
 

 
 جامعة حمب 
 كمية الحقوق

 القانون الجزائي -الدراسات العميا شعبة
 

 
 
 
 
 

 الحماية الجزائية لآلثار في التشريعات العربية
 )دراسة مقارنة(

Penal Protection Of The Ruins In The Arabic Legislation                      

                   (A comparative Study) 

 
 
 

 لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجزائي أطروحة ُأعدت
 إعداد: الطالب سميمان عباس العبد اهلل

 إشراف: الدكتور أحمد العمر
 

 

 
 ه2416-م1025



  
 

 جامعة حمب 
 كمية الحقوق

 القانون الجزائي -الدراسات العمياشعبة 
 

 
 

 
 الحماية الجزائية لآلثار في التشريعات العربية

 مقارنة()دراسة 
 

 لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجزائي أطروحة أعدت
 إعداد: الطالب سميمان عباس العبد اهلل

 األستاذ المساعدإشراف: 
 الدكتور أحمد العمر

ها فً قرار مجلس البحث العلمً والدراسات أسماء الَسادة أعضاء لجنة الحكم بحسب ورود

 :العلٌا

 رئٌسا                                   السٌد الدكتور إبراهٌم هندي     -1

 السٌد الدكتور أحمد العمر                                        عضوا  ومشرفا   -2

                        عبد القادر هباش                                  عضوا   السٌد الدكتور -3

 عضوا                  السٌد الدكتور عبد العزٌز الحسن                 -4

 عضوا              محمد صخر علبً                                السٌد الدكتور  -5

    

 

 

 



إَي رأيت أَو ال يكتب إَساٌ كتاباً يف يٌيو، إال قال يف غده: نٌ غري ىذا نكاٌ أحسٍ، ًنٌ سيد كذا نكاٌ يُستحسٍ، ًنٌ قدو ىذا نكاٌ 

 عهى مجهة انبشز.ص اننقأفضم، ًنٌ تزك ىذا نكاٌ أمجم، ًىذا يٍ أعظى انعرب، ًىذا دنيم عهى استيالء 

 

 انعالية انكبري: عًاد انديٍ األصبياَي

 ه915-955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 51/5/5151نوقشت هذه األطروحة فً كلٌة الحقوق جامعة حلب بتارٌخ 

 بتقدٌر امتٌاز . 511من أصل  01وحصل الطالب على عالمة قدرها 

فً القانون بموجب قرار جامعة حلب رقم  الدكتوراهدرجة الطالب وقد تم منح 

 50/3/5151تارٌخ  5151-5155لعام  50المتخذ بالجلسة ال  5101

  



 شهادة

قام به المرشح سلٌمان  ،بأن العمل المقدم فً هذه الرسالة هو نتٌجة بحث علمً نشهد

المساعد فً قسم القانون الجزائً  األستاذحمد محمد العمر، ، بإشراف الدكتور أالعبد هللاعباس 

ُذكرت فً هذا العمل موثقة فً نص الرسالة  أخرىمن كلٌة الحقوق، جامعة حلب، وأٌة مراجع 

 حسب ورودها فً النص. 

 

 

 المرشح                                                                           األستاذ المشرف

 العمرحمد محمد الدكتور أ                                                     سلٌمان عباس العبد هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تصرٌح

 أصرح بأن هذا البحث بعنوان:

 الحماية الجزائية لآلثار في التشريعات العربية
 )دراسة مقارنة(

 للحصول على شهادة أخرى. َل للحصول على أٌة شهادة، وال هو مقدم حالٌا  لم ٌسبق أن قُبِ 

 

 المرشح                                                                                

 سلٌمان عباس العبد هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدٌر

لً ٌد العون النجاز هذا البحث المتواضع، واخص بالشكر  أتقدم بالشكر واالمتنان لكل من مد  

 أستاذي المشرف السٌد الدكتور أحمد العمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 ةسورٌا الحبٌب إلى

 إلى والدّي العزٌزٌن.....سبب وجودي

 إلى إخوتً................ سندي فً الحٌاة

 إلى زوجتً وأبنائً......منارة دنٌاي

 أساتذتً.....أصحاب الفضلإلى 

 هدي هذا العمل المتواضعأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الملخص:

ٚرضًٍ ْذا انثحس دراسح ذشزٚعاخ اٜشار انعزتٛح دراسح يقارَح، تخظٕص ذعزٚف 

اٜشار ٔذًٛشْا، ٔانُرائج انقإََٛح نٓذا انرعزٚف، يٍ جٓح انرطثٛق انقإََٙ انسهٛى نهُظٕص 

انقإٌَ انٕاجة انرطثٛق، ٔكذنك ذًٛش اٜشار عًا شاتٓٓا يٍ أشٛاء كانكُٕس انقإََٛح، ٔذحذٚذ 

