0)سية للمم المتحدةالثقافية، وتأكد ذلك من خالل مناقشات اللجنة السيا

 :على ما يلي/ 292/ووفقا  للقانون الدولي اإلنساني العرفي نصت القاعدة 

                                                           
 .901م، ص 2551القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، منشورات دار الحكمة، بغداد، : عطية، عصام (2)

(2) Abtah, Hider: "The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The 
Practice of the International Criminal Tribunal for Tthe Former Yugoslavia", Human Rights 
Journal. Harvard College, Vol. 14, Spring 2001, p 18. 
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تلتزم الدولة المسئولة عن انتهاكات الثانون الدولي اإلنساني بالتعوي  الكامل عن الخسائر "
 .(2)"أو األذى الذي تسببت به االنتهاكات

 :هنا ت ثار عدة تساؤالت

ات التي تقع على عاتق الدولة في حال انتهاكها لقواعد حماياة الممتلكاات ما هي نوع االلتزام
 الثقافية؟ وهل هذه االلتزامات المفروضة كفيلة بالتعوي  عن الضرر؟

 :هذا ما سنناقشه من خالل ايتي
 رد الممتلكات الثقافية -أول  

المالئمة السترجاع  بغية تعزيز التعاون الدولي ينبغي على الدول أن تنظر في اتخاذ التدابير
الممتلكااات الثقافيااة المتاااجر بهااا أو المصاادرة أو المسااتوردة بصااورة غياار مشااروعة أو المسااروقة أو 
المنهوباااة أو المساااتخرجة بصاااورة غيااار مشاااروعة أو المتااااجر بهاااا بصاااورة غيااار مشاااروعة، مااان أجااال 

 .(0)إعادتها أو ردها أو إرجاعها إلى منشئها

األول الااذي يقااع علااى عاااتق الدولااة التااي أضاارت بالممتلكااات رد الممتلكااات هنااا هااو االلتاازام 
ولااذلك فااإن رد الممتلااك الثقااافي هااو األساالوب األمثاال إلعااادة األوضاااع التااي تااأثرت نتيجااة . الثقافيااة

 .(1)وقوع العمل غير المشروع إلى ما عليه

 :وهو إما أن يكون 

ثنااااء النااازاع مشاااروع أ تااام االساااتيالء عليهاااا بشاااكل غيااار اإذ: رد ماااادي للممتلكاااات الثقافياااة .2
 .وعندما يكون ذلك ممكنا  من الناحية الفنية ،المسلح سواء دوليا  أو غير دولي

ولكنااه ال ينطبااق علااى الحاااالت التااي يكااون فيهااا التاادمير المتعمااد للممتلااك الثقااافي نهااائي ال 
 .رجعة فيه، وذلك الستحالة موضوع الرد

جادر الاذي ينبغاي علاى الادول إتباعاه فاي إذ يعتبر هاذا األسالوب األ: قد يكون الرد عيني .0
حال ترتبت المساؤولية الدولياة، باعتباار أن الممتلاك الثقاافي ال يمكان المقارناة باين قيمتاه 

 .المادية الملموسة وبين قيمته الحضارية المعنوية للشعوب

                                                           
 .182، ص/292/القانون الدولي اإلنساني العرفي، مرجع سابق، القاعدة : بك، لويز-دوزالد. هنكرتس، جون ماري  ((2
عااان الجمعياااة العاماااة للمااام المتحااادة، فاااي دورتهاااا م، الصاااادر 0229/كاااانون الثااااني/ 08، تااااريل /258/القااارار رقااام  (0)

المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائياة فيماا يتعلاق باالتجاار بالممتلكاات "التاسعة والستون، 
 ".الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى 

ولاااى، مكتاااب الهاشااامي للكتااااب الجاااامعي، بغاااداد، نحاااو قاااانون دولاااي للتاااراث، الطبعاااة األ: خلاااف، حساااام عباااد األميااار ((1
 .098م، ص0228
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فصاال  كاامال  يتنااول فياه ن قاد خصاص كاا م2591وبالرجوع إلى مشروع اتفاقيه الهاي لعاام 
إال أن عددا  من الدول المشاركة في المفاوضات قاد اعترضات علاى تضامين . ممتلكات الثقافيةرد ال

االتفاقيااة لمثاال هااذا الفصاال، إذ بااررت بعاا  الاادول اعتراضااها بااأن الاانظم القانونيااة للاادول األطااراف 
اركة خاصاة فيماا يتعلاق باألحكااام المتعلقاة بالملكياة والحيااازة بأنهاا مختلفاة، كمااا أن لادى الادول المشاا

شااعور بااأن مجاارد وجااود مثاال هااذا الفصاال فااي االتفاقيااة ساايؤدي بالتبعيااة إلااى إعاقااة تبنااي االتفاقيااة 
وبالتاااالي إلاااى عااادم انضااامام العدياااد مااان الااادول إليهاااا، لاااذا قاااد تااام االتفااااق علاااى حاااذف هاااذا الفصااال 

 .(2)واالستعاضة عنه بالبروتوكول األول لالتفاقية

 :ما يلي( 2)الفقرة / 2/المادة  م2591الهاي لعام  و قد عال  البروتوكول األول التفاقيه

يتعهااد كاال ماان األطااراف السااامية المتعاقاادة منااع تصاادير الممتلكااات الثقافيااة الموجااودة علااى "
 .(0)"األراضي التي يحتلها خالل نزاع مسلح

 :من ذات المادة على ما يلي( 1)ونصت الفقرة 

منع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة  على الطرف السامي المتعاقد الذي يقع على عاتقه"
على األراضي التي يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكات ثقافية يجب تساليمها وفقاا  

 .(1)"ألحكام الفقرة السابقة

 :من ذات البروتوكول على ما يلي( 9)الفقرة / 0/كما نصت المادة 

ات ثقافياااة لااادى طااارف آخااار لحمايتهاااا مااان إذا أودع أحاااد األطاااراف الساااامية المتعاقااادة ممتلكااا"
ساالم عنااد انتهاااء العمليااات الحربيااة الممتلكااات أخطااار ناازاع مساالح، فعلااى هااذا الطاارف األخياار أن ي  

 .(1)"المودعة إلى السلطات المختصة للراضي التي وردت منها

من البروتوكول / 0/و/ 2/، في نصوص المواد (يجب تسليمها)، (أن ي سلم)وقد وردت  بارة 
والتاااي ت عناااى بااارد الممتلكاااات الثقافياااة الموجاااودة علاااى أراضاااي  م2591األول التفاقياااة الهااااي لعاااام 

لبلااااد الااااذي كااااان محااااتال  بعااااد انتهاااااء األعمااااال ا المحتلااااة أو المودعااااة لااااديها إلااااى ساااالطات لساااالطةا
 .(9)العسكرية

                                                           
المسااؤولية الدوليااة عاان أضاارار الحاارب العربيااة اإلساارائيلية، الطبعااة األولااى، دار الفرقااان، باادون : الساايد، رشاااد عااارف (2)

 .090-092م، ص2521مكان للنشر، 
 (.2/2)م، المادة 2591البروتوكول األول التفاقية الهاي لعام  (0)
 (.2/1)م، المادة 2591البروتوكول األول التفاقية الهاي لعام  (1)
 (.0/9)م، المادة 2591البروتوكول األول التفاقية الهاي لعام  (1)
حمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي القااانون الاادولي، الطبعااة األولااى، شااركة العااارف، بيااروت، لبنااان، : جاساام، دمحم مرعااي (9)

 .220م، ص0221
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ي ياتم نقلهاا يرى البع  أن عدم تضمين االتفاقية القواعد الخاصة برد الممتلكات الثقافياة التا
أو االستيالء عليها خالل فترات النزاع المسالح وتخصايص البروتوكاول األول لمثال هاذه القواعاد هاو 

 .وجه من أوجه الضعف الذي أصاب االتفاقية بشكل عام

كمااا اعتمااد المجتمااع الاادولي اتجاااه  اااهرة االتجااار بالممتلكااات الثقافيااة فااي أوقااات الساالم عااام 
، اتفاقياااة متعلقاااة (اليونساااكو)مااام المتحااادة للتربياااة والعلاااوم والثقافاااة ، عااان طرياااق منظماااة األم2512

بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع اساتيراد وتصادير ونقال ملكياة الممتلكاات الثقافياة بطارق غيار 
، م2591لكنها لام تتضامن أياة إحالاة باأي شاكل مان األشاكال إلاى اتفاقياة الهااي لعاام  ،(2)مشروعة

 :من اتفاقية اليونسكو على ما يلي /22/حيث نصت المادة 

يعتبر عمال  غير مشروع تصادير الممتلكاات الثقافياة ونقال ملكيتهاا عناوة، كنتيجاة مباشارة أو "
 .(0)"غير مباشرة الحتالل دولة أجنبية لبلد ما

لتشااجيع إعااادة الممتلكااات الثقافيااة إلااى  م،2512كااذلك تاام تشااكيل لجنااة حكوميااة دوليااة عااام 
عدت هذه اللجنة إلاى إعاادة و ردها في حالة امتالكها بصورة غير مشروعة، إذ سابالدها األصلية أ

مااان القطاااع إلاااى متحاااف كوريناااث كانااات محجاااوزة فاااي الوالياااات المتحااادة األمريكياااة، ونعاااادة  الكثيااار
بطريقاااة غيااار مشاااروعة، وفاااي عاااام منساااوجات تاريخياااة عريقاااة إلاااى بوليفياااا تااام اساااتيرادها إلاااى كنااادا 

دوق الاادولي إلعااادة الممتلكااات الثقافيااة إلااى بالدهااا األصاالية أو ردهااا فااي تاام إنشاااء الصاانم 2555
 .(1)حالة حيازتها بطرق غير مشروعة

وأيضا  هنالك اتفاقيات دولية أخرى عالجت مسألة استرداد الممتلكات الثقافياة، إذ اعتبارت أن 
بالقوة أم باإلكراه، وسواء االسترداد هو نتيجة قانونية لفعل مخالف للقانون، سواء أكان هذا االنتهاك 

حصاال بساااوء نياااة أم بحسااان نياااة، فكاال مااان أتاااى فعاااال  غيااار مشااروع يتحمااال نتيجاااة أفعالاااه المخالفاااة 
للقانون، لذلك يقال بأن األسااس القاانوني الساترداد الممتلكاات الثقافياة هاو مخالفاة القواعاد واألحكاام 

 .المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية

بشأن القطع األثرية " اليونيدورا"ية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص اتفاق: مثال على ذلك
المسااروقة، أو المصاادرة بطاارق غياار مشااروعة المنعقاادة فااي رومااا باادعوة ماان الحكومااة اإليطاليااة فااي 

، قاد عالجات موضاوع االساترداد بشاكل عاام ساواء أكاان ذلاك فاي م2559حزياران  01-1الفترة مان 

                                                           
م، الصاادر عان المجلاس االقتصاادي واالجتمااعي التاابع للمام 0221/آذار/21، تاريل /29/0221/22/ القرار رقم (2)

 ".منع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة"المتحدة، في دورته الثالثة عشرة، 
اد وتصااادير ونقااال ملكياااة الممتلكاااات الثقافياااة، اتفاقياااة اليونساااكو بشاااأن التااادابير الواجاااب اتخاذهاااا لحظااار ومناااع اساااتير  (0)

 (.22)م، المادة 2512عام
 .سابق، مرجع /29/0221/22/القرار رقم  (1)
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أي أن هااذه االتفاقيااة جاااءت مكملااة التفاقيااة اليونسااكو . (2)اعااات المساالحةزماان الساالم أو خااالل النز 
المتعلقااة بالتاادابير الواجااب اتخاذهااا لحظاار ومنااع اسااتيراد وتصاادير ونقاال ملكيااة الممتلكااات الثقافيااة 

 .(0)بطرق غير مشروعة

إال  اسااترداد الممتلكااات الثقافيااةفااي عمليااة  م2559وباالرغم ماان أهميااة اتفاقيااة اليونياادروا عاام 
نتقااادات ماان قباال الفقااه الاادولي ومنهااا أن االتفاقيااة ال تسااري بااأثر رجعااي ه وجهاات إليهااا بعاا  االأناا

وبالتااالي فااإن أحكامهااا ال تسااري علااى الممتلكااات الثقافيااة الااذي تاام تهريبهااا وساارقتها قباال نفاذهااا، لااذا 
 .جار غير المشروعامتنعت الكثير من الدول االنضمام إليها وبقيت ممتلكاتها مهددة بعمليات االت

ونظرا  ألن االتجار غير المشروع يمس أيضا  الممتلكات الثقافية الموجودة تحت سطح الماء، 
م، اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي 0222اعتمدت الدول األعضاء في منظمة اليونسكو في عام 

 .(1)المغمور بالمياة

ة إلاى أخارى يجاب أن يحادث مباشارة عقاب إن إعادة الممتلكات الثقافية التي تم نقلها من دولا
انتهااااء العملياااات العساااكرية، ويجاااب أن يكاااون الااارد شاااامال  علاااى جمياااع الوثاااائق التاريخياااة والعلمياااة 
المتعلقة بهذه الممتلكاات حتاى يسامح لهاذه الدولاة أن تعلان وفائهاا بالتزاماتهاا بارد الممتلكاات الثقافياة 

ة اسااترداد الممتلكااات الثقافيااة سااواء فااي زماان الساالم أو وال يخفااى بااأن عملياا. (1)وماان ثاام بااراءة ذمتهااا
زماان الحاارب، يوليهااا المجتمااع الاادولي ممااثال  فااي األماام المتحاادة أهميااة كبياارة، كونهااا تمثاال اسااترجاعا  

 .(9)للسيادة الثقافية وتأكيدا  لمصير الدولة الثقافية

( إله المطر والرعد)يمة كا قناع اليشم المايا القدم رحبت اليونسكو بإعادة بلجي0202 في عام
إلى غواتيماال، حيث يعتبر كنز أثري تم تصديره بشكل غير قاانوني مان قبال دولاة المتااجرين، وفقاا  

وقااااد الحظاااات الجمعيااااة العامااااة أن اللجنااااة الحكوميااااة الدوليااااة لتشااااجيع إعااااادة . (8)لااااوزارة الخارجيااااة
  كها بصورة غير مشروعة اعتمدتالممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية أو ردها في حالة امتال

                                                           
االتفاقياااااة الدولياااااة الساااااترداد الممتلكاااااات الثقافياااااة واألثرياااااة، مجلاااااة السياساااااة الدولياااااة، : شااااالبي، صاااااالح عباااااد الباااااديع (2)

 .25-2م، ص0222، سنة/212/العدد
 .، مرجع سابق/29/0221/22/القرار رقم  (0)
 .المرجع السابق ((1
الحماية الدولية للمتلكات الثقافياة فاي فتارات النازاع المسالح وفقاا  التفاقاة الهااي المبرماة عاام : الشريف، أحمد دمحم فهيم ((1

 .200م، ص0222م وبروتوكوليها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، مصر، 2591
حمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي النزاعااات لمساالحة علااى ضااوء أحكااام القااانون الاادولي اإلنساااني، : الاارحيم خياااري، عبااد ((9

 .215مرجع سابق، ص
 https://cutt.ly/tkyev12: م، متاح على الراب 12/2/0202 استرجعت بتاريلموقع اليونسكو،  (8(

https://cutt.ly/tkyev12
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فااااي دورتهااااا السادسااااة عشاااار القواعااااد اإلجرائيااااة لعمليااااات الوساااااطة والتوفيااااق، وتاااادعو الاااادول 
 .(2)األعضاء إلى النظر في إمكانية االستعانة بها، حسب االقتضاء

 دفع التعويضات -ثانيا  

إعااادة الممتلكااات رأينااا ممااا ساابق أن االلتاازام األول الااذي يقااع علااى عاااتق الدولااة هااو وجااوب 
الثقافيااة إلااى موطنهااا األصاالي، إن كاناات موجااودة لاادى الدولااة التااي اسااتولت عليهااا، لكاان فااي بعاا  
األحيان قد ال تتمكن الدولة من إعادة الممتلكاات الثقافياة ونرجااع األوضااع إلاى ماا كانات علياه فاي 

الماليااة للدولااة المتضااررة  السااابق، لااذا اجتمعاات ايراء علااى إمكانيااة قيااام الدولااة بتقااديم التعويضااات
بالرغم من أن قيمتهاا التاريخياة وتأثيرهاا الثقاافي يتجااوز أي قيماة نقدياة،  .(0)وذلك إلصالح الضرر

إال أناه فاي حاال ترتااب علاى الدولاة التازام باادفع تعاوي  عان الضارر الااذي ألحقتاه بالممتلاك الثقااافي 
 ود هنا بالتعوي ؟نتيجة عملها غير المشروع، عليها الويام بذلك، فما المقص

دفااع مبلاام يعااادل مااا أصاااب المتضاارر ماان أضاارار : التعااوي  المااادي يقصااد بااه بشااكل عااام
، ةه أثارا  لتحقياق المساؤولية الدوليامعنوية أو مادية، وبالتالي هو التزام يفرضه القاانون الادولي بوصاف

 .(1)وهو بهذا التزام تبعي ونتيجة الرتكاب العمل غير المشروع

لمالي في مجال دراستنا لهذا الموضوع يتجلى من خالل مبلام مان الماال يادفع أما التعوي  ا
لجااأ إليااه فااي حالااة إلصااالح مااا لحااق الممتلكااات الثقافيااة ماان ضاارر ماان قباال الدولااة التااي سااببته، وي  

 .(1)استحالة رد الممتلكات الثقافية

 :و يفرض التعوي  المالي في حالتين هما 

 .الممتلكات الثقافية غير ممكنرد إذا كان التعوي  العيني أو   -2
وبالتااالي  .طااي الضاارر الااذي أصاااب الشااخص الاادوليإذا كااان التعااوي  العينااي ال يكفااي أو ال يغ  -0

 .(9)فإن التعوي  المالي إما أن يكون إلزاما  أصليا  أو تكميليا  

                                                           
م، الصاادر عان الجمعياة العاماة للمام المتحادة فاي دورتاه السابعون، 0229/كانون أول/ 21اريل ، ت/18/القرار رقم  (2)
 .إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية"

الحماياة القانونياة للممتلكاات فاي حالاة النازاع المسالح ضامن إطاار القاانون الادولي اإلنسااني، اجتمااع : وبنيون، فرنسوا (0)
 .99م، ص0220، عام /001/م، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد2591تفاقية الهاي لعام الخمسين ال

التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاته على العاراق، الطبعاة األولاى، بيات الحكماة، : خليل دمحم، خليل عبد المحسن (1)
 .22م، ص0222العراق، 

يااة للممتلكااات الثقافيااة أثناااء النزاعااات المساالحة، دراسااة فااي ضااوء أحكااام الحمايااة الدول: المفرجااي، ساالوى أحمااد مياادان (1)
 .202م، ص0222االتفاقيات الدولية، دار الكتل القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 

 .51، ص سابقمرجع التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاته على العراق، : خليل دمحم، خليل عبد المحسن (9)
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ة لاازم الاادول المخالفااوال بروتوكولهااا األول بااأي إشااارة ت   م2591لاام تااأتي اتفاقيااة الهاااي لعااام 
إال أن البروتوكول الثاني من ذات االتفاقياة . ألحكام الحماية بدفع تعويضات مالية للدول المتضررة

فقااد قاارر إمكانيااة مساااءلة الدولااة عاان مخالفتهااا ألحكااام  الثغاارة،قاادم محاولااة لسااد هااذه  م2555لعااام 
ألضارار المترتباة بماا الحماية المقاررة للممتلكاات الثقافياة أثنااء النزاعاات المسالحة ونلزامهاا بإصاالح ا

ويتم تحديد مبلم التعوي  باالتفاق باين الدولاة الطالباة والدولاة الحاائزة  .(2)في ذلك دفع التعويضات
على الممتلك بطريقة غير مشروعة، أو عن طريق التحكيم، أو القضاء الدولي، ونذا كان التعوي  

قااادر هاااذا فإناااه يمكااان أن ي   لضااارر،االماااالي هاااو معياااار تقااادير قيماااة الممتلكاااات واألشاااياء، ثااام تقاااويم 
 .التعوي  تقديرا  جزافيا  

الخااااص بوقاااف م 2552/نيساااان/1الصاااادر فاااي / 821/لاااس األمااان رقااام وباااالعودة لقااارار مج
إطالق النار والصادر نتيجة الحرب العراقية الكويتية، نص على إلزام العراق بدفع التعويضات عان 

 .(0)العمليات العسكرية التي تمت في الغزو األضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية خالل
 الترضية -ثالثا  

عااد بمثابااة إهانااه قااَوم ماليااا  والتااي ت  الترضااية هااي  بااارة عاان عااال  لتلااك الخسااائر التااي ال ت   
 .فهي وسيلة من وسائل جبر الضرر الذي يلحق بكرامة األمة أو شرفها أو هيبتها .(1)للدولة

لقااانون الاادولي فيمااا يتعلااق بمااواد مسااؤولية الدولااة عاان ماان تقرياار لجنااة ا/ 11/نصاات المااادة 
 :األفعال غير المشروعة بأنه

علااى الدولااة المساائولة عاان فعاال غياار مشااروع دوليااا  التاازام بتقااديم ترضااية عاان الخسااائر التااي "
قاد تتخاذ . لخساارة عان طرياق الارد أو التعاوي تترتب على هذا الفعل إذا كان يتعاذر إصاالح هاذه ا

رار بااالخرق، أو تعبياار عاان األسااف، أو اعتااذار رساامي أو أي شااكل آخاار مناسااب، الترضااية شااكل إقاا
 ".ذال  للدولة المسئولةوينبغي أال تكون الترضية غير متناسبة مع الخسارة وال يجوز أن تتخذ شكال  م  

 :ما سبقنستنت  

مفهاااوم الترضاااية يهااادف إلاااى جبااار الضااارر بغااا  النظااار عااان األضااارار المادياااة للعمااال غيااار 
والاااذي يمكااان أن ياااتم جباااره مادياااا ، بالتاااالي يجاااب أن تكاااون الترضاااية متناسااابة ماااع جساااامة  المشاااروع

                                                           
القانون الدولي اإلنسااني، وحماياة الممتلكاات الثقافياة، المجلاة القانونياة والسياساية، العادد الساابع، : ير، دنيا أنطوانأس (2)