ٔانرزاز، ٔانهقطح، شى دراسح يهكٛح اٜشار، ٔانرًٛٛش تٍٛ انًهكٛح انعايح نٝشار، ٔانًهكٛح انخاطح 

ٔانُرائج انًرزذثح عهٗ ْاذٍٛ انحانرٍٛ، شى دراسح قٕاعذ حًاٚح اٜشار، ٔاٞسس انقإََٛح نٓذِ 

اٚح ٔخظائض ْذِ انقٕاعذ، ٔأٚضا انثحس فٙ انجزائى انرٙ ذًس اٜشار كجزو سزقح اٜشار انحً

ٔذٓزٚثٓا ٔذخزٚثٓا ٔاالذجار تٓا ...انخ. شى انثحس فٙ انقٕاعذ اإلجزائٛح فٙ انحًاٚح ٔدٔر 

انسهطاخ اٞشزٚح فٙ حًاٚح اٜشار شى دٔر انضاتطح انعذنٛح اٞشزٚح فٙ ْذِ انًًٓح، ٔاإلجزاءاخ 

رٙ ذؤد٘ إنٗ ذفعٛم عًم ْذِ انضاتطح، ٔيٍ شى انثحس فٙ يسأنح اسرزداد اٜشار انرٙ خزجد ان

إنٗ خارج انثالد فٙ فرزاخ سيُٛح يخرهفح، ٔطثٛعح دعٕٖ االسرزداد ٔطٕال إنٗ َرائج ْذا انثحس 

ٔيا ٚرزذة عهّٛ يٍ ذٕطٛاخ ذرعهق ترحذٚس قإٌَ اٜشار انسٕر٘، يٍ خالل االسرفادج يٍ 

 نذٔل انعزتٛح فٙ يجال حًاٚح اٜشار.ذجارب ا
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 مقدمة:
كانتقاليا مف  ،في تقدـ البشرية كبيران  لعبت دكران  كمميزة. الكطف العربي حضارات كبرلمرت عمى  
 بداية التاريخ  إلىالتي تعكد  ،لمحضارات كيعد الكطف العربي ميدان  ،تقدمان  أخرل أكثر مرحمةو  إلى مرحمةو 
  عرفت مصر الحضارة الفرعكنيةكما  .كآشكر، كبابؿ، ببلد الرافديف حضارات سكمر نشأت فيفقد 

، كفي اليمف الحضارة البكنيقية نشأتكفي ببلد المغرب  ،كالفينيقييف، كعرفت ببلد الشاـ حضارة الحثييف
قبؿ الميبلد امتزجت حضارات مصر مع حضارات ببلد  األكؿ األلؼ أكاخركفي  ،حضارة سبأ كحمير

كمع ظيكر  ،ضارة ببلد الرافديف بحضارة الفرسبينما امتزجت ح، بحضارة الركـ أفريقياالشاـ كشماؿ 
فك ، ثركا بياكأ فتأثركاالتي سبقتيـ  األمـكانتشاره كرث المسممكف حضارات  اإلسبلـ داد ىذا االمت ا 

في الببلد  اإلرثكقد تركز ىذا  ،جمعاء لئلنسانية كبيران  حضاريان  إرثان خمؼ  الحضارم كالتاريخي عبر الزمف
 .نفسو الكقتفي  كنقمةن ، فكاف نعمةن في حمايتو  األكبرالعربية التي حممت العبء 

ألم  التطكر الحضارمنيا تحدد مدل إذ إ كحامؿ ذاكرتيا، كانعكاسيا تعتبر اآلثار مرآة الحضارةك  
حافظت  خبلؿ اآلثارفمف ، لؤلمـ البلحقةالسابقة  األمـما خمفتو  أىـمف  اآلثاركما تعد  ،األمـمف  مةو أ

يتعمؽ  ما ككؿ كتقاليدىا،، كعاداتيا، كفنكنيا، كقكانينيا، كأفكارىا، مبادئياجزء ميـ مف الشعكب عمى 
   .ُجمعاء اإلنسانيةكىي بالتالي تيـ ، بحياتيا في جميع المجاالت

ليس ...)  :ُْٓٗعاـ لفي الذكرل الخمسيف التفاقية الىام  (فرانسكا بكنيكف) اآلثاركفي ذلؾ يقكؿ عالـ  
نما، المراد حمايتيا فقط األشياءأك ، اآلثارحماية  تمكات الثقافيةحماية المم المقصكد مف  ذاكرة الشعكب كا 

 دكف بارتينكف كأثينا ،ـاتصكر باريس دكف كنيسة نكتردفنقص النظر ...كىكيتيا، اعيكضميرىا الجم
ىذا  أليس. كاليند دكف تاج محؿاألقصى، كالمسجد   كالقدس دكف قبة الصخرةاألىرامات، كمصر دكف 