 .01م، ص0225سنة 
الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح وفقا  التفاقية الهاي المبرمة عاام : الشريف، أحمد دمحم فهيم (0)

 .201، صسابقرجع توكوليها، مم وبرو 2591
آب، الوثيقاااة 22/تماااوز0حزياااران، و2/نيساااان01تقريااار لجناااة القاااانون الااادولي عااان أعماااال دورتهاااا الثالثاااة والخمساااين،  (1)

A/56/10  ،(.11)المادة ، 0221الباب الثاني، الفصل الثاني 



-63- 
 

الجريمة وفداحة االنتهاك الذي أحدثته للممتلكات الثقافية، ولهذا ال بد من وجود التناسب بماا يحقاق 
 رضااا الدولااة المتضااررة، وردع الدولااة المعتديااة، ولكاان ضاامن الحاادود، إذ ال تملااك الدولااة المتضااررة
تحديد الترضية بصورة مطلقة أو ماا تاراه مناسابا ، بال أناه ال يجاوز للدولاة التاي تام التعادي عليهاا أن 

ولة، ئوكرامااة الدولااة المسااطالااب الدولااة التااي تريااد منهااا الترضااية بااأي شاايء ال يتفااق مااع اسااتقالل ت  
 .يل الترضيةحيث توجد بع  القيود على التدابير التي يمكن أن تطلبها الدولة المتضررة على سب

 المسؤولية الدولية التي تترتب عل  األفراد: المطلب الثاني
عااد المسااؤولية الدوليااة الفرديااة عاان األعمااال التااي تضاار بالممتلكااات الثقافيااة، ماان المواضاايع ت  

ذات األهميااة فااي كاال ماان القااانون الاادولي الجنااائي والقااانون الاادولي اإلنساااني، هااذه المسااؤولية ماارت 
 .ية إلى أن تم إقرارها في كال القانونيينبعدة مراحل تاريخ

حيث أن الفارد فاي الفكار التقليادي  ال بعيادا  عان المساؤولية وااللتازام بقواعاد القاانون الادولي، 
نظرا  لعدم اعتراف القانون الدولي بخضوع الفارد ألحكاماه، ولكان باعتباار أن اإلنساان هاو غاياة كال 

 .(2)الذي تدور حوله التشريعات القانونيةتنظيم، بدأ ي نظر لإلنسان على أنه المحور 

وبالتالي أصبح من الممكن أن يتحمل الفرد مسؤولية أعماله التي تنتهك قواعد القانون الدولي 
اإلنسااااني، إال أن المساااؤولية الجنائيااااة الفردياااة ال تقااااوم إال بعاااد وقااااوع جريماااة دوليااااة وثباااوت جميااااع 

تاوافره فاي العمال غيار المشاروع، بال مجارد أثار لهاذا ذلك أن المسؤولية ليسات عنصارا  يلازم . أركانها
العماال وبمقتضاااه يتحماال مرتكبااه النتااائ  القانونيااة المترتبااة علااى العماال غياار المشااروع فااال مسااؤولية 

 .(0)جنائية فردية دولية دون ارتكاب جريمة دولية

ماال التاي العديد من الوثائق الدولية في نصوصها قننات المساؤولية الجنائياة الفردياة عان األع
، أياد تلاك المساؤولية فاي م2555البروتوكول الثاني التفاقية الهااي لعاام . تضر بالممتلكات الثقافية
 .رتكبا  للفعل الجنائي بشكل مباشرمنه ولو لم يكن الفرد م  / 29/نزاع مسلح ضمن المادة 

لجنائياااة أقااام المسااؤولية ا م،2552محكمااة الجنائياااة الدوليااة عااام أمااا نظااام رومااا األساسااي لل
ص المحكمااة علااى الدوليااة للفااراد علااى أساااس ارتكااابهم جاارائم حاارب ثقافيااة، حيااث يقتصاار اختصااا

عتباار مساائوال  عاان الجاارائم بصاافته الشخصااية سااواء معنااى ذلااك أن الشااخص ي   .األشااخاص الطبيعيااين
ارتكبهاااا بنفساااه أو باالشاااتراك ماااع غياااره أو عااان طرياااق شاااخص آخااار، أو بااااألمر أو بااااإلغراء علاااى 

                                                           
 .220ص، سابقمرجع القانون الدولي الجنائي، : الطاهر، مختار علي سعد (2)
، سااابقمرجااع ، "وفقااا  ألحكااام القااانون الاادولي اإلنساااني"ايااة األ يااان المدنيااة والثقافيااة حم :يساار ي، فاطمااة عبااوددالمهاا (0)

 .222ص
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كما نصت مساؤولية األفاراد جنائياا  فاي النزاعاات المسالحة الدولياة وغيار الدولياة مان خاالل  .ابهاارتك
 :حيث نصت على ما يلي ،(2)(292)القاعدة العرفية 

 ".األفراد مسئولون جزائيا  عن جرائم الحرب التي يرتكبونها"

اعد التي تحكام هاذه معرفة القو و سنبحث في هذا المطلب تعريف المسؤولية الجنائية الفردية،  
ماان خااالل النصااوص القانونيااة العدياادة، وماان ثاام عاارض النصااوص القانونيااة التااي تحكاام  المسااؤولية

  .م2555هذه المسؤولية من خالل البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 
 المسؤولية الجنائية الفردية:الفرع األول

قوبات جنائية علايهم، فاي حاال أقادموا علاى تم إقرار نظام المسؤولية الجنائية للفراد ونيقاع ع
ارتكاااب جاارائم ضااد الممتلكااات الثقافيااة، بوصاافها جاارائم حاارب، باعتبااار أن مباادأ المسااؤولية الجنائيااة 

 .للدول لم يستقر بعد في القانون الدولي

 فما هو نظام المسؤولية الجنائية للفراد؟

يمة دولية ويترتب علياه إخاالل خضوع الفرد الذي يرتكب عمال  غير مشروع، ويشكل جر "هو 
لقواعااد القااانون الاادولي الجنااائي المخااتص بحفااي الساالم واألماان وفقااا  بمصاالحة الدولااة أو إضاارارا  بهااا 

الاادوليين ماان أي اعتااداء، سااواء أ هاار فااي صااورة جريمااة حاارب أو جريمااة إبااادة جما يااة، أو جريمااة 
مناااه علاااى المسااااؤولية / 09/ حياااث أن نظاااام روماااا األساسااااي ناااص فاااي الماااادة .(0)"ضاااد اإلنساااانية

 :الجنائية الفردية من خالل ما يلي

 .يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعين عمال  بهذا النظام األساسي  - أ

الشاااخص الااااذي يرتكاااب جريمااااة تااادخل فااااي اختصااااص المحكمااااة يكاااون مساااائوال  عنهااااا  - ب
 .بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا  لهذا النظام األساسي

جاارائم الحاارب، جاارائم ضااد اإلنسااانية، : لتااي تاادخل فااي اختصاااص المحكمااة هاايماان الجاارائم ا
جرائم اإلبادة الجما ية، وجرائم العدوان إلى حين وضاع تعرياف للعادوان، وماا يهمناا هناا هاي جارائم 
الحرب التي تدخل تحت نطاق جرائم االعتداء علاى الممتلكاات الثقافياة، الاذي يرتكبهاا الفارد بصافته 

 .(3)ويكون بذلك عرضة للعقابفاعال  أصليا  

                                                           
، ص /292/، القاعاادة سااابقمرجااع القااانون الاادولي اإلنساااني العرفااي، : بااك، لااويز -دوزوالااد. هنكاارتس، جااون ماااري  (2)

122. 
 .020، صسابقمرجع لكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، حماية الممت: الرهايفة، سالمة صالح (0)
القانونية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير، جامعة العربي بان مهيادي، : وادفل، عبد الرزاق (1)

 .202م، ص0222-م0222كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجزائر، 
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إذ قامااات المحكماااة الجنائياااة الدولياااة، بااادور مهااام وفعاااال فاااي حماياااة الممتلكاااات الثقافياااة مااان 
االعتااداءات التااي تتعاارض لهااا سااواء فااي النزاعااات المساالحة الدوليااة وغياار الدوليااة، حيااث جاارم نظااام 

ى إلى قيام المساؤولية الجنائياة جرد الهجوم على الممتلكات الثقافية، األمر الذي أدروما األساسي م  
جرم حرب، كما أكدت المحكمة على خطورة جريمة الدولية الفردية إزاء مرتكب هذا الفعل باعتباره م  

 .(2)االعتداء على الممتلكات الثقافية باعتبارها ثروات الشعوب الثقافية

باإلدانااة مااع  والااذي صاادر حكاام بحقااه ،(0)"أحمااد الفقااي المهاادي"عااد المالحقااة القضااائية ل وت  
العقوبااة وجباار الضاارر، سااابقة تاريخيااة فااي مسااار العدالااة الجنائيااة الدوليااة، حيااث أداناات المحكمااة 
الجنائية الدولية الدائمة ألول مرة متهما  بارتكاب جرائم حرب لويامه عمدا  بتنفيذ هجماات ضاد مباان 

 .(1)دينية ومعالم ومبان تاريخية

في فصله الثالث قرر المسؤولية الجنائية الفردية فاي م 2555أن البروتوكول الثاني لعام  كما
م 2591ة بموجب اتفاقية الهااي لعاام حال تم انتهاك أحكام وقواعد حماية الممتلكات الثقافية المقرر 

عتباار ماان الجاارائم الدوليااة فإنهااا ال تتقااادم بمضااي وبروتوكوليهااا اإلضااافيين، ومااا داماات االنتهاكااات ت  
يااة مساااءلة مرتكبيهااا وتوقيااع العقوبااة علاايهم بغاا  النظاار عاان وقاات ارتكاااب الاازمن وننمااا يبقااى إمكان

 .هذه الجرائم

وتظهر النية اإلجرامياة للطارف الفاعال مان خاالل تكارار االنتهاكاات علاى نطااق واساع ودون 
مبااارر تملياااه الضااارورات العساااكرية أو كونهاااا تاااأتي فاااي إطاااار سياساااة منظماااة وممنهجاااة الساااتهداف 

 .(1)الممتلكات الثقافية

قواعةةد المسةةؤولية الجنائيةةة الفرديةةة قبةةل البروتوكةةول الثةةاني عةةام قصةةور : الفةةرع الثةةاني
 م9111

اساااتقر علااااى الصااااعيد الاااادولي نظاااام المسااااؤولية الجنائيااااة للشااااخص عااان كافااااة األفعااااال التااااي 
يرتكبها، كما أصبحت محل تجريم وفقا  لقواعد القاانون الادولي ساواء ارتكاب الجااني الفعال مان تلقااء 

 .، أو تنفيذا  ألمر رؤسائه أو قادتهنفسه
                                                           

ور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الممتلكات الثقافية، حالة مالي أنموذجا ، مجلاة العلاوم القانونياة د: بارة، عصام (2)
 .159م، ص0222واالجتما ية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد العاشر ، 

تااه المحكمااة الجنائيااة أحمااد الفقااي المهاادي ماان قبيلااة آزاواد الطوارقيااة كااان يحظااى بتقاادير مجتمااع تمبكتااو وأهاليااه، أدان (0)
م، ماان أجاال هاادم عشاارة معااالم 0220الدوليااة الرتكابااه جريمااة حاارب عماادا ، وذلااك ماان خااالل هجمااات قااام بهااا فااي عااام 

: م، متااااح علاااى الاااراب 12/2/0202 اساااترجعت بتااااريلتاريخياااة ودينياااة فاااي مديناااة تمبكتاااو فاااي ماااالي، موقاااع اليونساااكو، 
.ps://cutt.ly/ZkyievQhtt 
 .سابق، مرجع /0111/قرار رقم  (1)

(4) Abtah, Hider: op.cit, p 18. 

https://cutt.ly/ZkyievQ
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إذ تم اإلشارة إلى المسؤولية الجنائية الفردية في عدد من المواثيق، حيث أن قاانون ليبار عاام 
 :منه على ما يلي/ 11/نص في المادة  م2281

معاقبة كل من يرتكب أعماال العناف الوحشاية ضاد األشاخاص فاي البلاد التاي تتعارض لغازو "
 ...".ت وكل سرقة أو نهبوكل تدمير للممتلكا

 :من ذات القانون على ما يلي/ 11/كما نصت المادة 

بالعقاااب الشااديد علااى الجاارائم التااي تعاقااب عليهااا كاال القااوانين الجنائيااة مثاال الحاارق المتعمااد "
 .(2)..."للممتلكات واالغتيال والتشويه واالعتداءات وقطع الطرق والسرقة

 :منه على أن/ 2/ة كما نص أيضا  تصريح بروكسل في الماد

تدمير أو نهب الممتلكات التابعة لدور العبادة والبر واألوقاف والتعلايم والمؤسساات والمعاهاد "
العلمياااة والفنياااة واألمااااكن األثرياااة أحاااد الجااارائم التاااي يجاااب معاقباااة مرتكبيهاااا مااان جاناااب السااالطات 

 ".المختصة

أعاراف الحارب البرياة فاي الماادة الخاصاة بقاوانين و م 2521وبالعودة إلاى اتفاقياة الهااي لعاام 
 :نصت على ما يلي/ 98/

يجااااب معاملااااة ممتلكااااات البلااااديات، وممتلكااااات المؤسسااااات المخصصااااة للعبااااادة، األعمااااال "
الخيرياة والتربويااة، والمؤسساات الفنيااة والعلمياة، كممتلكااات خاصاة، حتااى عنادما تكااون ملكاا  للدولااة، 

ذه المؤسساااات وايثااااار التاريخيااااة والفنيااااة وي حظااار كاااال حجااااز أو تاااادمير أو إتاااالف عماااادي لمثاااال هاااا
 ".والعلمية، وتتخذ اإلجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه األعمال

وفي أعقاب الحرب العالمية األولى أوصت لجنة التحويقاات، التاي تام تأسيساها طبقاا  لمعاهادة 
ت واعتااداءات بضاارورة المحاكمااة الجنائيااة للفااراد الااذين قاااموا بارتكاااب انتهاكااا م2525فرساااي عااام 

على الممتلكات الثقافية أثنااء الحاروب، وذلاك أماام المحااكم الوطنياة أو الدولياة اساتنادا  علاى أن ماا 
 .(0)ارتكبوه يعتبر مخالفا  لقواعد وأعراف الحرب

والخاااص بمعاقبااة مرتكبااي الجاارائم خااالل الحاارب العالميااة م 2519كمااا عااَد ميثاااق لناادن عااام 
 :سيس محكمة نورمبورا، ما يلي جرائم حربالثانية والذي بموجبه تم تأ

جااارائم  ،بررهاااا الضاارورة العسااكريةساالب الممتلكااات العامااة وتااادمير الماادن والقاارى التااي ال ت  " 
، علاى أسااس ذلاك تام توجياه االتهاام "حرب يجب العقااب عليهاا وتادخل ضامن اختصااص المحكماة

                                                           
 .11م، ص0220تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، بدون طبعة، دار النهضة العربية، مصر، : الجويلي، سعيد سالم (2)
 .225صمرجع سابق، ، م2591ام القانون الدولي اإلنساني واتفاقية الهاي لع: عبد القادر، ناريمان (0)
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تاادمير وساالب ونهااب الممتلكااات  ومعاقبااة عاادد ماان أفااراد القااوات النازيااة علااى أساااس مسااؤوليتهم عاان
 .الثقافية

فاي  ة األشاخاص المادنيين فاي وقات الحاربكما نصات اتفاقياه جنياف الرابعاة الخاصاة بحمايا
 :على ما يلي/ 91/المادة 

دمر أي ممتلكااات خاصااة ثابتااة أو منقولااة تتعلااق بااأفراد أو يحظاار علااى دولااة االحااتالل أن ت اا
و المنظماااات االجتما ياااة أو التعاونياااة، إال إذا كانااات جماعاااات، أو بالدولاااة أو السااالطات العاماااة، أ
 .(2)العمليات العسكرية تقتضي حتما  هذا التدمير

أكثر وضوحا  وتحديدا  فيما يتعلق بالمساؤولية عان شان م 2511وجاء البروتوكول األول لعام 
  :على ما يلي( د)، (9)الفقرة/ 29/الهجمات حيث نصت المادة 

التاريخياااة وأمااااكن العباااادة واألعماااال الفنياااة التاااي يمكااان التعااارف شااان الهجماااات علاااى ايثاااار "
ماية خاصة بمقتضى لروحي للشعوب، وتوفرت لها حاعليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو 

حيث اعتبرت هذه المادة أن إلحااق التادمير الباالم بهاذه الممتلكاات نتيجاة توجياه  .(0):ترتيبات معينة
 .نتهاكا  جسيما  ألحكام البروتوكولالهجمات عليها يمثل ا

ماان النظااام األساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة ليوغوسااالفيا السااابقة، / 1/كمااا نصاات المااادة 
علاااى اختصااااص المحكماااة فاااي االنتهاكاااات الخطيااارة لقاااوانين وأعاااراف الحااارب، ساااواء فاااي النزاعاااات 

 .(1)زاعات المسلحةالدولية أو غير الدولية، بما في ذلك انتهاكات قانون الهاي للن

لام يتضامن نصاا  ممااثال  يقارر  م2551بينما النظاام األساساي للمحكماة الجنائياة لروانادا لعاام 
فاااي حاااين أن النظااااام  .المساااؤولية الجنائياااة الفرديااااة عااان الجااارائم المرتكبااااة ضاااد الممتلكاااات الثقافيااااة

التهاااام لمرتكباااي تضااامن نصاااا  يسااامح بتوجياااه ا م2552األساساااي للمحكماااة الجنائياااة الدولياااة لعاااام 
ماان / 2/االنتهاكااات ضااد الممتلكااات الثقافيااة باعتبارهااا إحاادى جاارائم الحاارب، حيااث نصاات المااادة 

 .(1)كما في قضية جوكيتي .النظام األساسي على عدد من جرائم الحرب

                                                           
 (.91)م، المادة 2515اتفاقية جنيف الرابعة عام  (2)
 (.د/29/9)م، المادة 2511البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف، عام  (0)
 ، منشاااورات األمااام"النظاااام األساساااي للمحكماااة الجنائياااة الدولياااة ليوغوساااالفيا الساااابقة"مقاااال بعناااوان : بوكاااار، فاوساااتو (1)

: متاااااااااااااااااااااااااااااااااااح علااااااااااااااااااااااااااااااااااى الااااااااااااااااااااااااااااااااااراب م، 20/20/0202اسااااااااااااااااااااااااااااااااااترجعت بتاااااااااااااااااااااااااااااااااااريل م، 0222المتحاااااااااااااااااااااااااااااااااادة، 
.https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf 
فيا السابقة، وذلك الرتكاباه الجنرال جوكيتي، آخر قائد للبحرية اليوغوسالفي، حكمت عليه المحكمة الدولية ليوغوسال (1)

، اساترجعت بتااريل، موقاع الجزيارة، "قائد صربي متهم بجرائم حارب يسالم نفساه: "جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، مقال
 https://cutt.ly/PkyiTo9: .م، متاح على الراب 12/2/0202

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf
https://cutt.ly/PkyiTo9
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بتدائيااة أن الاادمار واألضاارار التااي لحقاات بالبلاادة علااى ساابيل المثااال حيااث الحظاات الاادائرة اال
أنه النتهاك خطير للقانون الادولي اإلنسااني مهاجماة المبااني "القديمة في دوبروفنيك خطيرة للغاية، 

هجوماا  علاى "كما وصفت الهجماات علاى المسااجد القديماة فاي البوسانة والهرساك باعتبااره  ".المدنية
ئم ضد اإلنساانية، ألن البشارية جمعااء تضاررت بالفعال مان تادمير ، بأنها جرا"الهوية الدينية للشعب

 .(2)الثقافة الدينية الفريدة واألشياء الثقافية المصاحبة لها

لعاام  /122/رقام  مان جاناب مجلاس األمان بموجاب القاراروقد اعتبرت لجنة الخباراء المشاكلة 
قااانون الاادولي أثناااء الحاارب لبحااث وتقرياار االنتهاكااات الجساايمة التفاقيااات جنيااف وقواعااد ال م2550

وبروتوكوليهاا اإلضاافيين جازء مان القاانون الادولي  م2591لعاام أن اتفاقية الهاي ، (0)اليوغوسالفية
العرفي، وأن نصوصها تطبق في ذات الوقت مع اتفاقيات جنيف األربعة على الجرائم التي ارتكبت 

كات الثقافياة فاي مديناة دوبرفنياك وجسار أثناء الحرب اليوغوسالفية، كما اعتبرت أيضا  تدمير الممتل
، والنهاب واالساتيالء علاى عادد كبيار مان م2988موستار في البوسنة والذي ترجاع نشاأته إلاى عاام 

األعمال الفنية المنقولة، عدتها أعمال إجرامية ال تبررها الضرورات العسكرية طبقا  للنظام األساساي 
 .(1)لهذه المحكمة

بروتوكةول الثةاني عةام مةن خةالل الالمسؤولية الجنائيةة الفرديةة قواعد تطور : الفرع الثالث
 م9111

تاام الاانص علااى المسااؤولية المترتبااة عاان انتهاااك القواعااد واألحكااام الخاصااة بحمايااة الممتلكااات 
إذ وفقاا  لهاذه الماادة يتعاين علاى األطاراف / 02/فاي الماادة  م2591الثقافية فاي اتفاقياة الهااي عاام 

شخاص، الاذين يرتكباون أو ياأمرون بارتكااب أي خارق بهاذا الشاأن، أياا  كانات الحق قضائيا  األأن ت  
 .(1)صدر عقوبات جنائية أو تأديبية في حقهمجنسيتهم، وأن ت  

شكل انتهاكا  لقواعد هذه االتفاقية، حيث إال أن المادة لم تتضمن أية إشارة إلى األفعال التي ت  
علقاااة بااالجزاءات للطاارف المعتااادي األماار الاااذي جاااءت مختصاارة، كماااا أنااه تاام تااارك التفصاايالت المت

                                                           
(1) Mahnad, Polina Levina: Protecting cultural property in Syria: New opportunities for 
States to enhance compliance with international law?, International Review of the Red 
cross (2017), 99, (3), 1037-1074. Conflict in Syria. P. 1058. 

، المعقاودة فاي 1225فاي الجلساة  المتحادة،ن التاابع للمام م، الصادر عان مجلاس األما2550عام / 122/القرار رقم (0)
 .م2550تشرين األول 

الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح وفقا  التفاقية الهاي المبرمة عاام : الشريف، أحمد دمحم فهيم (1)
 .212، صم وبروتوكوليها، مرجع سابق2591

 .قساب، مرجع /95/القرار رقم  (1)
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ساايؤدي بالضاارورة إلااى إيجاااد تباااي ن فااي القواعااد القانونيااة المطبقااة فااي هااذا الصاادد ماان قباال الاادول 
 .(2)المختلفة

رتاب المساؤولية لم تحدد األفعال التاي ت  م 2591من اتفاقية الهاي لعام / 02/وبما أن المادة 
جاء البروتوكول الثاني لعام قررة بحق من ينتهك أحكام االتفاقية، الجنائية، ولم توضح العقوبات الم  

الملحق باتفاقية الهاي بقائمة جديدة من المخالفات الجسيمة له والتفاقية الهاي، وذلك من م 2555
خااالل إلاازام كاال دولااة ماان الاادول األطااراف باتخاااذ كاال مااا يلاازم ماان تاادابير لعااد الجاارائم الااواردة بهااذه 

 .(0)بموجب قانونها الجنائي الداخلي، لفرض عقوبات مناسبة بحق مرتكبيهاالقائمة جرائم 

ناارى بااأن البروتوكااول الثاااني التفاقيااة الهاااي تخلااى عاان مفهااوم المسااؤولية الجنائيااة المحليااة، 
وأسس مسؤولية جنائية دولية فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية، حيث أخذ هذا البروتوكول وفق 

وذلااك ماان خااالل م 2552حكمااة الجنائيااة الدوليااة لعااام ع النظااام األساسااي للممااا نااص عليااه مشاارو 
التمييز بين االنتهاكات الجسيمة ألحكام القانون الدولي اإلنساني بشكل عام، واالنتهاكاات الجسايمة 

مااان النظاااام األساساااي / 2/فاااي تعرياااف جااارائم الحااارب فاااي الماااادة  م2515التفاقياااات جنياااف لعاااام 
 .دوليةللمحكمة الجنائية ال

 :على ما يلي( 2)منه الفقرة / 29/في المادة  م2555وقد نص البروتوكول الثاني عام 

يكاااون أي شاااخص مرتكباااا  لجريماااة باااالمعنى المقصاااود فاااي هاااذا البروتوكاااول إذا اقتااارف ذلاااك 
 :الشخص عمدا ، وانتهاكا  لالتفاقية أو لهذا البروتوكول، أيا  من األفعال التالية

 .فية مشمولة بحماية معززة، بالهجوماستهداف ممتلكات ثقا -
استخدام ممتلكات ثقافية مشامولة بحماياة معاززة، أو اساتخدام جوارهاا المباشار، فاي دعام العمال  -

 .العسكري 
إلحااااق دماااار واساااع النطااااق بممتلكاااات ثقافياااة محمياااة بموجاااب االتفاقياااة وهاااذا البروتوكاااول، أو  -

 .االستيالء عليها
 .وجب االتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوماستهداف ممتلكات ثقافية محمية بم -
 .(1)ارتكاب سرقة أو نهب أو اختالس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية -

 :من ذات المادة على ما يلي( 0)كما نصت الفقرة 

                                                           
م المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافياة فاي المنازعاات المسالحة، 2591دراسة التفاقية الهاي عام : السيد، رشاد عارف (2)

 .091م، ص2521، عام /12/المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 
 .222، صبقمرجع سا، م2591القانون الدولي اإلنساني واتفاقية الهاي لعام  :عبد القادر، ناريمان (0)
 (.29/2)م، المادة2591م الملحق باتفاقية الهاي لعام 2555البروتوكول الثاني لعام  (1)
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يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم العتبار الجرائم المنصوص عليها في هاذه الماادة جارائم 
وتلتازم األطاراف وهاي بصادد ذلاك . نونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة علاى مرتكبيهاابموجب قا

بمبادئ القانون العاماة ومباادئ القاانون الادولي، بماا فاي ذلاك القواعاد القاضاية بماد نطااق المساؤولية 
 .(2)الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر

البروتوكول الثاني الملحق باالتفاقية يقتضي توصيف الخرق كجناية، ماع مسااءلة  ي الحي أن
 .(0)من هم أعلى رتبة

ماان البروتوكااول / 02/أمااا فيمااا يتعلااق بالتاادابير المتعلقااة باالنتهاكااات األخاارى نصاات المااادة 
 :عليها، حيث جاء بها ما يليم 2555الثاني لعام 

، يعتمد كل طرف كال ماا يلازم مان تادابير تشاريعية أو من االتفاقية/ 02/دون إخالل بالمادة 
 :إدارية أو تأديبية لقمع األفعال التالية عندما ترتكب عمدا  

 .أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك لالتفاقية أو لهذا البروتوكول

ة أو لهاذا محتلاة انتهاكاا  لالتفاقيا أي تصدير أو نقل غير مشاروع لممتلكاات ثقافياة مان أراضٍ 
 .(1)البروتوكول

 :من ذات البروتوكول نصت أيضا  بأنه/ 12/كما أن المادة 

ال يؤثر أي حكم فاي هاذا البروتوكاول يتعلاق بالمساؤولية الجنائياة الفردياة فاي مساؤولية الدولاة 
 .(1)بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات

 :على ما يلي (ب)( 0)الفقرة / 28/وتنص أيضا  المادة 

باساااتثناء الحالاااة التاااي يمكااان فيهاااا أن تقبااال دولاااة ليسااات طرفاااا  فاااي هاااذا البروتوكاااول أحكاماااه 
، فاإن أفاراد القاوات المسالحة وماواطني دولاة ليسات طرفاا  فاي /1/من الماادة ( 0)وتطبقها وفقا  للفقرة 

مااا ال يفاارض هااذا هااذا البروتوكااول، ال يتحملااون مسااؤولية جنائيااة فرديااة بموجااب هااذا البروتوكااول، ك
 .(9)البرتوكول التزاما  بإنشاء والية قضائية على أمثال هؤالء األشخاص وال بتسليمهم

الجمعياااة العاماااة تكااارر للااادول األعضااااء أن تطباااق قااادر المساااتطاع عناااد االقتضااااء المباااادئ 
تلكاااات التوجيهياااة الدولياااة بشاااأن تااادابير مناااع الجريماااة والعدالاااة الجنائياااة فيماااا يتعلاااق باالتجاااار بالمم

                                                           
 (.29/0)م، المادة 2591م الملحق باتفاقية الهاي لعام 2555البروتوكول الثاني لعام  (2)
 .سابق، مرجع /95/القرار رقم  (0)
 (.02)م، المادة 2591هاي لعام م الملحق باتفاقية ال2555البروتوكول الثاني لعام  (1)
 (.12)م، المادة 2591م الملحق باتفاقية الهاي لعام 2555البروتوكول الثاني لعام  (1)
 (.ب/28/0)م، المادة 2591م الملحق باتفاقية الهاي لعام 2555البروتوكول الثاني لعام  (9)
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شااكل إطااار مفيااد تسترشااد بااه الاادول فااي وضااع الثقافيااة ومااا يتصاال بهااا ماان جاارائم، باعتبااار أنهااا ت  
سياساتها واساتراتيجياتها وآلياات التعااون المتعلقاة بالعدالاة الجنائياة، فاي مجاال الحماياة مان االتجاار 

 .(2)بالممتلكات الثقافية وما يتصل بها من جرائم

 :نستنت  مما سبق

أهمية اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافياة وبروتوكوليهاا، إال أن هاذه الحماياة بالرغم من 
العتاداء علاى الممتلكاات حقق مضامونها إال بتضاافر الجهاود الدولياة مان أجال معاقباة مرتكباي اال ت  

هاااذا الاااردع الجزائاااي هاااو الاااذي ياااؤدي إلاااى احتااارام قاعااادة عااادم االعتاااداء علاااى الممتلكاااات  الثقافياااة،
فيااة، ألنااه ال فائاادة ماان االتفاقيااات الدوليااة مااا لاام يكاان هناااك جاازاء علااى ماان يخااالفون أحكامهااا، الثقا

وبالتااالي تتجلااى ضاارورة التأكيااد علااى تحقيااق المسااؤولية الجنائيااة الفرديااة لتكااريس عاادم اإلفااالت ماان 
 .العقاب

هااا قواعااد وكمااا رأينااا أن الدولااة واألفااراد كالهمااا تقااع عليهمااا المسااؤولية فااي حااال عاادم احترام
وأحكااام حمايااة الممتلكااات الثقافيااة، إذ يترتااب علااى الدولااة المعتديااة إعااادة الممتلكااات الثقافيااة التااي 

 .حصلت عليها أثناء النزاع المسلح، أو دفع التعوي  للدولة المتضررة أو كالهما

                                                           
لعامااة للماام المتحاادة، فااي دورتهااا الثالثااة م، صااادر عاان الجمعيااة ا0222/كااانون أول/01، تاااريل /212/قاارار رقاام  (2)

 ."إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها" والسبعون،
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 المبحث الثاني

 (أنموذجا   سورية)انتهاكات قواعد حماية الممتلكات الثقافية 
 تمهيد

ايونة األخيارة نتيجاة بدت  اهرة تدمير ونهب وسلب وسرقة الممتلكات الثقافية في العالم اشت
 .تعرضت منطقة الشرق األوس  أكثر من غيرها لهذه الظاهرةإذ النزاعات المسلحة، 

تربااة حيااث شااكلت النزاعااات التااي دارت علااى أراضااي الجمهوريااة العربيااة السااورية باااألخص 
تام تادمير العدياد مان الممتلكاات  كماا. ات الثقافية ونهبها واالتجار بهااخصبة، أدت بإضرار الممتلك

األثرية ذات الويمة الكبيرة التي ت مثل صافحة كاملاة مان التااريل البشاري لهاذه الادول، منهاا ممتلكاات 
 .مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

افي وأعماال التنقياب غيار قاباإلضافة إلى هاذا الضارر، انتشارت  ااهرة نهاب مواقاع التاراث الث
ما أدى إلى فقدان قطع ثقافية قيمة جادا  إضاافة إلاى فقادان معلوماات ال باديل عنهاا فاي م ةالمشروع

 .تاريل البلدان المعنية بذلك

إذ تقاادم الصااور . مثاال مأساااة خطياارةي   سااوريةكمااا أشااار عاادد ماان الباااحثين بااأن مااا يجااري فااي 
لمنااااطق المتضاااررة وللمواقاااع التاااي تعرضااات وماااا زالااات لتقطاااة عبااار األقماااار الصااانا ية مشااااهد لالم  

. تتعرض لتدمير مهول، فقد تضرر عدد كبير من المواقع التراثية والمتاحف نتيجة األعمال العدائية
لاذا فقاد وضاعت الممتلكاات . تعمادكما استهدفت الجماعات المسلحة بما فيها داعي الثقافاة بشاكل م  

 .(2)سوريةفي الثقافية في الخطوط األمامية للحرب 

وأعربت الجمعية العامة للمم المتحدة عن استيائها من األضارار التاي تلحاق باالتراث الثقاافي 
والسيما الهجمات التي تعرضت . للبلدان التي تمر بحاالت نزاع مسلح وبحاالت ما بعد انتهاء النزاع

 .(0)لك األعمال فورا  لها مواقع التراث الثقافي العالمي في ايونة األخيرة، وتدعو إلى وقف ت

دعت المديرة العامة لليونسكو جميع األطاراف إلاى احتارام وحماياة التاراث الثقاافي العظايم كما 
للجمهورية العربية الساورية الاذي يكساب الشاعب الساوري هويتاه وقدرتاه علاى االزدهاار، ونلاى الوفااء 

 .(1)بما يقع على عاتقها من التزامات دولية في مجال الثقافة

                                                           
(1) Mahnad, Polina Levina: Op.Cit, P. 1055. 

 .سابق، مرجع /18/القرار رقم  (0)
التاااراث العاااالمي، موقاااع الماااديرة العاماااة لليونساااكو توجاااه ناااداء جدياااد لحماياااة مديناااة حلاااب القديماااة المدرجاااة فاااي قائماااة  (1)

 https://cutt.ly/lkwYvKS.: م، متاح على الراب 25/2/0202 استرجعت بتاريلاليونسكو، 

https://cutt.ly/lkwYvKS
https://cutt.ly/lkwYvKS
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قي فااي هااذا المبحااث الجهااود الدوليااة والوطنيااة التااي بااذلت فااي ساابيل حمايااة الممتلكااات ناسااي  
 .الثقافية، كما سنتحدث عن طرق تعزيز حماية الممتلكات الثقافية

 الجهود الدولية والوطنية لحماية الممتلكات الثقافيةتطور : المطلب األول
عااد عامااة يتوقااع ماان الاادول عماال المجتمااع الاادولي منااذ أكثاار ماان نصااف قاارن علااى تحديااد قوا 

األعضااااء مراعاتهاااا واحترامهاااا لحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة وذلاااك مااان خاااالل االتفاقياااات، والمواثياااق، 
والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية التي توصي باأن ت صادر الادول مباادئ ومعاايير وقاوانين 

ا يتفق مع الانظم الدساتورية الساائدة خاصة بها لحماية الممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيها بم
 .في كل بلد، حتى تتكامل مع النظم والقوانين الدولية

لذا عمد المجتمع الدولي إلى وضع ترسانة قانونياة واساعة النطااق لحماياة الممتلكاات الثقافياة 
إذ تعتبار المعاهادات عملياات الادمار . وعدم االتجاار بهاا، فاي أوقاات الحارب والسالم علاى حاد ساواء

 ".جرائم حرب"أعمال السلب التي تقع أثناء أوقات الحرب واالحتالل الحربي و 

ضااامن تشاااريعاتها الداخلياااة قاااوانين لحماياااة ممتلكاتهاااا الثقافياااة كماااا أن الااادول لااام تتاااوانى أن ت  
 .، باعتبارها روح األمة ونبضهاةوالتاريخي

بيل حمايااة ووقايااة كااذلك كافااة ايليااات الدوليااة والوطنيااة لاام تتااوانى عاان بااذل أي جهااد فااي ساا
وماان خااالل . الممتلكااات الثقافيااة وغيرهااا ماان اإلرث التراثااي والثقااافي الااذي يمثاال حضااارات بأكملهااا

اجتماعااات ومااؤتمرات وقاارارات سااواء علااى الصااعيد الاادولي أم الااوطني فإنهااا ت عنااى بتوجيااه األنظااار 
 .عنها حول أهميتها وحمايتها ومنع االعتداءات واالتجار غير المشروع والتنقيب

 :كل ذلك سنقوم ببحثه من خالل ايتي
 سوريةالتشريعات الوطنية والتفا يات الدولية التي صادقت عليها : الفرع األول

بل قضية هويات وننتماءات، يحمالن قيما  من  ومباٍن،ليست الثقافة وال التراث قضية حجارٍة "
لتاراث ألناه يجعلناا جماعاة، إذ هاو الماضي هامة عند مجتمعات اليوم والغد، فيتوجب علينا صاون ا

 .(2)"الراب  بيننا ضمن مصير مشترك

ومن أجل حماية هذا اإلرث الغني كان البد من عقاد االتفاقياات وسان التشاريعات التاي تكفال 
 .حماية لها
 

                                                           
م، بمناساابة احتفااال المجلااس الاادولي لآلثااار والمواقااع بالااذكرى 0220/كااانون األول/0كلمااة الساايدة إيرينااا بوكوفااا فااي  (2)

 .ربعين العتماد اتفاقية التراث العالميالسنوية األ



-74- 
 

 التفا يات الدولية -أول  

 :من ضمن هذه االتفاقيات الدولية سنذكر ايتي

الثقافية في حالاة النازاع المسالح، ومعهاا الالئحاة التنفيذياة لالتفاقياة،  اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات .2
 .م2592آذار عام / 8/في  سوريةوصادقت عليها ، (2)م2591التي أقرت عام 

بشااأن حمايااة الممتلكااات الثققافيااة أثناااء م 2591/أيااار/21ل التفاقيااة الهاااي تاااريل البروتوكااول األو  .0
عتمااادت فياااه اتفاقياااه الهااااي لحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة عاااام االحاااتالل، ا عتماااد فاااي الوقااات الاااذي ا  

 .(0)م2591
هااو وثيقااة اختياريااة ونضااافية  م،2555/آذار/08اعتمااد فااي تاااريل  م2555البروتوكااول الثاااني لعااام  .1

وعلااى الاادول التااي ترغااب فااي اسااتخدام البروتوكااول أن . التفاقيااة الهاااي التااي تبقااى الاانص األساسااي
الحماياة أدخل البروتوكاول الثااني إلاى المنظوماة الحمائياة، مفهاوم حيث . وال  صادق على االتفاقية أت  

المعززة، بموجب الفصل الثالث منه، هي حماية مقررة لفئة خاصة من الممتلكات الثقافية التي تبلم 
 .(3)من األهمية جانبا  كبيرا  بالنسبة للبشرية

المتعلقاااة بااااإلجراءات  م2512/ن الثاااانيتشاااري/21اتفاقياااة بااااريس التاااي أقرتهاااا اليونساااكو فاااي تااااريل  .1
الواجااب اتخاذهااا لحظاار ومنااع اسااتيراد وتصاادير ونقاال الممتلكااات الثقافيااة بشااكل غياار مشااروع التااي 

 .م2519/شاااباط/0فاااي  ساااوريةوالتاااي صاااادقت عليهاااا  م2510/أبريااال/01دخلااات حياااز التنفياااذ فاااي 
زلنااا بحاجااة إلااى أن يصااادق دولااة ولكننااا مااا  /210/وصاال عاادد الاادول الموقعااة علااى االتفاقيااة إلااى 

إذ توفر هذه االتفاقية إطارا  دولياا  للحيلولاة دون سارقة ونهاب الممتلكاات . عدد أكبر من الدول عليها
ااارق منهاااا، وذلاااك باااالتوازي ماااع التقااادم المحااارز فاااي مكافحاااة االتجاااار غيااار  الثقافياااة ونعاااادة ورد ماااا س 

  .(4)المشروع

يتكون مبدأها من أمر أساسي فاي مكافحاة . الوقاية تولي االتفاقية مكانة ودور هام إلجراءات
 :هااالتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية من

 إقامة قوائم جرد بشكل منتظم. 
 إبرام شهادات تصدير. 
 تطبيق سياسات الرقابة وننفاذ اعتمادات التجار. 

                                                           
لحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة فاااي حالاااة نااازاع مسااالح وبروتوكوالهاااا، موقاااع اللجناااة الدولياااة  م2591اتفاقياااة الهااااي عاااام  (2)

 gTqCKhttps://cutt.ly/Bk.: متاح على الراب  ،0/0/0202 استرجعت بتاريلللصليب األحمر، 
 .المرجع السابق (0)
 .29، صالحماية الدولية للممتلكات الثقافية المادية في حالة النزاع المسلح، مرجع سابق: حفيظةمستاوي،  (1)
، متاااح 9/2/0202 اسااترجعت بتاااريلياادا  بيااد لمكافحااة االتجااار غياار المشااروع بالممتلكااات الثقافيااة، موقااع اليونسااكو،  (1)

 https://cutt.ly/SkwQsMR.: على الراب 

https://cutt.ly/BkgTqCK
https://cutt.ly/BkgTqCK
https://cutt.ly/SkwQsMR
https://cutt.ly/SkwQsMR


-75- 
 

 ت اإلجرامية واإلداريةلفاتطبيق نظام العقوبات للمخا. 
 (2)اتية والتثويفيةتنظيم الحمالت المعلوم. 
بشاااأن الممتلكاااات الثقافياااة المساااروقة أو ( يونيااادروا)اتفاقياااة المعهاااد الااادولي لتوحياااد القاااانون الخااااص  .9

 .سوريةلم تصادق عليها . م2559المصدرة بطرق غير مشروعة عام 

ومااان جملاااة االتفاقياااات الدولياااة التاااي تااانص قواعااادها علاااى حماياااة التاااراث الثقاااافي علاااى وجاااه 
 :ي صادقت عليها الجمهورية العربية السوريةالخصوص والت

التاي صااادقت  م2510/تشارين الثااني/28االتفاقياة الخاصاة بحماياة التاراث الثقاافي والطبيعاي تااريل  .8
تعياين التاراث الثقاافي والعاالمي ذو الويماة العالمياة االساتثنائية  .م2519/آذار/21فاي  ساوريةعليها 

 .(2)نصالحه والحفاا عليه ونقله للجيال المتعاقبةهو غرض هذه االتفاقية، من أجل حمايته و 
وفاق وثيقاة م 0221/تشارين األول/21بااريس تااريل اتفاقية صون التراث الثقافي الالمادي العاالمي،  .1

صادر المرساوم التشاريعي . باريس التي اعتمدها المؤتمر العاام لليونساكو فاي دورتاه الثانياة والثالثاين
حكومااة الجمهوريااة العربيااة السااورية علااى االنضاامام إلااى هااذه الااذي ياانص علااى موافقااة / 89/رقاام 

 .(3)م0221االتفاقية في عام 
وافقت  ،(4)م0229/تشرين األول/02اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، باريس تاريل .2

  /10/تفاقيااة بموجااب القااانون رقاام حكومااة الجمهوريااة العربيااة السااورية علااى االنضاامام إلااى هااذه اال
 .(5)م12/20/0221تاريلدمشق 

 التشريعات الوطنية -ثانيا  

 :أما عن التشريعات الوطنية المتعلقة بالحماية فنذكر منها

 قانون حماية اآلثار .9

/ 2/القااانون رقاام والمعاادل ب م08/22/2581تاااريل / 000/التشااريعي رقاام صااادر بالمرسااوم 
فااي الفصاال الخااامس علااى مجموعااة إذ نااص علااى عاادد ماان المااواد القانونيااة  .م02/0/2555تاااريل 

                                                           
: ، متااااااااااااح علاااااااااااى الاااااااااااراب م0/0/0202، اساااااااااااترجعت بتااااااااااااريلاالتجاااااااااااار غيااااااااااار المشاااااااااااروع، موقاااااااااااع اليونساااااااااااكو،  (2)
.https://ar.unesco.org/fighttrafficking/1970 
حمايااة التااراث العااالمي أثناااء النزاعااات المساالحة، رسااالة ماجسااتير، جامعااة أكلااي : جميلااة قاساايمي، .يمااة، فاطلعريبااي (0)