 .؟(ِانتزاع جزء مف ىكية كؿ كاحد منا بمثابة

                                                           
1
، يغني يقكؿ الدكتكر محمد ىشاـ النعساف: )إذا كاف امتبلؾ اآلثار يغني األمـ ماديان، فإف إقامة الحكار العميؽ بيف الماضي كاألجياؿ الصاعدة - 

 صفا والمروة، حلب، الطبعة األولىاألثرٌة السورٌة، مكتبة الد. محمد هشام النعسان، الفوائد الثرٌة فً المواقع راجع  .(األمـ ركحيان، كيسدد خطاىا

 .2، ص2002
الجكالف مقاربة فكرية حقكقية، محاضرة ألقيت في  الندكة  -فمسطيف –بشار خميؼ، آثار المشرؽ العربي كالقانكف الدكلي، نمكذج آثار العراؽ . د -ِ

 .ٓص ََِٖ/ُُ/ُّ-َُ في الفترة بيف دمشؽ -الدكلية لتاريخ كآثار الجكالف
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انتقمت ىذه  اآلثار، كمف خبلؿ حضارة مف الحضارات ألم األساسيالحاضف  اآلثارلذلؾ كانت  
التي كرثت ىذا الكـ اليائؿ مف  األجياؿعمى  كمف ىذا المنطمؽ كاف لزامان  الحضارات عبر العصكر،

 .سكاءلؾ مف اعتداء بني البشر عمى حد ، ككذتحافظ عميو مف عكادم الزمف أفالنتاج الحضارم 
لـ يكف ليـ أم  أنو إال ،كالشغؼ لمعرفة بقية الشعكب ،كالسفر، العرب بالترحاؿ ـكرغـ اىتما 

أك دراسة حتى جاء العمماء الغربيكف ، ايةف رعبدك  اآلثارحيث بقيت باآلثار، اؿ يستحؽ الذكر فعٌ  ـاىتما
 باألمانةالمتحميف  األشخاصلـ يككنكا في غالبيتيـ مف  أنيـ إال ،كجكدىا أماكفككثقكا  ،اآلثارالذيف درسكا 
 .ُببلدىـلك  ألنفسيـ اآلثارمف  األكبرالقسـ بفاستأثركا 
مدركس الغير ك  ،النبش الجائرالتدمير مف جراء ك ، لمتشكيوفي الببلد العربية  اآلثاركما تعرضت  

  اآلثاركمما زاد في تدمير  ،أخرلكالتعصب الديني مف جية  ،اإلماراتالنزاعات بيف ك ، ليا مف جية
في  اآلثارحتى انتشرت محاؿ بيع  ،كبيعيا اآلثارلمعامة بالبحث عف  آنذاؾكتشكيييا سماح السمطات 

 اآلثار ، فكاف البائع ليذهمف كؿ حدب كصكب األجانبكتيافت عمييا السياح ، كعمى الطرقات، القرل
يمة العظيمة لما يشتريو بسعر بينما المشترم كاف داىية يعرؼ الق. ال يعرؼ قيمتيا الحقيقية جاىبلن  ان شخص
 .ِالخارج إلىالعربية  اآلثارىائمة مف  أعدادنزيؼ  إلى أدلببلده مما  إلىكيقـك بنقمو ، بخس

دكر كبير في خركج الكثير مف ، سابقان كالمسمميف الحكاـ العرب بعض كلمكـر الذم تحمى بو  
 )حتشبسكت( بإىداء مسمتيف مصريتيف ؿ عمى ذلؾ قياـ كالي مصر محمد عميكنذكر كمثا .اآلثار العربية

بينما  ) ككنككرد( في باريس حيث تقؼ األكلى في ميداف ،كأمريكا ،يما في األقصر إلى فرنساعمي رى ثً عي 
لمقيصر  عبد الحميد كما أىدل السمطاف العثماني، ّر بارؾ( في نيكيكرؾتقؼ الثانية في حديقة )سنت

كتعكد لمقرف الثاني ، عمييا في تدمر رى ثً كالتي عي  ،ككرا(ح التعرفة الجمركية التدمرية )اآلالركسي ألكا
 .ْركسيافي متحؼ )االرميتاج (  في  كىي حاليان  ،الميبلدم

 العربية اآلثاركسرقة ، في تدمير األكبرككاف لمحركب التي تعرضت ليا الدكؿ العربية النصيب 
المركبات  أفالقديـ في المتحؼ البريطاني  األكسطفقد ذكر )جاف كرتس( مسؤكؿ دائرة الشرؽ  ،كاإلسبلمية

                                                           
 .ُُْص ُْٕٗعبد اليادم حمادة، القكانيف األثرية العربية في ببلد الشرؽ العربي، مؤتمر اآلثار في الببلد العربية، دمشؽ  .أ -ُ
 ُُٗٗمحمد مسعكد الشابي، التشريعات العربية كمدل حمايتيا لمممتمكات الثقافية مف التسرب إلى الخارج، مؤتمر اآلثار العربية تكنس عاـ  -ِ

 .ٕٔصمنشكرات المنظمة العربية لمثقافة كالتربية كالعمكـ )ألكسك( 
، منشكرات ُُٗٗمؤتمر اآلثار العربية، تكنس الممتمكات الثقافية العربية كاإلسبلمية المتسربة إلى الخارج،  محمد جماؿ الديف مختار، .د -ّ

 .ّّصالمنظمة العربية لمثقافة كالتربية كالعمكـ )ألكسك( 
 .ٖٓص ، منشكرات )ألكسك(ُُٗٗمؤتمر تكنس  عفيؼ البينسي، طرؽ تسرب الممتمكات الثقافية في الكطف العربي إلى الخارج، .د -ْ



3 
 

 التي تعد ميدان ، اقيةالعر عاـ في مدينة بابؿ  ََِٔعمرىا  أرصفةن كالبكلندية سحقت  األمريكيةالعسكرية 
 .ُالرمؿ أكياسلمؿء  أثريةحفر الجنكد الخنادؽ في المكقع كاستخداميـ شظايا  إلىكما يشير  ،لمحضارة

عف فقياء الشريعة اإلسبلمية، فقد تـ تناكؿ ىذا المكضكع  كلـ تكف مسألة حماية اآلثار غائبةن 
في الرأم حكؿ كجكب، أك عدـ كجكب ىذه الحماية التي تمثمت بمنطؽ جكاز  بالبحث مما أنتج اختبلفان 

يرل إذ  ،االىتماـ باآلثار مف عدمو، كقد انقسـ الفقو اإلسبلمي إلى اتجاىيف في مجاؿ االىتماـ باآلثار
مد ىذا لييا كيعتأيان كانت الحقبة التاريخية التي تعكد إ ،عدـ ضركرة االىتماـ بيااإلسبلمي  جانب مف الفقو

 مى الحجج التالية:الجانب في رأيو ع
مما يخشى منو عكدة الناس إلى الكثنية، كمف  ؛إف اىتماـ الناس باآلثار سيؤدم إلى افتتاف الناس بيا -ُ

َوقَاُلوا ََل )  :القائميف بيذا األمر ابف تيمية الذم يرل بأف األصناـ التي ذكرىا القرآف الكريـ في سكرة نكح

(، فيذه األصناـ ىي أسماء قكـ صالحيف (32آِلَهَتُكْم َوََل َتَذُرنَّ َودِّا َوََل ُسَواًعا َوََل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسًرا )َتَذُرنَّ 
 .ِكانكا مف قكـ نكح فمما ماتكا عكؼ الناس عمى قبكرىـ ثـ طاؿ عمييـ األمد فاتخذكا تماثيميـ أصنامان 

عميو كسمـ، أك مر بيا قبؿ البعثة، أك بعدىا لـ يرد أم دليؿ  إف األماكف التي زارىا الرسكؿ صمى اهلل -ِ
 .ّأك تعظيميابزيارتيا، أك حتى االىتماـ بيا  يشير إلى أف النبي قد زارىا، أك أمر

إف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عندما فتح مكة قاـ عمى الفكر بكسر األصناـ المكجكدة فييا، كىك يردد  -ّ
(، فعف عبد اهلل بف (18َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا )سراء: ) قكؿ اهلل تعالى في سكرة اإل

كعبة ستكف قاؿ: ) دخؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يـك الفتح كحكؿ ال ،عباس رضي اهلل عنو
 .ْ( فجعؿ يطعنيا بعكد في يده كيقكؿ جاء الحؽ كزىؽ الباطؿ ئة نصبان كثبلثم

 .ٓإف االىتماـ باآلثار يشدنا إلى الماضي، في حيف أف اإلسبلـ يدعك لمعمؿ، كالتقدـ كالنظر إلى المستقبؿ -ْ

نما لـ تذكر كتب السير  -ٓ كالتراجـ قياـ الصحابة بزيارة اآلثار كأىرامات مصر، كآثار القدس، كغيرىما؛ كا 
 .ٔعمية فقط عميو كسمـ القكلية كالفاىتـ الصحابة بآثار الرسكؿ صمى اهلل