 .82صم، 0222-م0221محند أولحا  البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، الجزائر، 
تاااااااااريل  وريااااااااة العربيااااااااة السااااااااورية،، رئاااااااايس الجمه/89/الجمهوريااااااااة العربيااااااااة السااااااااورية، المرسااااااااوم التشااااااااريعي رقاااااااام  (1)

 .م0221/أيلول/01
متاااح علااى  م،05/2/0202 اسااترجعت بتاااريلنسااكو، الصااكوك الدوليااة التااي تاانظم مجااال التااراث الثقااافي، موقااع اليو  (1)

 https://cutt.ly/WkqU29u.: الراب 
 .م08/20/0221، مجلس الشعب، تاريل /10/قم الجمهورية العربية السورية، القانون ر  (9)

https://ar.unesco.org/fighttrafficking/1970
https://cutt.ly/WkqU29u
https://cutt.ly/WkqU29u
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مااان العقوباااات تتاااراوح باااين االعتقاااال والحااابس والغراماااات المالياااة حساااب ناااوع الجااارم المرتكاااب بحاااق 
. إلل...وأخرى ت جرم عمليات التنقيب والتخريب والتشويه والتهريب وطمس المعالم التاريخية . ايثار

 .سواء كانت ثابتة أم منقولة

 إلاااىباااين خماااس عشااارة سااانة / 92-91-98/ ذكورة فاااي الماااوادوتتاااراوح عقوباااة االعتقاااال المااا
خمااس وعشاارين ساانة كحااد أقصااى بحسااب ناااوع الجاارم الواقااع علااى ايثااار وتقاادير القاضااي الناااا ر 

 .(2)والهدم والطمس والنسل والتشويه ،والسرقة الجرم كالتنقيب،بموضوع 

خية تشوه الحقاائق على اعتبار تصنيع أي قطعة تاري/ 92/من المادة / ب/كما شددت الفقرة 
بأنها مماثلة لجريمة االتجار بايثاار  ،التاريخية أو تسبم عليها صفة تاريخية وبيعها على أنها أثرية

 .(0)وتترتب عليها نفس العقوبة

تتااراوح ماان ساانة إلااى  علااى عقوبااات الحاابس التااي/ 80-82-82-95/كمااا جاااء فااي المااواد 
باإلضااافة إلااى الغرامااات الماليااة البالغااة عشاارة كحااد أقصااى ثااالث ساانوات وبااين الشااهر إلااى الساانتين 

باااين مخالفاااات ألحكاااام ماااواد  مخالفاااات المرتكباااة والتاااي تتناااوع مااااوعلاااى أناااواع ال. آالف ليااارة ساااورية
أو تشاااويه ايثاااار بإحاااداث الحفااار والااادهان  ،المرساااوم التشاااريعي وتعاااديل فاااي أبنياااة العقاااارات األثرياااة

 .(1)للإ...لة ناء أو نقل آثارا  غير مسجأو اقت وغيرها،

قضات علاى المخاالف بإعاادة الشايء إلاى أصاله بإزالاة / 89/ومن الجدير بالاذكر أن الماادة  
أساااباب المخالفاااة خاااالل مااادة تحاااددها السااالطات المختصاااة وفاااي حاااال عااادم االنصاااياع لاااذلك قامااات 

 .(1)السلطات األثرية بذلك وعلى نفقتها الخاصة

جديااد لآلثااار سااي ناقي خااالل الفتاارة القادمااة فااي  مسااودة قااانون  وقااد أعاادت وزارة الثقافااة حاليااا  
 .مجلس الشعب ليتم إقراره كقانون 

نالحي من خالل مقارنة قانون ايثار السوري الحالي كقانون وطني واالتفاقيات الدولية التاي 
نجاااد أن  الساااورية،تااانص علاااى حماياااة الممتلكاااات الثقافياااة والتاااي انضااامت إليهاااا الجمهورياااة العربياااة 

                                                           
عااااام / 2/معاااادل بالقااااانون رقاااام وال م،2581عااااام / 000/سااااوم التشااااريعي رقاااام قااااانون ايثااااار السااااوري الصااااادر بالمر  (2)

 (.98/91/92) الموادم، 2555
 م2555عاام / 2/معدل بالقانون رقام وال م،2581عام / 000/سوم التشريعي رقم قانون ايثار السوري الصادر بالمر  (0)

 (.ب/92)المادة 
 م2555عاام / 2/معدل بالقانون رقام وال م،2581عام / 000/سوم التشريعي رقم قانون ايثار السوري الصادر بالمر  (1)

 (.95/82/82/80)دة الما
 عااااام/ 2/معااادل بالقاااانون رقااام وال م،2581عااااام / 000/ساااوم التشاااريعي رقااام قاااانون ايثاااار الساااوري الصااااادر بالمر لا (1)

 .(89)ادة م، الم2555
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طني يتمتع بواقعية أكثر مان حياث العقوباات التاي فرضاها ضامن الماواد اللتاي أتيناا علاى القانون الو 
 . ذكرها أعاله

فنجاد أناه متطاور جادا  وعلاى . ولم يكتف بوضع قواعاد قانونياة تلازم الماواطنين باحترامهاا فقا 
ائقاة وتنوياع ذلاك ألناه قاام بتفنياد أناواع الجارائم الواقعاة علاى ايثاار بدقاة ف. درجة عالية من الصارامة

 .درجات العقوبة حسب نوع الجرم بين االعتقال والحبس والغرامة

واألسئلة التي تتوارد لذهن أي فرد مهما كان المجتمع الذي ينتماي إلياه هاو سابب عادم تمكان 
االتفاقيااات الدوليااة ماان وضااع قواعااد صااارمة ت ثنااي الاادول فااي حاااالت الناازاع المساالح والحااروب عاان 

 .ول المتنازعةقة تراث وتاريل الدسر 

سااوا باال الحظنااا كمااا ناقشاانا سااابقا  فااي هااذا البحااث أنهااا أوجاادت ماان الثغاارات القانونيااة مااا ي  
حتااى عنااد اعتبااار االعتااداء . اعتااداء الاادول علااى الممتلكااات الثقافيااة وجعلااه قااانوني ال ت حاسااب عليااه

ل تجر م بحد ذاتهاا كونهاا لم نَر أن الدولة المرتكبة لهذه األفعا حرب،على الممتلكات الثقافية جريمة 
 .األفراد الطبيعيين ىا نفس العقوبات الواقعة علكيان معنوي مجرد اإلرادة وال يمكن أن يطبق عليه

لكان الساؤال الاذي و . معاقبتاه ويتوجابأي أن الفرد هو المسئول األساسي القتراف مثال هاذه الجارائم 
 :هو ايتي يدور في األذهان

قام بتهريب الممتلكات الثقافية وال يمكن تجريم الدولة التي تعرضاها فاي  لماذا يتم تجريم الفرد الذي 
 هارا ؟متاحفها ج

مااا العقوبااة أو اإلجااراء الواجااب اتباعااه للضااغ   والتعااوي ،وفااي حااال رفضاات الدولااة رد الممتلكااات 
 عليها لثنييها عن عدم االنصياع لقواعد القانون الدولي في هذه الحالة؟ 

 ربية السوريةستور الجمهورية العد .3

مان دساتور الجمهورياة العربياة الساورية الصاادر بالمرساوم / 10/جاء في صريح نص الماادة 
إذ . علاااى عناياااة الدولاااة بالممتلكاااات الثقافياااة واإلرث التااااريخي م0220لعاااام / 51/التشاااريعي رقااام 

 : فقد نصت المادة على أن. أولتها حماية خاصة ورعاية فائقة

مااااااكن األثرياااااة والتراثيااااة واألشاااااياء ذات الويماااااة الفنياااااة والتاريخياااااة تحمااااي الدولاااااة ايثاااااار واأل"
 .(2)"والثقافية

م 0225كمااا أن وزارة الثقافااة أعاادت مسااودة مشااروع قااانون التااراث الثقااافي الالمااادي فااي عااام 
بإنتظااااار إقااااراره ماااان مجلااااس الشااااعب كااااون أنااااه ال يوجااااد قااااانون فااااي الوقاااات الااااراهن يحمااااي اإلرث 

                                                           
متااح م، 2/0/0202 اساترجعت بتااريلورية، ، موقاع وزارة الادفاع السا(10)دستور الجمهورية العربية السورية، المادة  (2)

 http://www.mod.gov.sy/index.php?node=555&cat=3921.: على الراب 

http://www.mod.gov.sy/index.php?node=555&cat=3921
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=555&cat=3921
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ماان الضااروري إحياااء قااانون التااراث األثااري ونقاارار هااذا القااانون بأفضاال صاايغة إذ بااات . (2)الالمااادي
 .معدلة وفقا  لتغير المعطيات

 اآلليات الدولية والوطنية في حماية الممتلكات الثقافية: الفرع الثاني

ل قواعد القانون الادولي ت عنى ايليات الدولية والوطنية في حماية الممتلكات الثقافية من خال 
التعاهاااادي والعرفااااي، لااااذا ساااانقوم بااااإبراز دور ايليااااات الدوليااااة كتشااااجيع التعاااااون الاااادولي  انياإلنساااا

بين دور المنظمااااات الدوليااااة كاااااألمم المتحاااادة، واليونسااااكو علااااى وجااااه واالتفاقيااااات الدوليااااة كمااااا ساااان  
مثااال أحاااد ضااامانات إنفااااذ القاااانون وأيضاااا  مهماااة اللجناااة الدولياااة للصاااليب األحمااار إذ ي  . الخصاااوص

 .اإلنساني، ثم االنتقال لمعرفة دور ايليات الوطنية في حماية الممتلكات الثقافية الدولي

 اآلليات الدولية -ل  أو 

 (UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  .9

، مااؤتمرا  إلنشاااء منظمااة م2591/تشاارين الثاااني/28-2ة فااي لناادن ماان األماام المتحااد عقاادت
لماا كانات الحاروب تتولاد فاي عقاول البشار، : "وكان دستور هذه المنظمة هاو .ت عنى بالتربية والثقافة

 .(0)"ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السالم

موقعااا  ماان  /2211/فهااي ت عنااى بصااون  مااة هااذه المنظمااة حااول حمايااة التااراثأمااا عاان مه 
ساء السالم وذلك بلدا ، باعتبارها منظمة تتمثل رسالتها في إر  281مواقع التراث العالمي موزعة في 

من خالل التعاون الدولي في توطيد األواصر بين الشعوب عن طريق تعزيز التراث الثقاقي ومفهوم 
وبالرغم من االعتداءات التي تطال التنوع الثقافي، إال أن اليونساكو ماا زالات . التساوي بين الثقافات

 .(1)متمسكة بمهامها

والممتلكااات الثقافيااة وايثاااار فااي كافااة أنحااااء ولليونسااكو دور مهاام وفعاااال فااي حمايااة التاااراث 
العالم وجهود مساتمرة دائماا  فاي إبارام االتفاقياات والمباادرات والورشاات التدريبياة وغيار ذلاك كاان لهاا 

 .(1)الثقافي في  ل الحرب الدائرة سوريةدور فعال في صون تراث 

                                                           
 .م22/20/0202عربية السورية، تاريل روال عقيلي، وزارة الثقافة في الجمهورية ال: لقاء مع مديرة التراث (2)
: متاااااااح علاااااى الااااااراب م، 12/2/0202 اسااااااترجعت بتااااااريل، كو، موقاااااع منظمااااااة األمااااام المتحااااادةلمحاااااة عااااان اليونساااااا (0)
.unesco-us/introducing-https://ar.unesco.org/about 
: متاااااااح علاااااى الااااااراب  م،12/2/0202 اسااااااترجعت بتااااااريل، ونسااااااكو، موقاااااع منظمااااااة األمااااام المتحااااادةلمحاااااة عااااان الي (1)
.unesco-us/introducing-https://ar.unesco.org/about 
:. متااااااااااااح علااااااااااى الاااااااااااراب  م،0202،اسااااااااااترجعت بتاااااااااااريلاليونساااااااااااكو،  الثقااااااااااافي، موقااااااااااع ساااااااااااوريةصااااااااااون تااااااااااراث  (1)

https://cutt.ly/1kowAeJ 

https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://cutt.ly/1kowAeJ
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التااراث الثقااافي  الطااوارئ التااي قاماات بهااا اليونيسااكو ماان أجاال حمايااة (2)ماان ضاامن عمليااات
عان  ة التعبياربالعاصامة األردنياة، بغيا م0221عاام  ظيم ورشة تدريب إقليمياة طارئاة فايالسوري تن

اساااتراتيجية الطاااوارئ لحااال المشااااكل الناجماااة عااان االتجاااار غيااار المشاااروع فاااي الممتلكاااات الثقافياااة 
إنقااااذ تااااريل "كماااا تااام إطاااالق حملاااة قومياااة للتو ياااة تحااات م سااامى (. خاصاااة علاااى الحااادود الساااورية)

لماادة ثااالث ساانوات " الصااون العاجاال للتااراث السااوري "تاام إطااالق مشااروع م 0221فااي عااام ". سااورية
 .وذلك بتمويل من االتحاد األوروبي

 النزاع المسلح التابعة لليونسكو لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة .3

يااة الممتلكااات الثقافيااة، ماان البروتوكااول الثاااني لحما/ 01/أ نشاائت هااذه اللجنااة بموجااب المااادة 
وهاي ت شاجع جمياع الادول التاي لام تنضام التفاقياة الهااي لحماياة الممتلكاات الثقافياة فاي حالاة النازاع 

كما تشجع اللجنة الدول . وبروتوكوالتها إلى المصادقة عليها وتنفيذها بالكامل م2591المسلح لعام 
لمناع أي تاوترات جديادة مان شاأنها أن تهادد  األطراف والمجتمع الدولي التخاذ كافة التدابير الالزماة
 .فية ضمن مهام القوات المسلحةالممتلكات الثقافية، وأن تدر  حماية الممتلكات الثقا

كمااا تنظاار اللجنااة فااي اقتااراح إلنشاااء شااعار مميااز للممتلكااات الثقافيااة تحاات الحمايااة المعااززة 
المساالح والتشااجيع علااى احتاارام  لي سااتخدم ماان أجاال تعاارف أفضاال علااى هااذه الممتلكااات أثناااء الناازاع

حاول المواقاع الثقافياة التاي باادرت بهاا الماديرة " منااطق ثقافياة محمياة"حصانتها، والدعوة إلى إنشاء 
 سوريةالعامة لليونسكو إيرينا بوكوفا في المؤتمر الدولي للتراث والتنوع الثقافي المعرض للخطر في 

 .(0)م0221/لكانون األو /1والعراق الذي نظمته اليونسكو في 
ا فةي اللجنة الدولية الحكوميةة لتعزيةز إعةادة الممتلكةات الثقافيةة إلة  بالدهةا األصةلية أو ردهة .2

 حالة الستيالء غير المشروع

الاذي اتخاذه الماؤتمر العاام  02/9/128بموجاب القارار  .م2512أنشئت هذه اللجنة في عام 
. ري تااوفر إطااارا  للنقاااش والتفاااوضوهااي هيئااة دوليااة حكوميااة ذات دور استشااا. فااي دورتااه العشاارين

. دولااة عضااو تجتمااع ماارة كاال ساانتين، كمااا يمكنهااا عقااد دورات اسااتثنائية 00تتااألف هااذه اللجنااة ماان 
المهمااة األساسااية للجنااة . يصاادر عنهااا توصاايات غياار ملزمااة قانونااا  فيمااا يتعلااق بالتنااازع بااين الاادول

                                                           
-22، عماااااااان، "معالجاااااااة مساااااااألة االتجاااااااار غيااااااار المشاااااااروع"التااااااادريب اإلقليماااااااي حاااااااول التاااااااراث الثقاااااااافي الساااااااوري  (2)

 .1، ص0221/شباط/21
متااااح علاااى  م،02/2/0202 اساااترجعت بتااااريلنساااكو، تعزياااز حصاااانة تراثناااا المشاااترك المعااارض للخطااار، موقاااع اليو  (0)

 https://cutt.ly/VkqAe5F.: الراب 

https://cutt.ly/VkqAe5F
https://cutt.ly/VkqAe5F
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ياااز التعااااون لغااارض رد أو إعاااادة البحاااث عااان الوساااائل الكفيلاااة مااان أجااال تيساااير المفاوضاااات وتعز 
 .(2)الممتلكات الثقافية، وتعزيز تبادل الممتلكات الثقافية

 لصون الترا  الثقافي غير المادي اللجنة الدولية الحكومية .1

المهمااة الرئيسااية لهااذه اللجنااة هااي التااروي  ألهااداف االتفاقيااة، دراسااة طلبااات إدرا  عناصاار 
، إساداء المشاورة بشاأن أفضال الممارساات وصاياغة توصايات التراث الثقافي غير المادي في القاوائم

ماااال بشاااأن التااادابير التاااي تهااادف إلاااى صاااون التاااراث الثقاااافي غيااار الماااادي، كماااا تقاااوم اللجناااة باألع
عااان طرياااق إعاااداد مجموعاااة مااان التوجيهاااات، وخطاااة الساااتخدام ماااوارد  التحضااايرية لتنفياااذ االتفاقياااة

 .(0)صندوق التراث الثقافي غير المادي

 سوريةعة حالة الترا  الثقافي في صد الدولي لمتابالمر  .1

قاااد فاااي اليونساااكو مااان  أياااار عاااام  02إلاااى  08تقااارر أثنااااء االجتمااااع الااادولي للخباااراء الاااذي ع 
، إنشاء مرصاد لرصاد التاراث المبناي والمنقاول وغيار الماادي، بهادف مكافحاة االتجاار غيار م0221

إذ . م التاااراث حالماااا ينتهاااي النااازاع المسااالحوجماااع كافاااة المعلوماااات التاااي مااان شاااأنها تااارمي المشاااروع،
تتشااارك أطااراف وطنيااة ودوليااة معلومااات بشااأن األبنيااة التااي تعرضاات للضاارار والقطااع الفنيااة التااي 

ضاام هااذا االجتماااع . ن هباات، فضااال  عاان كافااة أشااكال التااراث غياار المااادي التااي تعرضاات للتهدياادات
ائيون فاااي مجاااال التاااراث الثقاااافي مااان بلاااد، مااان بيااانهم أخصااا 00خبيااارا  مااان  202الااادولي أكثااار مااان 

، وأيضااا  ممثلااين عاان منظمااات غياار حكوميااة سااورية وعلماااء آثااار وأعضاااء ماان المنظمااات سااورية
 .(1)الشريكة لليونسكو، باإلضافة إلى أشخاص أكاديميين في هذا المجال

 (النتربول)طة الجنائية الدولية منظمة الشر  .6

ة عضو، مهمتهاا مسااعدة أجهازة الشارطة فاي دول 251هي منظمة حكومية دولية تتألف من 
 .(1)جميع هذه الدول على العمل في مكافحة مجموعة من الجرائم

                                                           
 :متاااااااااااح علااااااااااى الااااااااااراب  م،05/2/0202 اسااااااااااترجعت بتاااااااااااريلاللجنااااااااااة الدوليااااااااااة الحكوميااااااااااة، موقااااااااااع اليونسااااااااااكو،  (2)

https://cutt.ly/bkqIB8f 
م، 2/0/0202 اساترجعت بتااريلنساكو، مهام اللجنة الدولية الحكومية لصون التاراث الثقاافي غيار الماادي، موقاع اليو  (0)

 r/https://ich.unesco.org/a-00586.: متاح على الراب 
، متااح م29/2/0202 اساترجعت بتااريل، موقاع اليونساكو، ساوريةاليونسكو تنش  مرصدا  لصاون التاراث الثقاافي فاي  (1)

 /.https://ar.unesco.org/news: على الراب 
: متااااااااااااااح علاااااااااااااى الاااااااااااااراب  م،12/2/0202 اساااااااااااااترجعت بتااااااااااااااريلرباااااااااااااول، ماااااااااااااا هاااااااااااااو اإلنترباااااااااااااول؟ موقاااااااااااااع اإلنت (1)
.https://www.interpol.int/ar/3/3 

https://cutt.ly/bkqIB8f
https://ich.unesco.org/ar/-00586
https://ich.unesco.org/ar/-00586
https://ar.unesco.org/news./
https://www.interpol.int/ar/3/3
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وفااي محاولااة منهااا لتعزيااز مكافحااة االتجاااار غياار المشااروع بالممتلكااات الثقافيااة القادمااة مااان 
المحلياة ، أقامت كل من منظمة االنتربول واليونساكو وغيرهاا مان المنظماات الدولياة و سوريةالعراق و 

لك بتاريل كان ذ. اجتماعا  إلقرار استراتيجيات فعالة لتنفيذ االتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع
لحماياة التاراث  0229/0255الهدف منه هاو تقيايم تنفياذ قارار مجلاس األمان رقام  م،25/2/0221

تجاار باالقطع األثرياة إذ يشير هذا القارار إلاى وجاود صالة باين حركاة اال. الثقافي في الشرق األوس 
كمااا يمنااع القاارار إقامااة أي عالقااات مااع الدولااة اإلسااالمية والمجموعااات المتطرفااة . وتموياال اإلرهاااب

 .األخرى 

شااكل هااذا المااؤتمر فرصااة لفهاام الصااورة الكاملااة لعمليااات االتجااار غياار المشااروع بالممتلكااات 
مجلاس األمان هاو عادم وجاود وثاائق الثقافية، إذ إحدى التحاديات الرئيساية التاي تواجاه تنفياذ قارارات 

بالنهايااة اتفااق المشاااركون فااي المااؤتمر علااى أهميااة تعزيااز اإلطااار . حااول القطااع األثريااة المضاابوطة
والعاراق الساتعادة تلاك القطاع  ساوريةالقانوني لضب  ونعادة القطع األثرياة المساروقة، وتلبياة طلباات 

 .(2)بشكل أكثر فعالية

 (ICCROM)يم الممتلكات الثقافية المركز الدولي لدراسة صون وترم .1

هااي منظمااة حكوميااة دوليااة تعماال فااي خدمااة الاادول األعضاااء ماان أجاال تعزيااز الااوعي وتقااديم 
التعااون الرسامي لاه . الدعم لعملية صون لكافة أناواع التاراث الثقاافي وتأهيلهاا علاى كافاة المساتويات

منظمااة إيكااروم هيئااة استشااارية مااع منظمااة اليونسااكو، إضااافة إلااى لجنااة التااراث العااالمي التااي تعماال 
إضاافة إلاى منظماات غيار حكومياة  (0)لها، وأيضا  مع جامعاات ومعاهاد علمياة فاي الادول األعضااء

، إضاااافة إلاااى IICمنظماااة آي آي ساااي  ،ICOM(1)، منظماااة إيكاااوم ICOMOSكمنظمااة إكوماااوس 
 .جامعات ومعاهد علمية في الدول األعضاء

 ية الممتلكات الثقافيةحمر في حمااللجنة الدولية للصليب األ .9

تعد اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير حكومية تتمتع بشخصية قانونية وفقا  للقانون 
الماادني السويسااري، وهااي مسااتقلة عاان الحكومااة السويساارية، ال تعااد شخصااا  ماان أشااخاص القااانون 

                                                           
 اساااترجعت بتااااريلساااكو، ماااؤتمر لالنترباااول لتعزياااز مكافحاااة االتجاااار غيااار المشاااروع بالممتلكاااات الثقافياااة، موقاااع اليون (2)

 https://cutt.ly/hkq1wYc.: متاح على الراب م، 02/2/0202
 https://cutt.ly/vkur4Tr.: متاح على الراب  م،12/2/0202 استرجعت بتاريل، ICCROMإيكروم، موقع  (0)
ة الدولياااة اللجنااا حصااال علاااى لوباااه الحاااالي)المتااااحف ، تااام تأسااايس المعهاااد الااادولي لحفاااي مقتنياااات م2592فاااي عاااام  (1)

: متاااااح علااااى الااااراب  م،0/2/0202 اسااااترجعت بتاااااريلنترناااات، موقااااع اللجنااااة الدوليااااة لال ،(م2590لالنترناااات فااااي عااااام 
.https://www.iiconservation.org/about/history 

https://cutt.ly/hkq1wYc
https://cutt.ly/hkq1wYc
https://cutt.ly/vkur4Tr
https://cutt.ly/vkur4Tr
https://www.iiconservation.org/about/history


-82- 
 

ومساتقلة أ عطيات دور وباعتبارهاا مؤسساة محايادة . الدولي، ألنها لام تتأساس بمقتضاى اتفاقياة دولياة
 .(2)دولي بموجب قرار وافقت عليه الجمعية العامة للمم المتحدة باإلجماع

تخاااااتص اللجناااااة الدولياااااة للصاااااليب األحمااااار بحماياااااة الممتلكاااااات الثقافياااااة فاااااي فتااااارات النااااازاع 
 .(1)، فذلك أولوية قصوى على جدول أعمالها(0)المسلح

ظمااااة األماااام المتحاااادة للتربيااااة والثقافااااة وقااااد وقعاااات اللجنااااة الدوليااااة للصااااليب األحماااار مااااع من
، مااذكرة تفاااهم ماان أجاال تعزيااز التعاااون وتشااجيع الاادول بااأن تصاابح أطرافااا  فااي الصااكوك (اليونسااكو)

الدوليااة التااي ت عنااى بحمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي حالااة الناازاع المساالح، كمااا ت ساااند اللجنااة الدوليااة 
، إذ "إدماا  األحكاام فاي القاوانين المحلياة"ي عملياة للصيليب األحمر واليونسكو الدول منذ سنوات فا

أن تاادمير الممتلكااات الثقافيااة ال ينطااوي علااى تاادمير كنااائس ومكتبااات أو غياار ذلااك باال هااو بمثابااة 
 .(1)تدمير لهوية حضارة بأكملها

 مجلس األمن .1

هنالك عدة قرارات صادرة عن مجلس األمن تناولت أزمة الممتلكات الثقافية في سورية ناذكر 
 :منها

، الاااذي يااادعو بشاااكل أساساااي جمياااع أطاااراف النااازاع فاااي (9)م0221عاااام / 0215/القااارار رقااام 
إنقاااذ التااراث السااوري "سااورية، إلااى السااماح بوصااول المساااعدات اإلنسااانية، كمااا دعااا األطااراف إلااى 

 .(8)"االجتماعي والثقافي الغني، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية التراث العالمي في سورية

 

                                                           
لصليب األحمر والهالل األحمر، موقع االتحاد الادولي للصاليب األحمار والهاالل محفو ات االتحاد الدولي ل" التاريل" (2)

we-https://www.ifrc.org/en/who-: م، متاااااح علااااى الااااراب 12/2/0202 اسااااترجعت بتاااااريل، IFRCاألحماااار 
are/history./ 

، بياان صاحفي، موقاع "ماؤتمر دولاي حاول حماياة الممتلكاات الثقافياة فاي النزاعاات المسالحة سان بيترسبرا تستضيف" ((0
 https://cutt.ly/ikgRu3l: .م، متاح على الراب 0/0/0202 استرجعت بتاريلاللجنة الدولية للصليب األحمر، 

، موقااع اللجنااة الدوليااة للصااليب (جاااك فااور سااتر)ليااة للصااليب األحماار تصااريح رساامي بقلاام نائااب رئاايس اللجنااة الدو  ((1
 .م12/2/0202 استرجعت بتاريلاألحمر، 

، موقاااع اللجنااااة الدوليااااة للصااااليب األحماااار، "سااااؤال وجااااواب -وجاااوب حمايااااة الممتلكااااات الثقافيااااة فاااي أوقااااات الحاااارب" (1)
 https://cutt.ly/lkuuasl: .م، متاح على الراب 12/2/0202 استرجعت بتاريل

، 1228م، الصادر عن مجلس األمن التابع للمم المتحدة، في جلسته 0221/شباط/00، تاريل /0215/القرار رقم  ((9
 .م0221/شباط/00بتاريل 

(6) Mahna, Polina Levina: op.cit, P 1051- 1052. 

https://www.ifrc.org/en/who-we-are/history./
https://www.ifrc.org/en/who-we-are/history./
https://www.ifrc.org/en/who-we-are/history./
https://cutt.ly/ikgRu3l
https://cutt.ly/lkuuasl
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الصااااادر بموجااااب الفصاااال السااااابع ماااان ميثاااااق األماااام ، (2)م0229عااااام / 0255/القاااارار رقاااام 
عاااال  علاااى وجاااه الخصاااوص تااادمير داعاااي للممتلكاااات الثقافياااة، وطالبااات جمياااع الااادول المتحااادة، وي  

ت الثقافيااة وغيرهااا ماان األعضااء فااي األماام المتحاادة بأخااذها الخطااوات المناساابة لمنااع تجااارة الممتلكااا
 .(0)رثية والتاريخية والعلمية النادرةالعناصر اإل

شااكل هااذا القاارار نقطااة تحااول للمجتمااع الاادولي فااي معالجااة تاادمير الممتلكااات الثقافيااة، حيااث 
لوضااع الحمايااة الثقافيااة علااى جاادول / 0255/اسااتندت الاادول والمنظمااات الدوليااة علااى القاارار رقاام 

 .أعمال مجلس األمن

 األمم المتحدة .90

. اما  كبيرا  من أجل الحفاا على الويم الثقافياة وتنميتهاا باين الشاعوبأولت األمم المتحدة اهتم
 :ومن أعمالها في هذا المجال ما يلي

إدرا  مساااألة رد الممتلكاااات الثقافياااة ألول مااارة فاااي فاااي جااادول أعماااال الجمعياااة العاماااة للمااام 
عااام  81/11أصاادرت القاارار رقاام  م،2511طلااب دولااة زائياار وذلااك فااي عااام المتحاادة، بناااء علااى 

ناشد به الدول األعضااء مان أجال نشار الاوعي فيماا يتعلاق بارد ونعاادة الممتلكاات الثقافياة ت   م2511
 .إلى بالدها األصلية

تأييااادها للنااداء المتعلاااق  202/19أعربااات الجمعيااة العاماااة فااي القااارار رقاام م 2522فااي عااام 
أيضااا  قرارهااا . م2512/رانحزياا/1يونسااكو بتاااريل بإعااادة التااراث الثقااافي الااذي وجهااه الماادير العااام لل

 .(1)كيد على إعادة الممتلكات الثقافيةأالمتضمن الت 98/92رقم م 2559الصادر عام 

تدعو الجمعية العامة الدول األعضاء أن تواصال بالتعااون ماع منظماة األمام المتحادة للتربياة 
تجااار غياار المشااروع الجمعيااة العامااة أن االكمااا أدركاات . (1)والعلاام والثقافااة، جاارد ممتلكاتهااا بانتظااام

بالممتلكات الثقافية لم تسالم مناه أي منطقاة فاي العاالم وأن كال بلاد يمكان أن يكاون فاي نفاس الوقات 
 .(9)مصدرا  ومعبرا  ومقصدا  نهائيا  

                                                           
، 1115م، الصادر عن مجلس األمان التاابع للمام لمتحادة فاي جلساته 0229/شباط/20، تاريل /0255/القرار رقم  (2)

 .م0229/شباط/00بتاريل 
(2) Mahna, Polina Levina: op.cit, P. 1052. 

 .15-12، صسابقمرجع  ،المسلحة حماية التراث العالمي أثناء النزاعات: قاسيمي، جميلة. لعريبي، فاطيمة ((1
 .، مرجع سابق/18/القرار رقم  (1)
 .، مرجع سابق/212/القرار رقم  (9)
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 اآلليات الوطنية -ثانيا  

 سوريةفي  لآلثار والمتاحفالعامة المديرية  .9

عااام إلدارة حمايااة وتنقيااب جميااع وهااي مؤسسااة حكوميااة ذات طااابع ثقااافي  م،2581 تأسساات عااام
 .سوريةمواقع التراث الوطني في 

أحاااداثا  مؤلماااة و روفاااا  قاساااية خاااالل السااانوات التاااي مضااات، إال أن المديرياااة  ساااوريةعاشااات 
العاماااة لآلثاااار والمتااااحف ساااعت بكافاااة كوادرهاااا للحفااااا علاااى هاااذا التااااريل العظااايم المنتشااار علاااى 

كاان مباحاا  فاي أيادي الجماعاات المسالحة وغيرهاا مان  مساحات واساعة مان األراضاي الساورية الاذي
كماا عملات علاى اساتنهاض الهمام فاي مواجهاة التحاديات . سوريةاألطراف المتواجدين على أراضي 

ساااواء علاااى الصاااعيد الاااداخلي أو الخاااارجي، ومحاولاااة تعزياااز المواطناااة والهوياااة الساااورية لااادى أبنااااء 
 .المجتمع المحلي، وقد تم تحقيق ذلك

المديرية العامة لآلثار والمتاحف بعقد عدة اجتماعات فورية حول التادابير الالزماة  كما قامت
 .لحماية المباني األثرية واألسواق التاريخية والمفردات المعمارية والفنية في دمشق القديمة

 مديرية إحياء الترا  الشعبي .3

يل تااااااااار / 2115/ياااااااانص النظااااااااام الااااااااداخلي لااااااااوزارة الثقافااااااااة الصااااااااادر بقاااااااارار وزياااااااار الثقافااااااااة رقاااااااام 
، /12/الفصااال العشااارون، الماااادة لنصاااوص التاااي تااانظم هاااذه المديرياااة فااايعلاااى ا م،25/22/0228

 :نصت على ما يلي

تسااااجيل التااااراث الشااااعبي، والويااااام بالدراسااااات والبحااااوث الميدانيااااة لمجاااااالت التااااراث المتنوعااااة فااااي  -2
 .محافظات القطر، وتوثيقها بالصوت والصورة والمعلومة

يااة وسااياحية خاصااة بااالتراث الشااعبي، ونشاارها وتسااويقها إعالنيااا  وتوزيعهااا علااى إصاادار نشاارات علم  -0
الجهات المعنية محليا  وعربيا  ودوليا ، بهدف التعريف بالتراث الشاعبي الساوري، ونباراز خصوصايته، 

 .لمحلية إلى العالميةاودوره في إغناء الثقافة والحضارة اإلنسانية، ونقله من 
الصااناعات التقليديااة الشااعبية،  وعاارض ،نااات وأسااابيع تراثيااة وعااروض أزياااءالتخطااي  إلقامااة مهرجا  -1

 .محليا  ودوليا ، وذلك في المناسبات الوطنية والقومية، وبالتنسيق مع مديرية المهرجانات
خاصااة بااالتراث الشااعبي، فااي مااديريات  تعزيااز االهتمااام بااالتراث الشااعبي والحفاااا عليااه، ونقامااة نااوادٍ   -1

ظااات، تتااولى الويااام بأنشااطة وفعاليااات ثقافيااة تراثيااة، تهاادف إلااى تو يااة المااواطن الثقافااة فااي المحاف
 .بأهمية التراث وضرورة العمل على حمايته
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العمل على اقتناء الوثائق واألدوات والمواد الضرورية إلبراز التراث الشعبي، ونتاحاة مادتاه األصالية  -9
 .(2)ع الوطني في إنتاجهمللمشتغلين بالفن وايداب لإلفادة منها في تأصيل الطاب

افيااة عاان نجااد أن الجهااود الدوليااة وحتااى الوطنيااة منهااا قااد ركاازت علااى حمايااة الممتلكااات الثق
ت عنااى عماال ونشاار التو يااة بااين مااواطني الاادول التااي ؤتمرات وورشااات مااطريااق وضااع قااوانين وعقااد 

نااااء نشاااوب وحتاااى اللحظاااة لااام ناااَر تحر كاااات علاااى أرض الميااادان أث .بحماياااة تااااريل ونرث الشاااعوب
 . الحروب والنزاعات المسلحة لحمايتها

ونشار الاوعي دون  ،وعقاد الماؤتمرات دون تنفياذ توصاياتها لها،فوضع القوانين دون الخضوع 
سااوى محاااوالت دون الضااغ  علااى القااوى عاان كونهااا ال تعاادو  ،دراسااة النتااائ  والشاارائح المسااتهدفة

وحتاااى محااااوالت االحاااتالل ونهاااب بااااقي مساااك رحاااى الحااارب واالعتاااداءات المسااالحة العظماااي التاااي ت  
 الحارب،قادرة على حماية ممتلكاتها الثقافية فاي زمان غير الدولة المستهدفة  فنجد. الدول ونضعافها

وضااع دارك األتفتنكف  لت عليها،ت مارس  بحكم الصعاب وسياسات التدمير والحصار والتجويع التي
ية لحمايااااة حاااادودها تفاااارا للعمليااااات العسااااكر لماااان أجاااال االساااايئة للمااااواطنين جاااار اء الحاااارب المعيشااااية 
 .وأراضيها

والمؤكد في الوقت ذاته أن الدولة التي تقوم بالهجمات العسكرية سواء بنياة االحاتالل لتوسايع 
ساااتكون الممتلكاااات الثقافياااة هااادفا  م غرياااا  لدرجاااة  األخااارى،رقعتهاااا الجغرافياااة أو لنهاااب ثاااروات الدولاااة 

وهاذا ماا تشاهده جمياع أشاكال وأناواع الحاروب . واالتفاقياات الدولياةخرقها لكل قواعاد القاانون الادولي 
واألمثلاة التاي يشاهد عليهاا التااريل كثيارة قمناا باذكرها ساابقا  فااي . واالحاتالالت فاي التااريل المعاصار

 .هذا البحث

 تعزيز حماية الممتلكات الثقافية سبل :المطلب الثاني

حياث . تعلاق بالممتلكاات الثقافياة وايثاار الوطنياةيشهد عالمناا الياوم اهتماماا  متصااعدا  فيماا ي
وقد تعرضت الممتلكات الثقافية . تولي الشعوب عناية خاصة بها، من أجل الحفاا عليها وصيانتها

المتواجاادة علااى أراضااي الجمهوريااة العربيااة السااورية ألشاارس الهجمااات ماان قباال الجماعااات المساالحة 
اية للنيل منها، وذلك من أجل تشوية ومحو والقضاء على من أرضنا هدفا  وغ اواإلرهابيين، إذ جعلو 

كمااا . إرثنااا البشااري والتاااريخي والحضاااري، فااي محاولااة ماانهم لمحااو الهويااة الوطنيااة إلرثنااا الثقااافي
 .حدث في الكثير من المواقع األثرية في سورية كتدمر وحلب وغيرها من المواقع كما سنرى الحقا  

                                                           
: متااااااااح علاااااااى الاااااااراب  م،2/0/0202 اساااااااترجعت بتااااااااريلثقافاااااااة، مديرياااااااة إحيااااااااء التاااااااراث الشاااااااعبي، موقاااااااع وزارة ال (2)
.https://cutt.ly/DkiL7DD 
 

https://cutt.ly/DkiL7DD
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رض، م حبااا  لماااا يوجاااد علااى ساااطحها ماان ممتلكاااات ثقافياااة تجاااذر فااي هاااذه األإال أن شااعبنا م  
 .وآثار، يحمل في جيناته مسؤولية الدفاع عنها وصونها

ومااان أجااال االنتصاااار فاااي معركتناااا الثقافياااة والحضاااارية التاااي ال تقااال أهمياااة عااان أي معركاااة 
انتهااك ودراساة واقاع  سياسية وعسكرية، ال بد من مواصلة العمل وبذل الجهد على كافاة المساتويات

مااا نصاابو  ووضااع مقترحااات ماان أجاال تعزيااز الحمايااة وذلااك لتحقيااق، قواعااد القااانون الاادولي للحمايااة
 .وى رفيع من التقدم في هذا المجال، والوصول إلى مستإليه

 قواعد القانون الدولي للحماية انتهاكدراسة واقع : الفرع األول

شيئا  فشيئا ، داعي ال تشوه بجمال داعي تراثي ثقافي، يعمل حثيثا  على قضم اإلرث البشري 
لمصالحة بل تشوه بوبح، ألنه تشويه عشوائي مان دون المحافظاة علاى التاراث باعتبااره يساعى وراء ا

. فاي الممتلكاات الثقافياة المتواجادة علاى أراضاي الجمهورياة العربياة الساورية وهذا ما قام باه. المادية
 .الضررسنتحدث باختصار عن بع  المواقع التي لحقت بها 

ثنةةاء النةةزاع المسةةلح الممتلكةةات الثقافيةةة التةةي أصةةيبت بالضةةرر خةةالل مةةدة معينةةة أ -أول  
 (مدينة دمشا)

شااكل مدينااة دمشااق القديمااة مركااز تجاااري واجتماااعي، يتمتااع بواايم اسااتثنائية عالميااة، والعديااد ت  
ااجلت مدينااة دمشااق داخاال السااور علااى الئحااة التاا ،ماان الواايم المتنوعااة التاريخيااة راث الااوطني فقااد س 

 .(2)م28/2/2518أ تاريل /250بالقرار رقم 

ومن خالل عمليات الجرد للضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية في مديناة دمشاق القديماة 
 :داخل وخار  السور، يمكننا ذكر ما يلي

تاام وضااع عبااوة ناساافة تحاات ساايارة فااي الموقااف المجاااور لباااب : أبااواب مدينااة دمشااق القديمااة
 .ي أدى انفجارها إلى حدوث أضرار وأذى في هيكل الباب الحجري، وعناصره المعدنيةتوما األثر 

 :نذكر منها ما يلي: المباني الدينية

  سببت قاذائف الهااون التاي ساقطت فاي محيطاه أضارار جزئياة فاي محيطاة وأرضاية : الجامع األموي
أصاااااابت اللوحاااااة الباحاااااة الساااااماوية والساااااطح، إال أن أكثااااار األضااااارار التاااااي لحقااااات باااااه تلاااااك التاااااي 

 .الفسيفسائية
 لحقت به أضرار بسبب انفجاار سايارة مفخخاة فاي الشاارع، كماا : جامع البصروي في منطقة المرجه

 .أحدثت تشققات في جذع المئذنة

                                                           
 .11، صسابقرجع م، م0229 -م0222ة خمس سنوات من األزم -التراث األثري السوري : عبد الكريم، مأمون  (2)
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 سقطت ثالث قذائف هاون، اثنتان وقعتا م 0221في عام : ون للروم الكاثوليكمطرانية وكنيسة الزيت
 .ثالثة سقطت على الجدار الخارجي الغربي للكنيسةبساحة الكنيسة جوار البحرة، وال

 ى ساقوط قذيفاة الهااون إلاى التسابب أد: بااب توماا/ 292/عقاار: مطرانية وكنيساة الساريان الكاثولياك
أضاارار أعلااى الجاادار الااداخلي الغربااي المطاال ع الفسااحة السااماوية، كمااا أضاارت بالنوافااذ الداخليااة ب
 .لوي بالط األرضي وبالكورنيي الخشبي العالوب

 أدى ساااقوط قذيفاااة  21/22/0221بتااااريل / 118/عقاااار: كنيساااة سااالطانة العاااالم للرمااان الكاثولياااك
الهاااون عليهااا إلااى التساابب بأضاارار تمثلاات بحاادوث فتحااة فااي الحااائ  بالطااابق الثالااث مااع أضاارار 

 .أخرى 
 فاي  حاارة باوالد أدى ساقوط قذيفاة الهااون إلاى إحاداث فجاوة -باب توما/ 125/عقار: كنيسة الكلدان

 .السقف
 تعرض الموقع لعدة اعتداءات وأضرار مباشرة: جامع القدم ومقام العسالي. 
 اقتحم المسلحون الكنيس، من أجل الويام بأعمال نهب وسالب لمحتوياتاه، وقااموا بهادم : كنيس جوبر

 .(2)وتخريب عناصره المعمارية، باإلضافة إلى أعمال حفر في الكنيس ومحيطه

باااإقرار خطاااة  ساااوريةآلثاااار والمتااااحف خاااالل األزماااة التاااي مااارت بهاااا قامااات المديرياااة العاماااة ل
ووضااع مقترحااات ماان أجاال تاارميم المباااني والمواقااع المتضااررة، وذلااك بالتنساايق مااع مركااز اليونسااكو 
للتراث العالمي واإليكوموس، واالنتربول بمساهمة من قبل اإليكروم، وضع خطة عمل مشاتركة مان 

 .ديم التوصيات من أجل ذلكأجل توقع السيناريو األسوأ، وتق

أثنةةاء النةةزاع المسةةلح  الممتلكةةات الثقافيةةة التةةي أصةةيبت بالضةةرر خةةالل مةةدة معينةةة -ثانيةةا  
 (ريف دمشا)