                                                           
 .ِص مرجع سابؽ، الجكالف،  -فمسطيف –بشار خميؼ، آثار المشرؽ العربي كالقانكف الدكلي، نمكذج آثار العراؽ  د. -ُ
 . ٖ، ص ََُِلعاـ  ُِٔالعدد  ة،عشر  السنة السابع ،ؤية شرعية، مجمة البياف اإلماراتيةتعظيـ اآلثار ر  ،محمد عبد اهلل اليبداف  -ِ
 . َٔص ،ََِٕ القاىرة، ،دراسة مقارنة، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية ،الحماية الجنائية لآلثار ،حمد الحذيفيأأميف  .د -ّ
، الجزء الخامس، فتح مكة، دار السبلـ لمنشر كالتكزيع كتاب المغازم ،فتح البارم في شرح صحيح البخارم ركاه البخارم كمشار إليو في -ْ

 .َُِّالرياض، 
 .ِّٕصدار النشر، ـ، دكف ذكر ُُٖٗالمكافؽ لعاـ ىػ  َُِْالطبعة الخامسة عاـ ، يف محمد محمد، اإلسبلـ كالحضارة الغربيةنحس -ٓ
 .ٗص ،ظيـ اآلثار رؤية شرعية، مرجع سابؽمحمد عبد اهلل اليبداف، تع -ٔ
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إف مف سعى إلى دفع العرب، كالمسمميف إلى االىتماـ باآلثار ىك الغرب، كاليدؼ مف ذلؾ ىك تمكيف  -ٔ
الحياة المحمية في كؿ بمد مف الببلد اإلسبلمية بمكف خاص يستند إلى أصكلو الجاىمية األكلى، كبذلؾ 

لتشعب برجكعيا إلى أصكليا القديمة تعكد الحياة االجتماعية التي كحدىا، كنظميا اإلسبلـ إلى الفرقة كا
  ممو عميو بعد تفكؾ العرل العربية كيككف كؿ شعب مف الشعكب أطكع لما يراد ح ،السابقة عمى اإلسبلـ

 .ُك اإلسبلمية
مسألة االىتماـ باآلثار، كتحقيؽ حمايتيا بكافة أكد ف مف الفقياء المسممي ان كبير  ان عددإال أف  

 كاإلدارية البلزمة، كيستند ىذا الرأم إلى الحجج التالية:الكسائؿ القانكنية 
ثـ ما حدث ليا بعد ذلؾ  ،ضركتح مـ السابقة، كما جرل ليا مف قكةإف القرآف الكريـ تحدث عف أخبار األ - أ

كما أمرنا القرآف  .ثـ الزكاؿ، كقد خمفت ىذه األمـ آثاران كثيرة ،كانحراؼ عف جادة الصكاب مف ضعؼ
كمف ذلؾ قكلو تعالى في  ،الكريـ بالسير في األرض، كالنظر لما تركتو األمـ السابقة، كالتدبر بما جرل ليا

بِيَن ))  سكرة آؿ عمراف:  (.(821َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

 أخذ العبرة مف قصص األمـ السابقةكىناؾ العديد مف اآليات التي تحثنا عمى إعماؿ الفكر، كالتدبر ك  
كحمايتيا كي تتناقميا ي آثار األمـ السابقة، كدراستيا كىذا ال يمكف أف يككف إال مف خبلؿ البحث ف

 .ِاألجياؿ لنفس الغاية

ماـ بيا، كالمحافظة عمييا لمعرفة الحضارات إف اآلثار مف منجزات اإلنساف، لذلؾ ال بد مف االىت  - ب
 كايجابياتيا. ابقة، كدراستيا، كمعرفة سمبياتياالس

 تالي يبتعد عف اإلبداع كاالبتكاركاإلسبلمي، كبال ثار سيؤدم إلى جمكد الفكر العربيإف االبتعاد عف اآل  - ت
 .ّكىذا ما سيؿ عمؿ حركات التغريب التي تشكؾ بالحضارة اإلسبلمية

كاف بسبب الخكؼ مف استمرار اعتقاد الناس بيا، إال أنو كبعد  ،ـ األصناـ في صدر اإلسبلـإف تحطي  - ث
فقد أصبح  ،انتشار اإلسبلـ، كرسكخ أركانو، كتشرب النفكس باإليماف باهلل تعالى، كرسكخ عقيدة التكحيد

                                                           
رسالة ماجستير في التشريع الجنائي  ،خالد محمد الحركاف، الحماية النظامية لآلثار في المممكة العربية السعكدية كفي جميكرية مصر العربية -ُ

 .ّْص ََُِجامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية كمية الدراسات العميا، قسـ العدالة الجنائية الرياض 
في شير  ،، بحث مقدـ لندكة اآلثار في المممكة العربية السعكدية المنعقدة في الرياضحمد عبد الرحمف الراجي، لماذا ال يخدـ التعميـ اآلثارأ -ِ

 .َِْص ،ََِِ ،منشكرات ككالة اآلثار كالمتاحؼ الرياض ُٗٗٗتشريف األكؿ 
 .ِٔص مرجع سابؽ،حمد الحذيفي، أأميف  .د -ّ
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كؼ مف االىتماـ كال خ ،لمعناية باآلثار غاية جديدة، كىي التدبر، كالعظة، كالنظر إلى مصير أصحابيا
 .ُباآلثار بعد انتشار الكعي بأنيا ال تضر كال تنفع