. يوجد فاي محافظاة رياف دمشاق العدياد مان المواقاع األثرياة التاي تعاود إلاى مختلاف العصاور
نت على وطننا تم ونتيجة الحر . بدءا  من عصور ما قبل التاريل حتى العصور اإلسالمية ب التي ش 

تخريب العديد من المواقع األثرية، بالرغم من أن هناك العديد من المواقع الذي تم مصيرها مجهوال ، 
وذلك لصعوبة الوصول إليها، إال أنه تم رصد بع  األضارار، ناذكر بعا  المواقاع التاي تام رصاد 

 :األضرار بها

 لبناااء إلااى العصاار العثماااني يقااع ضاامن العاصاامة يعااود تاااريل هااذا ا: مبنااى دائاارة آثااار ريااف دمشااق
، تعااارض لااالذى م12/1/0221دمشاااق، حياااث نتيجاااة التفجيااار اإلرهاااابي الاااذي وقاااع أماماااه بتااااريل 
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والضاارر ممااا أدى إلااى تحطاام واجهااات المبنااى وبعاا  الجاادران واألبااواب والنوافااذ، إال أنااه تاام تاارميم 
 .(2)ذلك

 كثيااار مااان المبااااني والمعاااالم األثرياااة التاااي يعاااود تقاااع فاااي شااامالي دمشاااق، حياااث يوجاااد بهاااا ال: معلاااوال
البلاادة القديمااة، الماادافن والمغاااور، : نااذكر منهااا. معظمهااا إلااى العصاار الروماااني والعصاار البيزنطااي

دير القديسة تقال، ديار القديساين ساركيس وبااخوس، كنيساة ماار الوناديوس، كنيساة القديساين قوزماا 
 .(0)وديميانوس، كنيسة القديسة بربارة

الجاادير بالااذكر أنااه يوجااد فااي البلاادة القديمااة بعاا  الكنااائس والماازارات، التااي تعرضاات  ماان 
أيضاااا  للنهاااب والسااارقة والتااادمير، وهاااي ذات أهمياااة حديثاااة نسااابيا ، لكنهاااا تحتاااوي علاااى الكثيااار مااان 

 .(1)مزار مار سابا، مزار باب توما، وكنيسة القديس شربين: المقتنيات القديمة، منها

 كم من شمالي دمشق، يوجد بهاا الكثيار مان المواقاع والمبااني األثرياة، / 12/بعد تقع على : صيدنايا
 .(1)دير السيدة، دير الشيروبيم: تعرض بعضها للذى الجزئي، وهي

 اريل الااادير إلاااى العصااار كااام شااامالي دمشاااق، يعاااود تااا /52/يقاااع غرباااي بلااادة قاااارة : ديااار ماااار يعقاااوب
تعاارض هااذا الاادير إلااى هجمااات سااببت ضاارر ، حيااث (منتصااف القاارن السااادس للماايالد)البيزنطااي 

 (9).لحق بغرف البناء وسقفه وجدرانه وأبوابه ونوافذه ومحتوياته
 م، يعتبر هذا المبنى أيضا  من المبااني الفريادة 019 عامتاريل هذا البناء يعود ل: مبنى معبد الضمير

يم وتخريااب وذلااك بساابب وجااود ماادخلين كبياارين لااه، تعاارض ألكثاار ماان هجااوم أدى إلااى ساارقة وتهااد
 .(8)بالمبنى، كما قام اإلرهابيين بالتنقيب غير الشرعي عن ايثار في أرضية الموقع

 كاام شاامالي دمشااق، يعااود تاريخااه إلااى / 22/يقااع هااذا المبنااى وساا  مدينااة النبااك : مبنااى ساارايا النبااك
العصاار العثماااني المتااأخر، تعاارض للكثياار ماان الضاارر ونلحاااق األذى فااي الجاادران واألسااقف، كمااا  

 .(1)تم سرقة محتوياته ومنها بع  مضخات الماء
  يعود تاريخه للعصر العثماني، حيث تعرض المبناى لابع  األضارار نات  : مبنى خان الشيح األثري

 .(2)عنها تخريب عدد من الجدران، وسرقة بع  محتوياته

                                                           
 .95المرجع السابق، ص (2)
 .82المرجع السابق، ص (0)
 .81المرجع السابق، ص (1)
 .المرجع السابق، نفس الموضع (1)
 .المرجع السابق، نفس الموضع (9)
 .الموضع سالمرجع السابق، نف (8)
 .المرجع السابق، نفس الموضع (1)
 .81المرجع السابق، ص (2)



-89- 
 

 ت يعااود تاريخااه إلااى العصاار المملااوكي، حيااث تعرضاات أجاازاء منااه للتهاادم، وتاام ساارق: حمااام حرسااتا
 .(2)بع  محتوياته

مبناى خاان  -معصارة حرساتا األثرياة: وأيضا  هناك العدياد مان المواقاع التاي تعرضات للضارر
مقام حجر بان عادي  -قبة العصافير -سوق وادي بردى -كفر حور -تل الصالحية -دنون األثري 

 .تل سكا -كفر العواميد وبرهليا -خان  ياش -الكندي

ت بهااا دائاارة ايثااار فااي ريااف دمشااق، فنااأتي علااى ساابيل أمااا عاان إجااراءات الحمايااة التااي قاماا
 :الذكر ال الحصر

التواصل مع وجهاء المجتمع المحلاي الاذين يمثلاون المادن والقارى والبلادات فاي رياف دمشاق، 
وقدمت لهم شرحا  وافيا  عن أهمية ايثار والمواقاع األثرياة، طلبات مانهم الوياام بادورهم فاي المسااهمة 

 .افي الثري وحفظه من الضياعالثق في حماية التراث

كماااا قاااام المجتماااع المحلاااي بمسااااهمة  فاااي حماياااة المواقاااع األثرياااة، مااان خاااالل إعاااادة لوحاااة 
بحالة سليمة، كما قدموا للدولة خالل األزمة معلومات عن  إلى المتحف الوطني( موزاييك)ء فسيفسا

 .اطق التي كانت خارجة عن السيطرةالتعديات في المن

قطعااة أثريااة تاام اسااتخراجها ماان مواقااع عدياادة  /522/مااا يقااارب أكثاار ماان وقاادم المواطنااون 
 .بشكل غير مشروع

الممتلكةةات الثقافيةةة التةةي أصةةيبت بالضةةرر خةةالل مةةدة معينةةة أثنةةاء النةةزاع المسةةلح  -ثالثةةا  
 (محافظة حمص)

تتسم مديناة حماص القديماة بنساي  عمراناي تقليادي مختارق بالشاوارع الحديثاة، حياث تتاداخل  
وقاد فقادت هاذه المديناة الكثيار مان المفاردات المعمارياة . ي التراثية المنفردة مع األبنياة الحديثاةالمبان

وتخطيطهااا العمرانااي حيااث طالاات األضاارار نتيجااة األحااداث التااي جاارت معظاام المباااني والممتلكااات 
 .(0)التراثية مما أدى تدميرها وتخريبها

المتحاااف الاااوطني، متحاااف التقالياااد )ف المتااااح -كتلاااة األساااواق األثرياااة: ناااذكر منهاااا ماااا يلاااي
بيات فركاوح واحاوش )ا ، المباني لحقت بهاا أضارار متفاوتاة فاي الشادة منها("قصر الزهراوي "الشعبية 

 من أجمل المباني وأغناها زخرفياا  "، مطعم الدار، دار مفيد األمين، دار عبدهللا فركوح "مطعم األغا"
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أيضااا  األضاارار . كتلااة قهااوة الفاارح، خااان الجماال ، قصاار رغاادان،"وأكثرهااا اتساااعا  صاامم كمبيارسااتان
 .(2)أصابت قلعة حمص، والسور واألبرا  في المدينة القديمة

جاامع : تضررت أغلبية الجواماع األثرياة فاي المديناة، ناذكر منهاا: وفيما يتعلق بأماكن العبادة
س لاام تساالم ماان كااذلك الكنااائ. أبااي الفضااائل، جااامع النااوري، جااامع خالااد باان الوليااد، جااامع الااداالتي

 .(0)كنيسة األربعين، كنيسة أم الزنار، كنيسة مار اليان: نذكر منها: األذى

وقد اتخذت دائارة ايثاار فاي حماص خاالل األزماة مان أجال حماياة الممتلكاات الثقافياة العدياد 
 :من اإلجراءات منها

د القطاع وضع دورية حماية قريبة من المتحف الوطني ومتحف التقالياد الشاعبية، وقامات بجار 
 .المختصة لنقلها إلى أماكن آمنه األثرية والتأكد من سالمتها والتنسيق مع الجهات

أولي للضرار وأعدت الدراسات الالزمة من أجل ترميم ونعادة تأهيل المتاحف، وأيضا  توثيق 
 .بالتصوير والتوصيف

دة فاي مكتباة جاامع وقامت مديرية األوقاف والمطرانية بحماية الوثائق والكتاب الثميناة الموجاو 
من أجال إعاداد الكشاوفات التقديرياة والدراساات إلعاادة  والتعاون مع مديرية األوقافخالد بن الوليد، 

 .(1)وتد يم وتأهيل جامع خالد بن الوليد
نةةاء النةةزاع المسةةلح الممتلكةةات الثقافيةةة التةةي أصةةيبت بالضةةرر خةةالل مةةدة معينةةة أث -رابعةةا  

 (محافظة حماة)

ماان أهاام الحضااارات التااي تقااع علااى ضاافاف نهاار العاصااي، حيااث تضاام مااا تعااد مدينااة حماااة 
أثااارا  مساااجال  علاااى الئحاااة التاااراث الاااوطني، كماااا تتمياااز مديناااة حمااااة بالنااااعورة التاااي / 050/يقاااارب 

انتشرت على مر العصور حيث تعد أهم رمز للمدينة وباعتبارها شاهدا  حيا  على هذه الحضارة مناذ 
ناااعورة تاادور علااى العاصااي لاام يبقااى / 229/زمااة كااان يوجااد مااا يقااارب م، قباال األ.األلااف الثاااني ق

 .ناعورة/ 21/منها سوى 

تعرض متحف حماة خالل األزمة لمحاوالت سرقة مرات عديدة، إال أن أهالي المنطقة  قااموا 
بحماية المتحف من أجل الحفاا علاى المحتوياات األثرياة، كماا تعارض للضارر الكبيار موقاع أفامياا 

قبل لصوص ايثار المسلحين، كذلك المسرح الروماني من خالل الحفر ضامن سااحته،  األثري من
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قلعااة المضاايق المجاااورة لمدينااة أفاميااا األثريااة والمسااجد العثماااني، باإلضااافة إلااى العديااد ماان أعمااال 
 .(2)النهب والسرقة والتخريب في الكثير من المواقع

وضاااع كااااميرات مراقباااة فاااي المتحاااف  لاادائرة آثاااار حمااااة دور أساساااي فاااي الحماياااة مااان خاااالل
ودعمات األبااواب والنوافااذ كمااا تام وضااع القطااع األثريااة ذات الويمااة . الاوطني وتكثيااف الحراسااة عليااه

كماا قامات مديرياة ايثاار . المالياة فاي أمااكن آمناه، وأيضاا  تنظايم الضابوط فاي حاال وقاوع مخالفاات
ماان أجاال دعااوة المجتمااع المحلااي لتحماال  فااي حماااة بااإجراء ناادوات للتو يااة بأهميااة ايثااار وحمايتهااا،

 .(0)المسؤولية في حماية الممتلكات الثقافية والتراثية ألنها مسؤولية الجميع

 الممتلكات الثقافية التةي أصةيبت بالضةرر خةالل مةدة معينةة أثنةاء النةزاع المسةلح -خامسا  
 (إدلب)

التااي يزيااد عااددها عاان  فهااي تضاام العديااد ماان المواقااع األثريااة. سااوريةتعااد البوابااة الشاامالية ل
حياث . موقع أثري، وقد تعرض متحف إدلب الوطني لعدة محاوالت لسارقة ونهاب محتوياتاه/ 122/

كماااا تااام تفريااام قاعاااات المتحاااف . باااذل العااااملون جهاااودا  حثيثاااة للااادفاع عناااه والحيلولاااة دون اقتحاماااه
 .(1)مكان آمن والويام باإلجراءات الضرورية من أجل الحفاا على القطع األثرية ووضعها في

لتخريااب مماانه ، فقااد تركاازت أعمااالهم علااى القصاار الملكااي وقصااار  كمااا تعاارض موقااع إبااال
عااان الوياااام  ىإال أن المجتماااع المحلاااي لااام يتاااوان .المراساام الملكياااة والقصااار الجناااوبي ومعباااد الصاااخرة

لتاااي بحماياااة الممتلكاااات مساااتنكرين أعماااال التخرياااب فمنعاااوا الكثيااارين مااان االنخاااراط بهاااذه األعماااال ا
 .(1)تسيء لسمعة بلدتهم

ااال  ماان الرقااة ودياار الاازور والحسااكة إلااى  وأيضااا  تعرضاات الممتلكااات الثقافيااة الموجااودة فااي ك 
 .أعمال تخريب ونهب وسرقة

 الممتلكات الثقافية التةي أصةيبت بالضةرر خةالل مةدة معينةة أثنةاء النةزاع المسةلح -سادسا  
 (حلب)

م 0220-م0222لمتاحف في حلب بين عامي قامت مديرية ايثار وا: متحف حلب الوطني
، وحماياة القطاع التاي بقيات ف والتاي يمكان نقلهاا إلاى مكاان آمانبترحيل القطاع الموجاودة فاي المتحا

إال أن . حمايتهااااا بأكيااااس وعاااوازل وأخشااااابمااان خاااالل فاااي المتحاااف والكبياااارة الحجااام جااادا ، وذلااااك 
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ط قااذائف هاااون فااي حديقااة م نتيجااة سااقو 0221فااي حزيااران عااام جساايمة تعاارض ألضاارار المتحااف 
 .(2)وعلى بع  من أقسامهالمتحف، 

باااالرغم مااان إجااراءات الحماياااة التااي قاااام بهاااا العاااملين فاااي المتحاااف : متحااف التقالياااد الشااعبية
للحفاا على مقتنياته وذلك من خالل تد يم األبواب واألقفال، إفراا العارض المتحفاي، إياالء القطاع 

تاام ذلااك إذ المتحااف ألضاارار أصااابت المبنااى ومحتوياتااه،  المهمااة والحساسااة عنايااة خاصااة، تعاارض
 .(0)م من جراء سقوط قذيفتي هاون 21/5/0220بتاريل 

إال أن الضاارر األكباار الااذي لحااق بااه هااو سااارقة القطااع المتحفيااة التراثيااة التااي تماات بتااااريل 
ع، م، حيث تم ذلك من خالل خلع النوافذ والادخول إلاى القباو الاذي يحتاوي علاى القطا29/1/0221

وسرقتها، وعليه سارعت مديرية ايثار والمتاحف للكشف عن القطع التراثية وتم تنظيم ضب  رسمي 
بعملية السرقة، ونقل محتويات المتحف بشكل سريع وفوري إلى مكان آمان ليصاار إلاى جارد القطاع 

ة حيث تم حصر عدد ونو ية القطع المسروقة وقاد تمات عملياة جارد كاملاة للقطاع المنقولا .وحفظها
 .(1)وتصويرها بغية توثيقها وحفظها

تتمياااز محافظاااة حلاااب بتنوعهاااا وغناهاااا باااالمواقع : المواقاااع والاااتالت األثرياااة فاااي رياااف حلاااب
تااااال  أثريااااا  مسااااجل بموجااااب قاااارار وزارة الثقافااااة رقاااام  119التاريخيااااة واألثريااااة، إذ تضاااام مااااا يقااااارب 

التاااراث العاااالمي  ساااجلت منطقاااة سااامعان ومحاااي  قلعاااة سااامعان ضااامن الئحاااةكماااا  .م011/2522
 .(1)م0222كمحمية أثرية وبارك أثري عام 

شاااهدت المواقاااع األثرياااة فاااي رياااف حلاااب العديااادمن أعماااال التخرياااب الشاااديدة والعنيفاااة، كماااا 
 .(9)تعرضت مقرات البعثات األثرية التي كانت تعمل في هذه المواقع للعبث والسرقة

، سااارع ضااعاف النفااوس بالويااام ونتيجااة لالشااتباكات وسااوء األوضاااع األمنيااة فااي ريااف حلااب
بأعمال حفر ونبي في التالل األثرية القريبة من قاراهم، وقاد تام رصاد أعماال حفار ممنهجاة تنظمهاا 

 .(8)مجموعات تحمل السالح بأعداد كبيرة من السكان المحليين تقوم بالحفر وتهدد الحراس
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 مقترحات حول تعزيز الحماية: الفرع الثاني

علااى أراضااي الجمهوريااة العربيااة السااورية هااي حاارب ثقافيااة تسااتهدف الحاارب التااي دارت إَن 
ان  ويقع على عاتقنا جميعاا  مساؤولية أن نساأل أنفسانا .ة  الذاكرة السورية مباشر  أخطار َمان المساتفيد م 

 مااا الااذي يمكنناااو  ؟يءتااراث مهاام جاادا  مقاباال ال شاا التااي تااؤدي إلااى خسااارة واالنتهاكاااتاالعتااداءات 
 ؟ات الثقافيةفعله لحماية الممتلك

فمان أجاال تفعيال حمايااة حويقاة للمتلكااات الثقافياة البااد أن نكاون داعمااين لهاا بتأهااب وتجياايي 
كافاااة الوساااائل الممكناااة والمتاحاااة المدنياااة، العساااكرية، والمحلياااة منهاااا وحتاااى الدولياااة للحفااااا عليهاااا 

 .وتأمين حماية مستقبلية أفضل

يمثااال  فهاااوحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة المجتماااع المحلاااي هاااو خااا  الااادفاع األول لوال شاااك أن 
 .واحدا   يتالشى قوال  فإنه سفإن لم يكن وا يا  له  .هويته وحضارته

أول ما يمكننا الويام به هو أن نكون أكثر يقظة واهتماما  من أجل الحفاا على هذا التاريل، و 
ؤخرا  فااي تواكااب األحاداث التااي جارت ماا ا  مان خااالل تعزياز الحمايااة بموجاب قااوانين تتضاامن نصوصا

، ةطاور المت األسالحة البالد التي دارت على أراضيها األعمال العدائية، التي كانت شرسة جادا  بسابب
لهااادم مااان قبااال الطااارف دائماااا  ر باااة فاااي ا فهنااااكواالعتاااداءات الالمتناهياااة، االساااتراتيجيات المتبعاااة، 

 .المعتدي

األكاديمياات، و جمعيات، الو المؤسسات، ككما يجب تكثيف المراقبة من قبل الجهات الفاعلة، 
، فالمشااكلة األساسااية هااي وضااع القااوانين التااي ت عااد ومساااعدة الاادول علااى تحديااد الثغاارات القانونيااة

 .المرحلة األدق والعائق األهم

هاو سياساة يجاب  _عموماا  أي اإلرث البشاري _ كاات الثقافياة والتاراثحماية ايثاار والممتلإن  
مهامه هو  أولىعليه الجميع، باعتبار أن المجتمع الدولي من أن تبدأ باإلقناع بواسطة قانون يتفق 

 .حماية هذا اإلرث

الممتلكات الثقافية الموجودة في أراضاي  علىانتهاك أو اعتداء ال بد من توصيف كل حالة ف
االنتهاكاات  مان أجال معرفاة ماا هاي اإلجاراءات الكفيلاة لعاال  هحادعلاى  الجمهورية العربية السورية

عنادما ، أناه بمعنى .تداءات على قدسية الممتلكات الثقافية والتعامل معها كغنائم حربالدولية واالع
مان حااالت االعتاداءات عليهاا ساواء كانات تادمير لهاا، أم سارقتها  تشخيص وتوصيف كل حالة يتم

وذلاااك مااان خاااالل  اين يااازول قسااام كبيااار مااان العواقاااب التاااي قاااد نواجههاااا أم أي ضااارر يحااادث لهاااا،
ا ف ار َا إذ فاال قيماة لانص قاانوني. وانين صاارمة وجاادة ومان خاالل دعام تطبيقهاابوضاع قا المقترحات

 .من مضمونه بعدم التطبيق
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ب بهاااا ضااارَ ي   التااايمااان أجمااال المااادن تخطيطياااا  فاااي العاااالم  علاااى سااابيل المثاااال مديناااة دمشاااقف
عمقهااا الحضاااري والتاااريخي والعمرانااي مئااات الجلسااات والحااوارات لكااي تسااتحق ل هااي مدينااة المثاال،

الباد  لاذلك. أال وهاي حماياة إرثهاا وتاريخهاا العظايم والحفااا علاى روحهااصل إلى الغاية المنشودة ت
إرادة واحااادة وتوجيهاااات دولياااة ومحلياااة موحااادة لخلاااق قاااوانين دون اساااتثناءات وشاااروط توضاااع  مااان

ن هذا ما يتعلاق فقا  بمديناة دمشاق، فكياف سايكون الحاال إ. لمصلحة أحد األطراف تعنى بحمايتها
 (.ةسوري)ثنا عن حضارة بأكملها تحد

سااؤال البااد ماان طرحااه فيمااا يتعلااق بالمباااني التاريخيااة والمواقااع األثريااة وكاال مااا يتعلااق وهناااك 
كااان ضاارر كلااي أم جزئااي، مااا والتاااريخي الااذي لحااق بااه ضاارر سااواء باااإلرث اإلنساااني والحضاااري 

 ؟ن نفعله من أجل إزالة هذا الضررالذي نستطيع أ

معنيااة والمجتمااع الاادولي تخصاايص مبااالم طائلااة لعمليااة التاارميم ونزالااة مااا البااد ماان الجهااات ال
إذ بالرغم من وجود أفكار كثيرة إال أنه  .تباره إرث مشترك لإلنسانية جمعاءلحق بها من ضرر، باع

في التطبيق فهو مكلف ويحتا  أليدي وطنية خبيارة تغاار علاى تاريخهاا وتحارص علاى  هناك عجز
 .صيانته

 باااد مااان الحاااث علاااى حااال النزاعاااات السياساااية واالقتصاااادية والثقافياااة والعرقياااة الفاااي النهاياااة 
نتيجاة ساية وذلاك للتخفياف مان أساباب انادالع النزاعاات المسالحة، اوالدينية من خالل الطرق الدبلوم

إذ أغلاااب الااادول تلجاااأ للحااارب كحااال مااان الحلاااول لتصااافية خالفاتهاااا، .  ااااهرة العناااف المسااالح ازديااااد
 .هذه الحرب ستتعرض الممتلكات الثقافية للتدمير والنهب والسرقةوبالتالي نتيجة ل

كماااا ينبغاااي علاااى الااادول والمنظماااات الدولياااة أن تقاااوم ضااامن نطااااق واليتهاااا بحماااالت تثوياااف 
إلذكاء الوعي من أجال نشار المعلوماات التاي تتعلاق بسارقة الممتلكاات الثقافياة ونهبهاا والعمال علاى 

 .قطعة يعثر عليها تشجيع مواطنيها على التبليم عن أي

أماااا علاااى الصاااعيد المحلاااي فاااي الوقااات الاااراهن، فتمثااال إعاااادة تأهيااال الممتلكاااات الثقافياااة التاااي 
تعرضاات للتاادمير نتيجااة الحاارب الشرسااة والممنهجااة علااى أرضاانا الحبيبااة أولويااة وطنيااة فااي الخطااة 

. التارميم كما تعمال الجهاات المعنياة علاى وضاع سياساات وصاياغة خطا  إلدارة أعماال. المستقبلية
تاي بادأت فياه أعماال فاي مديناة حلاب ال( الجاامع األماوي )نذكر مثاال حاي علاى ذلاك الجاامع الكبيار 
 .الترميم إلعادته لوضعه القديم والحفاا عليه

عان  مان األشاخاص المعنياة الستفساارل بدمشاق خالل زيارتي لمديرية ايثاار والمتااحفومن 
م 0222ل فترة النزاع المسلح الذي كاان دائارا  مناذ عاام األضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية خال

وعاان الجهااود والمحاااوالت الوطنيااة التااي  أراضااي الجمهوريااة العربيااة السااوريةفااي  م0202حتااى عااام 
حاولت جاهدة الحفااا عليهاا مان السارقة والنهاب والتادمير، وعان الجهاود الدولياة المبذولاة فاي سابيل 
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الممتلكااات الثقافيااة ومااا هااو الساابيل إلعااادة التااراث المساابوق  تطبيااق قواعااد القااانون الاادولي لحمايااة
 .طرح األسئلة التاليةم منه، تم وترميم المهدو 

 :فكان الحوار البسي  األتي

كياااف اساااتطعتم الحصاااول عااان معلوماااات تتعلاااق باألضااارار التاااي لحقااات بالممتلكاااات الثقافياااة  -
 عندما كانت األعمال العدائية محتدة؟

 لعدائياااة فاااي أوجهاااا، كاااان ياااتم االساااتعالم عااان األضااارار التاااي لحقااات عنااادما كانااات األعماااال ا
فااااي هااااذه األماااااكن لبيااااان صااااورة  ةمتواجااااد ةص معيناااابالممتلكااااات الثقافيااااة ماااان خااااالل أشااااخا

يضااا  ماان خااالل أشااخاص لهاام قاادرة علااى التواصاال مااع أو  .توضاايحية مااا حاال بهااذه الممتلكااات
تلكااات الثقافيااة كونهااا تااراث إنساااني األطااراف األخاارى فااي الناازاع وذلااك لمعرفااة ماااذا حاال بالمم

 .وتاريخي قدر ما استطعنا له سبيال  
 

 هل قمتم بالتواجد في هذه المناطق؟ -
  بالطبع عندما كان يتااح لناا الادخول، باالرغم مان الخطار الجسايم الاذي كاان الممكان أن يلحاق

 .بنا
 

 جدها؟ما هي اإلجراءات الذي كانت تقوم بها مديرية ايثار والمتاحف في حال توا -
  المديرية العامة لآلثار والمتاحف كانت تجاري تقييماات ساريعة عان طرياق توثياق ساريع األداء

وذلاك  .يتضمن صاور كثيارة، باالرغم أناه أحياناا  كناا نقاوم بالتقييماات ونحان فاي وسا  الهجاوم
من خالل صور، تدوين معلومات بسيطة، استخدام طائرة درون اللتقاط مشهد ثالثي األبعاد 

 .كان هنالك إجراء سريع وعاجل كنا نقوم بهأي إذا 
 
 في حال حصول ضرر للممتلك الثقافي، هل كنتم تقومون بأعمال معينة لحمايتها؟ -
 حيث كان ياتم التادخل . نعم، كان يتم ذلك بأعمال سريعة، أعمال طارئة، أعمال تد يم طارئة

عمااال التاارميم هااي بشااكل عاجاال وسااريع ريثمااا يصاابح لاادينا الوقاات والمااال الكااافي، حيااث أن أ 
 .أعمال ذات كلفة عالية

 
 هل كان هنالك تعاون دولي؟ -

  المجتمااع الاادولي بالترميمااات فيمااا يتعلااق  مةهاساامنعاام، هنالااك تعاااون دولااي وذلااك ماان خااالل
إال إنااه كااان يااتم  ومااع أن هااذا التعاااون كااان متواجاادا  فااي فتاارة الناازاع المساالح. بااالمواقع الهامااة

من اإلشارة بأن الدولة هي الاداعم األول واألكبار لحماياة الممتلكاات  إال أننا ال بد .بوتيرة أقل
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حياث . الثقافية وذلاك مان خاالل أعماال التارميم، ساواء كانات أعماال ساريعة، أم أعماال طارئاة
 .جانب الدولة السورية من للترميم الممتلكات الثقافية أكبر تمويل

فرصااة، وخاصااة الفاارص الخارجيااة ماان المديريااة العامااة لآلثااار والمتاااحف لاام تتاارك أي كمااا أن 
أجااال التااادريب، والوياااام بأعماااال طارئاااة وغيااار ذلاااك، حياااث كناااا نأخاااذ الموافقاااة الالزماااة ونمضاااي 

أدت الحاارب إلااى خسااارة الكثياار ماان الكااوادر وكااان يعتباار ذلااك ماان اإلشااكاليات  إذ. بالموضااوع
 .الكبيرة حيث أدى إلى قلة المهندسين الجدد

  
 فية لحماية الممتلكات الثقافية؟هل التشريعات الوطنية كا -
 تضامن حماياة جيادة، والمديرياة العاماة لآلثاار والمتااحف  فهي فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية

لاام تبقااي علااى أي  سااورية، لكاان  ااروف الحاارب التااي ماارت بهااا بتااواترتعماال علااى تحسااينها 
 .لنقوم بتعزيزيها بنقاط معينة شيء مقدس

 
لممتلكااات الثقافيااة لمعرفااة مااا حاال بهااا والويااام باااإلجراءات هاال اسااتطعتم الوصااول إلااى كافااة ا -

 الالزمة؟
  كاان هنااك منااطق نائياة خارجاة عان سايطرة ساوريةخالل فتارة النازاع المسالح التاي مارت بهاا ،

 .(2)كان من غير الممكن حماية ما يوجد بها من آثار وممتلكات ثقافية لذلكالدولة، 
 

لاام تتااوانى عاان الويااام بااأي  هاااالعامااة لآلثاار والمتاااحف أنلمديريااة لزيااارة ال هااذه ماان خاااللرأيناا 
قامت باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحماية وفاق فقد . مجهود من أجل حفي التراث والممتلكات الثقافية

وذلاااك مااان خاااالل الكشاااف المياااداني  الحاصااالة قاااانون ايثاااار الساااوري، كماااا قامااات بتوثياااق األضااارار
يعتباار التوثيااق ماان أهاام أعمااال وسياسااات  إذاألماان الااداخلي والصااور وتنظاايم الضاابوط الالزمااة مااع 

الحفاااا علااى مواقااع التااراث، باعتباااره يمثاال حفااي للااذاكرة البصاارية، وخطااوة أولااى فااي أعمااال التاارميم 
 .والصيانة، لذلك ال بد من التركيز عليه ضمن خطة الحماية

ي سابيل تطبياق قواعاد توصلنا لنتيجة مفادها أنه البد من خطوات فعالة حويقة غير خجولة ف
القاانون الادولي فيمااا يخاص حماياة الممتلكااات الثقافياة علاى أي أرض تقااع عليهاا النزاعاات المساالحة 

فإن أردنا تطبيق ذلك على أرض الواقاع، يمكان . أو التي تتعرض لسرقة ممنهجة خالل فترات السلم
نظماات الهاالل األحمار أن يلجأ المجتمع الدولي إلاى إحاداث منظماات دولياة شاأنها فاي ذلاك شاأن م

                                                           
السااورية، تاااريل  مقابلااة مااع ماادير الشااؤون القانونيااة، أيماان سااليمان، مديريااة ايثااار والمتاااحف فااي الجمهوريااة العربيااة (2)

 .م22/2/0202الزيارة 
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واللجنة الدولية للصليب األحمر، يمكنها التغلغل والتواجد في األمااكن التاي تحتاوي علاى أي ممتلاك 
ثقااافي لحمايتهااا أو نقلهااا ألي مكااان أكثاار أمانااا  داخاال الدولااة التااي ياادور فيهااا الصااراع إن كااان ناازاع 

 .مسلحا  

ات دولياااة للااادخول إلاااى األمااااكن ذن ومهمااامثااال المنظماااات الماااذكورة تحصااال علاااى أفنجاااد أن 
المحاصرة سواء لتقاديم األدوياة أو المسااعدات اإلنساانية أو أي شايء مان هاذا القبيال دون التعارض 

 .لها أو استهدافها

فماان باااب أولااى تشااكيل منظمااة دوليااة ت عنااى بحمايااة الممتلكااات الثقافيااة علااى أرض المياادان 
حاااات إشااااراف دولااااي كخطااااة إسااااعافية لنقاااال ويمكاااان لهااااذه المنظمااااات أن تقااااوم بهااااذه الصااااالحيات ت

المخطوطااات أو ايثااار المنقولااة المعرضااة للتاادمير والتخريااب والتشااويه أو حتااى الساارقة، إلااى دولااة 
محايااادة ت عناااى بحفظهاااا وبحمايتهاااا ريثماااا تضاااع رحاااى الحااارب أوزارهاااا، لتعيااادها إلاااى مكانهاااا أخااارى 

الدولااة صاااحبة الممتلكااات الثقافيااة  األصاالي ضاامن بروتوكااوالت دوليااة للتسااليم بعااد التأكااد ماان قاادرة
 .المنقولة والمحفو ة على حمايتها والحفاا عليها مرة أخرى من أجل استالمها

وفيمااا يتعلااق باألنظمااة والقااوانين الدوليااة، ناارى أنااه ماان الواجااب علااى المجتمااع الاادولي تجااريم 
الدولة المعتدى عليها، الدولة المعادية في زمن الحرب بجريمة تخريب ونهب الممتلكات الثقافية من 

 .عها وجعلها عرضة للعزلة الدوليةتجريما  جنائيا  قد يصل لحد العالقات الدبلوماسية م

أماا عاان نااص وتشااريع قااوانين دوليااة مليئاة بااالثغرات واالسااتثناءات التااي تباارر بشااكل أو بااآخر 
يااة االعتاااداءات جاارائم حاارب تساااتهدف اإلنسااانية والتااااريل البشااري، فمااا هاااي إال ثرثاارات دولياااة لتغط

ا هاالمتكررة على دول العالم الثالث وغيرها من البلدان التي تزخار بالحضاارات القديماة قاد تانص علي
قوم بمثل هذه الجرائم بدم بارد مسو غة أفعالها دون أدنى احترام لما تأو توقع عليها ذات الدول التي 

 .واألمثلة كثيرة على هذه الحاالتوافقت وصادقت عليه من قوانين دولية تحترم الكيان اإلنساني، 
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 الخاتمة

الممتلكااات الثقافيااة هااي ليساات تااراث للدولااة المتواجاادة علااى أراضاايها فقاا  باال تااراث إنساااني، 
 .وبالتالي ال بد من حمايته وصونه والحفاا عليه ونال تعرض للزوال

فياة إال أناه بالرغم من أن النزاعاات المسالحة هاي السابب الرئيساي فاي تادمير الممتلكاات الثقاو 
شاروع بهاا، فجميعهاا أساباب رياب واالتجاار غيار المهال تقل خطورة عنها، كالنهاب والت هناك عوامل

 .ى زوال وضياع هذه الويمة األثرية والتاريخيةتؤدي إل

ال يعكاس ضارورة عساكرية بقادر ماا يكاون ضارورة  أحياناا   حيث أن تادمير الممتلكاات الثقافياة
كمااا أن تهريااب اإلرث ايخاار ومحااو رمااوزه المعنويااة والروحيااة،  سياسااية لتحطاايم معنويااات الطاارف

التراثي والحضاري أو سرقته أو تدميره يؤدي إلاى ضاياع جازء مان تاريخناا ومحاو شايء مان ذاكرتناا 
لن نستطيع تعويضه أبدا ، فهاو الرصايد مان التجاارب والخبارات والمواقاف الاذي عان طريقاه يساتطيع 

 .المستقبل باعتبارها من أهم مكونات الذاكرة البشرية اإلنسان أن يواجه الحاضر ويتصور

حمايااة هاااذه الممتلكااات بتضاااافر جهااود المجتماااع الاادولي مااان خااالل االتفاقياااات البااد مااان لااذا 
 .تواكب التطور الحاصلالتي الدولية 

الوعي بأهمية الحفاا عليها في القوانين الوطنية للدول، ونشر ثقافة تطوير خالل وأيضا  من 
 .في نفوس وثقافة الشعوب، وال يسمح بأن يكون هناك أي استثناءات على هذه الحماية هاتوحماي

وجااود العديااد ماان االتفاقيااات والمعاهاادات المتعلقااة بموضااوع حمايااة الممتلكااات الثقافيااة  إال أن
وال يمكااان تحقياااق الحماياااة  .علاااى تنفياااذها جدياااة تعمااالتبقاااى باااال قيماااة قانونياااة ماااا لااام ت ااادعم بآلياااات 

 .ا لقواعد وأحكام القانون الدوليات الثقافية في  ل  ياب المساواة بين الدول عند انتهاكهللممتلك

إذ أن سياسااة غاا  البصاار عاان ممارسااات الاادول المخالفااة ألحكااام القواعااد القانونيااة لحمايااة 
وبالتاالي الباد مان أن يكاون الجازاء متناسابا  . ؤدي إلى عادم النهاوض بحمايتهااتالممتلكات الثقافية س

 .ع االنتهاك الحاصل من الدولة ورادعا  لهام
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 :إلى العديد من االستنتاجات والتوصيات وهي كايتيتوصلنا من خالل هذه الدراسة 
 النتائج -أول  

تتمتع الممتلكات الثقافية باعتبارهاا تاراث إنسااني وحلقاة مان حلقاات التطاور الثقاافي والتااريخي،  (2
ممتلاااك ثقاااافي ال يعناااي خساااارة للدولاااة بااال لإلنساااانية  بويماااة وأهمياااة بالغاااة، إذ خساااارة أو ضاااياع

 .جمعاء
 م2591تعااااااد اتفاقيااااااة الهاااااااي لحمايااااااة الممتلكااااااات الثقافيااااااة فااااااي حالااااااة الناااااازاع المساااااالح عااااااام  (0

والبروتوكااوالن الملحقااان بهااا، أول اتفاااق دولااي شااامل لحمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي النزاعااات 
 .المسلحة الدولية وغير الدولية

تلكاااات الثقافياااة بعااادة أناااواع مااان الحماياااة، حماياااة عاماااة تتمثااال بالوقاياااة واحتااارام هاااذه تمت اااع المم (1
إال أن الحماياة الممنوحاة للممتلكاات . الممتلكات، حماياة خاصاة، وحماياة معاززة بشاروط معيناة

الثقافياااة ت عاااد حماياااة نسااابية وليسااات مطلقاااة، حياااث ياااتم التخلاااي عااان هاااذه الحماياااة فاااي حاااال تااام 
 .كات ألغراض عدائية وكانت هناك ضرورة عسكريةاستخدام هذه الممتل

الممارساااات الدولياااة علاااى أرض الواقاااع تثبااات إخاااالل أطاااراف النااازاع المسااالح بالتزاماتهاااا الدولياااة  (1
 . المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية

 عدم احترام قواعد القانون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية ي شاكل انتهاكاا  لهاذا القاانون، تتحمال (9
مساؤوليته الادول واألفااراد، فيترتاب علااى الدولاة مساؤولية مدنيااة تتمثال بإعااادة الممتلكاات الثقافيااة 
التااي حصاالت عليهااا أثنااااء النزاعااات المساالحة، أو دفااع التعاااوي  للدولااة المتضااررة أو كالهماااا 

 .ويترتب على األفراد مسؤولية جنائية. معا  
تتضاااامن أحكااااام تفصاااايلية فيمااااا يتعلااااق بمباااادأ ي الحااااي بااااأن قواعااااد القااااانون الاااادولي اإلنساااااني ال  (8

المسؤولية الدولية ألطراف النزاع، بل تخضع أحكام المسؤولية سواء كانت مدنية أو جنائية، إما 
 .للقانون الدولي العام أو للقانون الدولي الجنائي

مان نهب الممتلكات الثقافية والمتاجرة غير المشروعة بها يتم معالجته وفق إطار قاانوني دولاي  (1
إال أن  ااهرة . خالل االتفاقيات المتخصصة وأخرى بديلة أو مكملة يمكان دائماا  االساتعانة بهاا

نهاااب الممتلكاااات الثقافياااة مساااتمرة، وبااااألخص فاااي الااادول التاااي تجتاحهاااا الحاااروب، والنزاعاااات 
 .العسكرية، هذا يدل على إشكالية في تطبيق االتفاقيات الدولية

ي حيااث ال يوجااد نصااوص قانونيااة تحماال عقوبااات واضااحة هناااك  ياااب واضااح للجاازاء القااانون (2
حياث أن . ومعينة، تكفل معاقبة منتهكي قواعد حماية الممتلكات الثقافية فاي االتفاقياات الدولياة

 .العقوبات المقررة لجرائم سرقة ونهب الممتلكات الثقافية ال تتناسب مع ما تتعرض له اليوم
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ات المسااالحة واخاااتالف الطااارق والوساااائل إللحااااق تطاااور أناااواع األسااالحة المساااتخدمة فاااي النزاعااا (5
الضاارر بالممتلكااات الثقافيااة، كاال ذلااك أدى إلااى عاادم قاادرة القواعااد القانونيااة أن تماانح الحمايااة 

 .للممتلكات الثقافية
 التوصيات -ثانيا  
وصاااايانة الممتلكااااات الثقافيااااة،  ود الدوليااااة ماااان أجاااال العماااال علااااى حفاااايتضااااافر وتكثيااااف الجهاااا (2

باعتبار أن الممتلكات الثقافية بالعالم هي مسؤولية دولية تقع . النزاع المسلحوخصوصا  في فترات 
 .على المجتمع الدولي وتتحمل الدول مسؤوليتها على أراضيها

ماان اتفاقيااة الهاااي لعااام ( 0)الفقاارة / 1/فكاارة الضاارورة العسااكرية المنصااوص عليهااا فااي المااادة  (0
ق، حيااث أن الدولااة المعتديااة ستسااتغل ، ماان األفضاال إلغاءهااا أو حصاارها فااي نطاااق ضاايم2591

إذ أكبر خطار يهادد الممتلكاات الثقافياة هاو . هذه الفكرة من أجل االعتداء على الممتلكات الثقافية
قياد هاذا االساتثناء م 2555أن البروتوكاول الثااني لعاام  استخدامها ألغاراض عساكرية، باالرغم مان

 .بشروط
ة واعتمادها وتعزيز سبل نشارها مان خاالل الجمعياة نشر المعرفة بشارة حماية الممتلكات الثقافي (1

الوطنيااة ووسااائل اإلعااالم لكااي تصاابح متداولااة ومعروفااة وتضاامينها فااي الاادليل العسااكري وتعريفهااا 
 .على أوسع نطاق

تعزيااز إمكانيااة طاارح تضااامين حمايااة الممتلكااات الثقافيااة ضااامن مهااام الجمعيااات اإلغاثيااة فاااي  (1
 .سوريا

، فاي فتارة النزاعاات المسالحة وفاي فتارة االثقافياة، والمحافظاة عليها نشر ثقافة الوعي بالممتلكاات (9
الساااالم، وذلااااك ماااان خااااالل تكثيااااف حمااااالت التو يااااة علااااى المسااااتوى الااااداخلي، بالوسااااائل المرئيااااة 

وكااذلك تزويااد القااوات المساالحة بالمعلومااات المتعلقااة بالتزاماااتهم الااواردة فااي  والمسااموعة،والمقروئااه 
 .تلكات الثقافيةاتفاقية الهاي لحماية المم

تشااديد اإلجااراءات األمنيااة فااي محااي  الممتلكااات الثقافيااة، ماان خااالل تااوفير اإلمكانيااات البشاارية  (8
والمادياااة مااان أجااال الوياااام بحراساااة محكماااة باساااتخدام وساااائل علمياااة حديثاااة مااان أجهااازة الكترونياااة 

 . للحراسة وأجهزة إنذار ومراقبة
موضاوع المطالباة باساترداد الممتلكاات الثقافياة،  اختيار الكوادر المتميزة من أجل المفاوضة فاي (1

 .وتحقيق أكبر قدر من المكاسب
فضااال  عاان اتفاقيااة اليونياادروا  م،2591الثاااني التفاقيااة الهااي لعااام التصاديق علااى البروتوكااول  (2

 .سوريةللقطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة من  م2559عام 
افيااة البااد ماان اعتبارهااا جريمااة دوليااة مسااتقلة عاان جاارائم الحاارب، االعتااداء علااى الممتلكااات الثق (5

تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من أجل إبراز األهمية الكبيرة للممتلكات الثقافياة، 
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وبالتااالي فاارض جازاءات تتناسااب مااع . وذلاك ماان خاالل إدرا  تعريااف لهااذه الجريماة وبيااان أركانهاا
 .عاله ورادعة على ارتكاب هذه األفعالخطورة هذه الجريمة، وتكون ف