ف لـ يرد في كتب - ج إال أنو ال يكجد في ىذه الكتب ما يشير  السير، كالتراجـ زيارتيـ لآلثار، إف الصحابة كا 
ثو ، كما ال يكجد ما يشير إلى الحض عمى إىماليا، ك لـ يذكر التاريخ بقديمو كحديِإلى تحطيـ ىذه اآلثار

نما ىك كسيمة مف  ،حد ذاتواية في ألف الجياد في اإلسبلـ ليس بغ قياـ التابعيف بتحطيـ ىذه اآلثار، كا 
. ّالعبادة أثناء الحركبكالصكامع كدكر  عً يى اإلسبلـ ىدـ البً لذلؾ فقد منع  ،جؿ إعبلء قيـ أكبر كأىـأ

إال أف بعض حاشيتو تمكنكا مف  ،بتحطيـ إيكاف كسرل كيركم ابف خمدكف أف الخميفة ىاركف الرشيد ىـ  
جؿ أف يستدؿ الناس عمى دكر أسبلفو في نشر ، بؿ مف أال مف أجؿ التفاخر بو فحسب ،ثنيو عف ذلؾ

بكر الصديؽ رضي اهلل عنو  ى كصية الخميفة الراشدم األكؿ أبي، كنشير ىنا إلْفي ىذه البقاع الدعكة
تفرغكا لمعبادة في  كمما تقدمتـ ستجدكف أناسان  )اؽ: لقادتو عندما قاؿ ليـ عند تكجييـ إلى الشاـ كالعر 
 .(ٓأديرتيـ اترككىـ كشأنيـ، ال تقتمكىـ كال تدمركا أديرتيـ

لذلؾ فقد أفتت دار اإلفتاء  ،محافظة عمى المصمحة العامةبلؾ العامة، كفي حمايتيا إف اآلثار مف األم - ح
التي تشرؼ  ،مف مياـ الدكلةلتنقيب عف اآلثار امف قبؿ األفراد، ألف  األردنية بتحريـ التنقيب عف اآلثار

برازىا  ،عمييا كيتـ مف خبلليا التفتيش عف آثار األمـ السابقة مسممة كانت، أك غير مسممة ثـ إظيارىا كا 
 زارىا كنظر إلييا التخاذ العبرة لمناس، كالناس بعد ذلؾ ليـ في ىذه اآلثار اتجاىات شتى، فمنيـ مف

كالحضارات، كخاصة اإلسبلمية منيا لتظير ليـ عظمة التاريخ  تاريخ األمـعظة، أك لبلطبلع عمى كال
 الكريـ مميء بالدعكات إلى التفكرف القرآف مقصد صحيح، كغرض شرعي مقبكؿ إذ إ اإلسبلمي، فذلؾ

يس غير إسبلمية، كنظر إلييا الزائر نظرة التقد أما إذا كانت  آثاران  ، كالتأمؿ في آثار األمـ السابقة.كالتدبر
فقد خالؼ األنظمة التي  ،فقد كقع في المحظكر، كمف يعمؿ في التنقيب عف اآلثار لحسابو الخاص
 .ٔكضعت لمصمحة األمة عامة كعرض تمؾ المصمحة لبلعتداء فبل يحؿ لو ذلؾ

                                                           
 .ّْْ، لماذا ال يخدـ التعميـ اآلثار، مرجع سابؽ صيراجال رحمفحمد عبد الأ -ُ
 .ُُُص، ُٗٗٗصالح محمد بدر الديف، حماية التراث الثقافي كالطبيعي في المعاىدات الدكلية، دار النيضة العربية، عاـ  .د -ِ
3
المسلحة، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عَمان، األردن ، الطبعة األولى عام د. سالمة صالح الرهاٌفة، حماٌة الممتلكات الثقافٌة أثناء النزاعات  - 

 وما ٌلٌها. 32، ص2012
 .ٗمرجع سابؽ ص ،محمد عبد اهلل اليبداف -ْ
كقع م منشكر في. ٓالنص األصمي في كتاب السير لمشيباني كمشار إليو في كتاب الحماية الجنائية لآلثار القكمية لؤلستاذ عماد عبد العزيز ص -ٓ

 www. Justice law home index . php دار العدالة كالقانكف العربي
 عمى الرابط التصنيؼ قضايا معاصرة النكع بحثية صادرة عف دار اإلفتاء األردنية ، َُُِ/ٔ/ِّتاريخ  ُٕٕٖفتكل رقـ  -ٔ

http://www.rogyah.com/vb/showthread.php?t=13597 

http://www.rogyah.com/vb/showthread.php?t=13597
http://www.rogyah.com/vb/showthread.php?t=13597
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نني أرجح  حماية اآلثار، كاالىتماـ بيا، كأضيؼ إلى الحجج التي  رأم القائميف بضركرة كا 
جميع دكؿ العالـ سنت قكانينيا الخاصة لحماية آثارىا، كىذا ينبع مف قناعة ىذه  القكؿ إف:اعتمدكىا، 

الدكؿ بأىمية اآلثار، كضركرة العناية بيا، كيبقى القكؿ بالخكؼ مف افتتاف الناس بيا، أك االدعاء بأف 
عمى مف منطمؽ فكرة المؤامرة التي تسيطر  ،االىتماـ باآلثار مف خطط الغرب ضد المجتمع اإلسبلمي

 كالدليؿ عمى ذلؾ انتشار الكعي ،يةمجرد حجج ال قيمة ليا مف الناحية العمم ،أفكار العديد مف األشخاص
ٍقرىأ كليست بأصناـ ىي أصناـ تي  -خاصة التماثيؿ-كالفكر المتحضر الذم يميز حقيقة األشياء، فاآلثار 

إلى النائب  ،ََُِلعاـ  ُٖٕٔٓغ رقـ ف بتقديـ الببليؿ المثاؿ قياـ مكاطنيف مصرييذكر عمى سبتيٍعبىدي، كأ
س مف كلي اآلثار التي يجدىا في أرض يممكيا العاـ المصرم بحؽ شيخ مصرم أفتى بأحقية الشخص ب

فبل بد  ، أما إذا كانت اآلثار تجسد أشخاصان أك كنزان  سكاء كانت اآلثار ذىبان  ،حؽ الدكلة أف تنازعو عمييا
ألف النبي صمى اهلل عميو كسمـ نيى عف بيعيا، كأشار المبمغكف إلى أف ىذه الفتكل تخالؼ  ،مف طمسيا

قانكف اآلثار المصرم، كتعد كسيمة لنيب اآلثار المصرية كسرقتيا، كما أنيا تخالؼ اتفاقية اليكنسكك لعاـ 
أك التجارة في  لبيع تكجد أم دكلة عربية تبيح افضبل عف أنو ال ،التي تمـز مصر بحماية آثارىا ،َُٕٗ

تبلفيا ف ىذه الفتكل تيدر تاريخ كحضارة األمة المصرية حاؿ العبث بآثارىا كا  كىذا ما يؤكد لنا  ،ُآثارىا، كا 
الذم يحكؿ دكف افتتانيـ  ،بأف الناس أصبحكا يتمتعكف بدرجة عالية مف النضج الفكرم كالكعي كاإليماف

 باآلثار كأصناـ تعبد.
نا إلى أىداؼ حماية اآلثار، كالمتمثمة بمعرفة ماضي األمـ كحضارتيا لك نظر أنو أضؼ إلى ذلؾ 

بما فييا مف عبر، ككذلؾ معرفة األحداث التي كقعت في العصكر اإلسبلمية، كمف أىداؼ حماية اآلثار 
أيضا ضماف كصكليا إلى الباحثيف كالدارسيف في المستقبؿ كي يتمكنكا مف االستفادة منيا في كافة 

 . ِنجد أنيا حبلؿ بؿ أنيا مندكبة كما يراىا البعض ،أخذنا بيذه الغاية مف الحمايةذا المجاالت، كا  
ًكدان  دكران في بعض جكانبيا، كما أف اآلثار تمعب    كحقيقة الدعكة اإلسبلمية، كتعد عمى كاقعية مؤى
لبعثة المحمدية يمكف االعتماد عميو عند محاكرة األمـ األخرل حكؿ صحة ا مممكسان  ماديان  أساسان 

ككذلؾ  ،بزكارهمعركؼ، كبيت اهلل الحراـ عامر  بلن كعمكميتيا، فمكاف إقامة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مث
خاصة إذا عممنا  ،التي بناىا المسممكف مف بداية البعثة إلى يكمنا ىذا ،العدد الذم ال يحصى مف األماكف

                                                           
 http: www.khaberni.comالخبر منشكر عمى المكقع  -ُ
، بحث مقدـ لمندكة العممية الثانية ضمف الخطة الكقائية العربية عماؿ الفنية مف الكجية اإلسبلمية، حماية اآلثار كاألعبد القادر حمزة ككشؾ .أ -ِ

 .ُْٗص ُِٗٗ، منشكرات المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب بالرياض عاـ  ُٖٖٗ/َُ/ ٔ-ْعاء في الفترة بيف الثانية المنعقدة في صن
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عف  المحسكسة أكثر مف أم شيء آخر، ىذا فضبلن يعتمد عمى األدلة المادية  أف العالـ غدا ماديان 
ما  ،كأمو العذراء المشكه إلى اعتبار السيد المسيح كالذيف كصؿ بيـ الفكر ،المشككيف، كال سيما في الغرب