علااى الاادول األطااراف فااي اتفاقيااة الهاااي أن تفحااص تشااريعاتها الداخليااة ولوائحهااا لتبااين ماادى  (22
توافقها وأحكام الصكوك الدولية، وتعمل على موائمة التشريعات واللاوائح الوطنياة بشاكل يكفال قماع 

فاااي زمااان النزاعاااات المسااالحة وفاااي زمااان  أي انتهااااك للقواعاااد الخاصاااة بحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة
 .االحتالل، ومعاقبة مرتكبيها

تسهيل اإلجاراءات القانونياة وذلاك مان أجال اساترداد الممتلكاات الثقافياة والعمال علاى إزالاة كافاة  (22
 .المعوقات السياسية والقانونية التي تعتري عملية االسترداد

ثقافيااااة التااااي تضاااامنتها نصااااوص تاااادارك العيااااوب أو الثغاااارات فااااي قواعااااد حمايااااة الممتلكااااات ال (20
 .االتفاقيات الدولية، وتعويضها بنصوص أكثر مالئمة
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 قائمة المصادر والمراجع

 لاة العربيةبال -أول  

 الكتب العامة .9
 ،بااادون طبعاااة، م، 0221-م0222 رث األثاااري فاااي ساااورية خاااالل األزماااةاإل :ماااأمون  عباااد الكاااريم

 .م0221 ر والمتاحف، دمشق،منشورات وزارة الثقافة، المديرية العامة لآلثا
  م0229 -م0222خمااااس ساااانوات ماااان األزمااااة  -التااااراث األثااااري السااااوري : عبااااد الكااااريم، مااااأمون ،

 .م0228منشورات وزارة الثقافة، مديرية ايثار والمتاحف، دمشق، 
 الكتب القانونية .3
  متحادة حماية الممتلكات الثقافية، دليل عسكري، منشورات منظمة األمم ال: وآخرون  .روجرأوكيف

 .م0221فة، سان ريمو، إيطاليا، عام للتربية والعلم والثقا
  ،مطبوعااات القااانون الاادولي العااام، الجاازء األول، الطبعااة الرابعااة، ديااوان ال مبااادئ: دمحمبااو ساالطان

 .م0222الجامعية، الجزائر، 
 القااانون : (لياالتحاااد البرلماااني الاادو ) ، نااورابااابيتي. كااارينجباار  .(نااة الدوليااةاللج)، أنطااوان بوفييااه

، هااذه المطبوعااة إصاادار مشااترك لالتحاااد البرلماااني /(09/دلياال البرلمااانيين رقاام )الاادولي اإلنساااني 
 م0228دولية للصليب األحمر، جنيف، الدولي واللجنة ال

  ،شاركة العاارف، حماياة الممتلكاات الثقافياة فاي القاانون الادولي، الطبعاة األولاى، : دمحم مرعايجاسم
 .م0221بيروت، لبنان، 

 ،تنفيااذ القااانون الاادولي اإلنساااني، باادون طبعااة، دار النهضااة العربيااة، مصاار،  :سااعيد سااالم الجااويلي
 .م0220

  ،ر النهضاة العربياة، ، بادون طبعاة، دا(دراساة مقارناة)الحماية الجنائية لآلثار : أمين أحمدالحذيفي
 .م0221القاهرة، 

  ،لثقاافي الجزائاري، بادون طبعاة، دياوان حماياة النصاوص القانونياة المتعلقاة باالتراث ا: عبد هللاحمو
 .م0221ادي مزاب وترقيته، الجزائر، و 

  ،القااانون الاادولي اإلنسااااني القااانون الااادولي اإلنساااني والمحكمااة الجنائيااة الدولياااة، : أحماادالحمياادي
 .م0229ديات، جزء أول، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، وتحدآفاق 

  ،نحاااو قاااانون دولاااي للتاااراث، الطبعاااة األولاااى، مكتاااب الهاشااامي للكتااااب : ميااارحساااام عباااد األخلاااف
 .م0228الجامعي، بغداد، 

 ،التعويضااات فااي القااانون الاادولي وتطبيقاتااه علااى العااراق، الطبعااة  :خلياال عبااد المحساان خلياال دمحم
 .م0222ألولى، بيت الحكمة، العراق، ا



-113- 
 

  ،أثنااااء النزاعاااات المسااالحة، بااادون طبعاااة، دار حماياااة الممتلكاااات الثقافيااة : صاااالح الرهايفاااةالرهايفااه
 .م0220عمان، حامد للنشر والتوزيع، 

  ،حقاااوق اإلنساااان وحقاااوق الشاااعوب العالقاااة والمساااتجدات، الطبعاااة الثانياااة، دياااوان : عمااارساااعد هللا
 .م2551مطبوعات الجامعية، الجزائر، ال

  ،وعاات ون طبعاة، دار المطبمسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، بد:  باس هاشمالسعدي
 .م0220الجامعية، اإلسكندرية، 

  ،مبااادئ القااانون الاادولي اإلنساااني، الطبعااة األولااى، المركااز العربااي للنشاار : عبااد علااي دمحمسااوادي
 .م0221وزيع، مصر، القاهرة، والت

  ،دار المسؤولية الدولية عن أضرار الحرب العربية اإلسرائيلية، الطبعة األولاى،: رشاد عارفالسيد 
 .م2521الفرقان، بدون مكان للنشر، 

 ،حاااق االساااترداد فاااي القاااانون الااادولي العاااام، دراساااة مقارناااة بالشاااريعة  :صاااالح عباااد الباااديع شااالبي
 .م2521اإلسالمية والقانون الدولي العام، الطبعة األولى، منشأة المعارف، القاهرة، 

  ،دوليااة، الحمايااة الدوليااة لحقااوق محاضاارات فااي القااانون الاادولي العااام، المسااؤولية ال: عماارصاادوق
 م0222مطبوعات الجامعية، الجزائر، اإلنسان، الطبعة الثانية، ديوان ال

  ،اليونسكو رؤية للقرن الواحد والعشرين، الطبعة األولى، دار فارابي، لبنان، بيروت، : أحمدالصياد
 .م2555

  ،دار الكتاب  ة، الطبعة األولى،القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولي: مختار علي سعدالطاهر
 .م0222الجديد، بيروت، 

  ،التزامااااات الدولااااة المحتلااااة تجاااااه البلااااد المحتاااال، طبعااااة أولااااى، منشااااورات الحلبااااي : معتاااازالعباسااااي
 .م0225، الحقوقية، لبنان

  رساالن،ار ومؤسساة قانون الحارب بالقاانون الادولي اإلنسااني، الطبعاة األولاى، د: نعمان هللا،عطا 
 .م0222 عام دمشق،

  ،م2551منشورات دار الحكمة، بغداد، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، : عصامعطية. 
  ،نحااو مدرسااة عربيااة للحفاااا علااى التااراث الثقااافي )الحفاااا علااى التااراث الثقااافي : دمحم جمااالعليااان

، 100د ايداب، العاااد، سلسااالة كتاااب ثقافياااة يصااادرها المجلاااس الاااوطني للثقافاااة والفناااون و (وندارتاااه
 .م0229الكويت، 

 ،الطبعااة األولااى،  المساالح،لحمايااة الدوليااة للممتلكااات الثقافيااة فااي فتاارات الناازاع ا: دمحم سااامح عماارو
 .م0220شر والتوزيع، مصر، القاهرة، مركز األصيل للن

  ،أحكااام حمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي فتاارات الناازاع المساالح واالحااتالل، الجاازء : دمحم سااامحعماارو
 .م0229ات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة األولى، مطبعة منشور  األول،
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 ،م2582شر والتوزيع، دمشق، القانون الدولي العام، الطبعة األولى، دار الن: سموحي فوق العادة. 
  ،الحمايااة الدوليااة للممتلكااات الثقافيااة أثناااء النزاعااات المساالحة، دراسااة : ساالوى أحمااد مياادانالمفرجااي

تات للنشاار والبرمجيااات، مصاار، تفاقيااات الدوليااة، دار الكتاال القانونيااة، دار شاافااي ضااوء أحكااام اال
 .م0222

 المجلاااد األول)القاااانون الااادولي اإلنسااااني العرفاااي : لاااويز، باااك -دوزوالاااد. مااااري  –جاااون  ،هنكااارتس :
 .م0228 مصر، ، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاهرة،(القواعد

 الرسائل الجامعية

 رسائل الماجستير

 ،رسااالة ماجسااتير،  الاادولي،التااراث الثقااافي المشااترك لإلنسااانية فااي القااانون  :دمحم عبااد الاارزاق الجباار
 .م0221 ،كلية الحقوق  دمشق،جامعة 

  ،حمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي النزاعااات المساالحة علااى ضااوء أحكااام القااانون : عبااد الاارحيمخياااري
 .م2551معة بن عنكون، الجزائر، ق، جاالدولي اإلنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقو 

  الحماية الدولية للممتلكاات الثقافياة فاي فتارات النازع المسالح وفقاا  التفاقياة  :فهيمالشريف، أحمد دمحم
وق، جامعااة اإلسااكندرية، بروتوكوليهااا، رسااالة ماجسااتير، كليااة الحقاام و 2591الهاااي المبرمااة عااام 

 .م0222مصر، 
 ،دراساااة فاااي ضاااوء القاااانون )لثقافياااة أثنااااء النزاعاااات المسااالحة حماياااة الممتلكاااات ا :فاطماااة الفاااواعير

، رسااالة ماجسااتير، جامعااة الشاارق األوساا ، كليااة الحقااوق، قساام القااانون العاااام، (الاادولي اإلنساااني
 .م0225األردن، حزيران 

 حماية التراث العالمي أثناء النزاعات المسلحة، رساالة ماجساتير،  :جميلة قاسيمي، .، فاطمةلعريبي
أكلااي محنااد أولحااا  البااويرة، كليااة الحقااوق والعلااوم السياسااية، قساام القااانون العااام، الجزائاار، جامعااة 
 .م0222-م0221

  ،الحماياااة الدولياااة للممتلكاااات الثقافياااة المادياااة فاااي حالاااة النااازاع المسااالح، رساااالة : حفيظاااةمساااتاوي
 .م0222-م0222ماجستير، جامعة دمحم خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 

  ،وفقااااا  ألحكااااام القااااانون الاااادولي "حمايااااة األ يااااان المدنيااااة والثقافيااااة : فاطمااااة عبااااود يساااارالمهاااادي
 .م0229، عليا، دبي، رسالة ماجستير، أكاديمية شرطة دبي، كلية الدراسات ال"اإلنساني

  ،ماجساتير، الحماية القانونية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسالحة، رساالة : عبد الرزاقوادفل
-م0222جامعاااة العرباااي بااان مهيااادي، كلياااة الحقاااوق والعلاااوم السياساااية، قسااام الحقاااوق، الجزائااار، 

 .م0222
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 الدراسات والتقارير

 الدراسات .9
  دراساااات فاااي م2591القاااانون الااادولي اإلنسااااني واتفاقياااة الهااااي لعاااام : ناريماااان القاااادر،عباااد ،

 األحمااار،ب اللجناااة الدولياااة للصااالي ء،والخبااارانخباااة مااان المختصاااين  اإلنسااااني،القاااانون الااادولي 
 .م0222 ،القاهرة

 التقارير .3
  عماان، "معالجاة مساألة االتجاار غيار المشاروع"التدريب اإلقليمي حول التراث الثقافي الساوري ،

 .م0221/شباط/22-21
  ،حزياااااران، 2/نيساااااان01تقريااااار لجناااااة القاااااانون الااااادولي عااااان أعماااااال دورتهاااااا الثالثاااااة والخمساااااين

 .م0221، عام آب 22/تموز0و
  ،المركز الدولي لعلوم اإلنساان ودوره فاي حماياة الممتلكاات الثقافياة علاى المساتوى : إيليمخول

المحلاااي والااادولي، تقريااار حاااول أعماااال التااادريب فاااي المركاااز الااادولي لعلاااوم اإلنساااان، الجامعاااة 
 .م0225لمنظمات الدولية، بيروت، اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية، قسم ا

 المجالت العلمية المحكمة

  ،المجلااااة العربيااااة للعلااااوم "حالااااة إساااارائيل"مسااااؤولية الدولااااة الجنائيااااة : عماااااد عماااارأبااااو الاااارب ،
 .م0225سات الوحدة العربية، لبنان، ، مركز درا/01/السياسية، العدد 

  ،نونياااة القاااانون الااادولي اإلنسااااني، وحماياااة الممتلكاااات الثقافياااة، المجلاااة القا: دنياااا أنطاااوانأساااير
 .م0225بع، سنة والسياسية، العدد السا

 ،حااااالي مااااالي "دور المحكمااااة الجنائيااااة الدوليااااة فااااي حمايااااة الممتلكااااات الثقافيااااة" :عصااااام بااااارة ،
جامعاااة زياااان عاشاااور بالجلفاااة،  أنموذجاااا ، مجلاااة العلاااوم القانونياااة واالجتما ياااة، العااادد العاشااار،

 .م0222
  ،مجلااة "عراقيااة ووسااائل حمايتهااا واسااتردادها دوليااا  الممتلكااات الثقافيااة ال": يحيااى ياسااينسااعود ،

 .م0222، جامعة المنصورة، العراق، /1/الحقوق، العدد 
  ،المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في  م2591دراسة التفاقية الهاي عام : رشاد عارفالسيد

 .م2521، عام /12/انون الدولي، العدد المنازعات المسلحة، المجلة المصرية للق
 ،اسة االتفاقية الدولية السترداد الممتلكات الثقافية واألثرية، مجلة السي :صالح عبد البديع شلبي

 .م0222، سنة /212/الدولية، العدد
  ،الحماياااة القانونياااة للممتلكاااات فاااي حالاااة النااازاع المسااالح ضااامن إطاااار القاااانون : فرنساااواوبنياااون

، المجلاااة الدولياااة للصاااليب م2591عاااام الااادولي اإلنسااااني، اجتمااااع الخمساااين التفاقياااة الهااااي ل
 .م0220، عام /001/األحمر، العدد 
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 القوانين والمراسيم

  000/الجمهورياااة العربياااة الساااورية، قاااانون ايثاااار الساااوري الصاااادر بالمرساااوم التشاااريعي رقااام /
 .م2555تاريل / 2/والمعدل بالقانون رقم  م،08/22/2581تاريل 

 م0220عام / 51/رسوم التشريعي رقم لصادر بالمدستور الجمهورية العربية السورية ا. 
 التفا يات الدولية

  م2591/أيااااار/21اتفاقيااااة الهاااااي لحمايااااة الممتلكااااات الثقافيااااة فااااي حالااااة ناااازاع مساااالح، تاااااريل 
 .م2598/آب/1نفيذ بتاريل بالهاي، دخلت حيز الت

  نقااال ملكياااة اتفاقياااة دولياااة خاصاااة بالتااادابير الواجاااب اتخاذهاااا لحظااار ومناااع اساااتيراد وتصااادير و
 .م2512/تشرين ثاني/21عتمدت في عام الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، ا 

  جنيااااااااف المعقااااااااودة تاااااااااريل الملحااااااااق باتفاقيااااااااات  م2511البروتوكااااااااول اإلضااااااااافي األول عااااااااام
ل حيااز النفاااذ المتعلااق بحمايااة ضااحايا النزاعااات المساالحة الدوليااة، والااذي دخاام، 2515/آب/20
 .م2512/كانون األول/1

 جنياااااااف المعقاااااااودة تااااااااريل  الملحاااااااق باتفاقيااااااااتم 2511لبروتوكاااااااول اإلضاااااااافي الثااااااااني عاااااااام ا
ل حيااز النفاااذ المتعلااق بحمايااة ضااحايا النزاعااات المساالحة الدوليااة، والااذي دخاا م،2515/آب/20
 .م2512/كانون األول/1

 ةالخاااص بحمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي حالاام 2591األول التفاقيااة الهاااي لعااام  البروتوكااول 
 .م2591/أيار/21نزاع مسلح، تاريل 

  لااة الخاااص بحمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي حا م2591البروتوكااول الثاااني التفاقيااة الهاااي لعااام
 .م0221دخل حيز النفاذ في عام  م،2555نزاع مسلح، عام 

 لدولياة، بتااريل المذكرة التوجيهية الثامنة بخصوص التراث الثقافي صادرة عن مؤسسة التمويل ا
 .م0221تموز عام  12

  م2522/نيسان/12قاع البحار، تاريل اتفاقية األمم المتحدة حول. 
  دخاال حيااز النفاااذ م2552/تمااوز/ 21نظااام رومااا األساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة، تاااريل ،

 .م0222/حزيران /2بتاريل 

 قرارات األمم المتحدة

 قرارات الجمعية العامة .9
  لصاااادر عااان الجمعياااة العاماااة للمااام م ا2512/ون األولكاااان/28، تااااريل /0112/القااارار رقااام

إعالن المبادئ المنطبقة على قاع البحاار والمحيطاات "المتحدة في دورتها الخامسة والعشرون، 
 ".وباطن أرضها الموجودين خار  حدود الوالية القومية
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  الصااااادر عاااان المجلااااس االقتصااااادي م، 0221/آذار/21، تاااااريل /29/0221/22/القااارار رقاااام
منااع جاارائم انتهاااك التااراث الثقااافي "الجتماااعي التااابع للماام المتحاادة، فااي دورتااه الثالثااة عشاارة، وا

 ".للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة
 الصادر عان الجمعياة العاماة للمام المتحادة فاي  م،0229/حزيران/5، تاريل /022/رقم  القرار

 ".إنقاذ التراث العراقي"دورتها التاسعة والستون، 
 الصادر عن الجمعية العامة للمام المتحادة،  م،0229/كانون أول/21، تاريل /18/ القرار رقم

 ".إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية"في دورته السبعون، 
  الصااادر عاان الجمعيااة العامااة للماام  م،0229/كااانون الثاااني / 08، تاااريل /258/القاارار رقاام

المبااادئ التوجيهيااة الدوليااة بشااأن تاادابير منااع الجريمااة "تاسااعة والسااتون، المتحاادة، فااي دورتهااا ال
 ".والعدالة الجنائية فيما يتعلق باالتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى 

  الصادر عن مجلس حقوق اإلنساان التاابع للجمعياة  م،0228/شباط/1، تاريل /95/القرار رقم
تعزياااز وحماياااة جمياااع حقاااوق اإلنساااان، "دورتاااه الحادياااة والثالثاااون، العاماااة للمااام المتحااادة فاااي 

 ".المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتما ية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
 صاادر عان الجمعياة العاماة للمام المتحادة،  م،0222/كاانون أول/01، تاريل /212/ قرار رقم

 .و رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانهاإعادة أ" في دورتها الثالثة والسبعون،
 قرارات مجلس األمن .3
  الصادر عن مجلس األمان التاابع للمام المتحادة، فاي الجلساة  م،2550عام / 122/القرار رقم

 .2550، المعقودة في تشرين األول 1225
  الصاااااادر عااااان مجلاااااس األمااااان التاااااابع للمااااام  م،0221/آذار/01، تااااااريل /0111/القاااارار رقااااام

 .م0221/آذار/01، المعقودة في 1521 ي جلستهالمتحدة، ف
 رسمية مقابالت

  مقابلاااة ماااع مااادير الشاااؤون القانونياااة، أيمااان ساااليمان، مديرياااة ايثاااار والمتااااحف فاااي الجمهورياااة
 .م22/2/0202العربية السورية، تاريل الزيارة 

  ية السورية، تاريلعربوزارة الثقافة في الجمهورية الرة التراث الثقافي، روال عقيلي، مع مديمقابلة 
 .م22/20/0202 الزيارة

 المراجع باللاة األجنبية -ثانيا  

 Abtahi, Hider: "The Protection of Cultural Property in Times of Armed 
Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for Tthe 



-118- 
 

Former Yugoslavia", Human Rights Journal. Harvard College, Vol. 14, 
Spring 2001. 

 Mahnad, Polina Levina: Conflict in Syria, "Protecting cultural property 
in Syria: New opportunities for States to enhance compliance with 
international law?", International Review of the Red cross (2017). 

 Protect Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Document of 
UNESCO (CLT/CIH/MCO/2008/PI/69/REV). 

المراجع باللاة الفرنسية -ثالثا    

 Bannelier, Karine:  La protection du patrimoine culturel en temps de 
conflits armes non-internationaux, Master droit international et 
europeen, Universite Pierre Mendes Grenoble, France, 2013-2014. 

 OTA, Kaori: Les destructions des biens culturels par des acteurs non-
etatiques, Master Etudes europeennes et relations internationals, 
Specialite Relations internationals et Actions a l'Etranger, Universite 
Paris 1, 2016-2017. 

 المواقع اللكترونية

 مواقع رسمية .9
 موقااااااااااااااااااااااااااع االتحاااااااااااااااااااااااااااد الاااااااااااااااااااااااااادولي للصااااااااااااااااااااااااااليب األحماااااااااااااااااااااااااار والهااااااااااااااااااااااااااالل األحماااااااااااااااااااااااااار :

https://media.ifrc.org/ifrc/?lang=ar 
 موقع الشرطة الجنائية الدولية :https://www.interpol.int/ar 
 موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر :https://www.icrc.org/ar 
 موقع إيكروم :amt/aykrwm-/nzrtnhn-https://www.iccrom.org/ar/mn 
 موقع متحف اللوفر :https://www.louvre.fr/en 
 لمتحدة للتربية والعلوم والثقافةموقع منظمة األمم ا :https://ar.unesco.org/ 
 موقع وزارة الدفاع السورية :http://www.mod.gov.sy/ 
 مواقع إخبارية .3
  موقعBBC :https://www.bbc.com/arabic 
  (يومية سياسية قومية اجتما ية)موقع البناء :binaa.com-https://www.al/ 

https://media.ifrc.org/ifrc/?lang=ar
https://www.interpol.int/ar
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ماان أجاازاء بحثااي المتواضااع  أتحماال أي نقااص أو تقصااير أو خطااأ غياار مقصااود فااي أي جاازء
علاااى أن الفضااال فاااي إنهائاااه يعاااود ي عاااز وجااال وحاااده فاااي صاااياغتها ونخراجهاااا ومااان ثااام للجهاااود 

 ...والتوجيهات التي بذلتها الدكتورة المشرفة رنا خاروف المحترمة

 ...وهللا من وراء القصد... إن أصبت فمن هللا ونن أخطأت فمن نفسي ...وأخيرا  

https://www.aljazeera.net/
https://egyptiangeographic.com/ar
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