ىما إال أسطكرة مف أساطير الشرؽ، كىذا يظير جميا في أفبلميـ السينمائية، فما بالؾ بمف يناصب 
 اسبة لمتشكيؾ بو،  كمحاربتو مف أصحاب األىكاء الضالة.اإلسبلـ العداء، كال يدخر من

كقد ضرب اهلل سبحانو كتعالى بآثار األمـ السابقة المثؿ فيقكؿ جؿ جبللو في سكرة العنكبكت:  
ُهمْ ) ِبيِل وََكانُوا ُمْسَتْبِصرِيَن ) َوَعاًدا َوثَُموَد َوَقْد تَ بَ يََّن َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوزَيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَّ   ((21َعِن السَّ

في الحجر بالمممكة ، كآثار قكـ عاد كفي ذلؾ داللة كاضحة عمى كجكب النظر إلى آثار األمـ السابقة
 .مما حؿ بيـ ألخذ العبرة كالعظة ؛باليمفحقاؼ دية، كآثار قكـ ثمكد في األالعربية السعك 

ما لـ يرد فييا نيي  ،فإف األصؿ في األشياء اإلباحة ،كحسب القكاعد الفقيية في الشريعة اإلسبلمية كأخيران 
فإف مثؿ  ،كرعايتياسبلمية ما ينيى عف حماية اآلثار كصيانتيا في الشريعة، كحيث لـ يرد في الشريعة اإل

 ىذه األعماؿ يككف حكمو الجكاز. 
فك  يقع  أمركىك ، لمسؤكليف في كافة الببلد العربيةيستحكذ عمى اىتماـ ا اآلثارمكضكع حماية  ا 

المتكاضعة  بإمكاناتيا األثريةيقع عمى السمطات  األكبرالعبء  أفكرغـ  جمعاء، األمةعمى كاىؿ 
، فحماية اآلثار ىي كممحان  مران ضركريان ر أب، فإف إشراؾ غالبية أجيزة الدكلة بيذه الميمة يعتكالمحدكدة

كال بد مف اإلشارة  .كالكحدات اإلدارية، الجامعات ،اإلعبلـ ،التعميـ، التربية، الشرطة ،القضاء أجيزةميمة 
مف خبلؿ تفعيؿ الرقابة  إلى أىمية تحقيؽ الكعي األثرم بالقدر المطمكب إلشراؾ المكاطف بحماية اآلثار

ة كاإلدارية كالقانكنية عمى ثار الفنيفالكعي األثرم يييئ المناخ البشرم في كافة مراحؿ حماية اآل ؛الشعبية
الكعي يمكف  كعند غياب ىذا ،مة في حضارة األمـاألثرم ىك مقياس مف المقاييس الميسكاء، كالكعي حد 

، كىذا ما جرل في الببلد العربية في فترات الرككد كاالنحطاط التي أك التفريط بو، إىدار التراث األثرم
في نشر الكعي كمؤسسات السياحة ، كىنا يبرز دكر كسائؿ اإلعبلـ، رمرت بيا تحت سمطة االستعما

 .إلى الحماية المجتمعية لآلثار كصكالن  كالثقافية ،األثرم بالتعاكف مع األجيزة التعميمية
فك  ميف البنية التحتية تأ إلىيحتاج  ،مف عكامؿ الزمف كظركؼ المناخ اآلثاركاف تحقيؽ حماية  ا 

يككف مف خبلؿ سف  ،عمييا مف االعتداء البشرم اآلثارتحقيؽ حماية  فإف ،ياكصيانت اآلثارالبلزمة لحفظ 
بصكرة  ؿ مف تسكؿ لو نفسو االعتداء عمى اآلثاركردع ك، ىذه الحمايةكالتشريعات التي تكفؿ  القكانيف
  .أك غير مباشرةمباشرة 
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الذم انعكس عمى  األمر ،ةبدرجات متفاكت آثارما تمتمكو مف  أىمية إلىكقد تنبيت الدكؿ العربية 
كظركفيا الدكر الكبير في ، كما كاف لسياسة كؿ دكلة عمى حدا ،اآلثارطريقة معالجتيا لبلعتداء عمى 
كيظير االختبلؼ بيف التشريعات العربية في العديد مف النقاط  ،اآلثارتقنيف القكانيف المتعمقة بحماية 

التساىؿ في أك  ،التفاكت في التشدد إلىكتحديد ماىيتيا ، اآلثار إلىنظرة كؿ دكلة  مف بدءان  األساسية
فضبلن عف اتخاذ التدابير المناسبة في تحقيؽ الكقاية مف  ،اآلثاراالعتداء عمى المعاقبة عمى جرائـ 

 .بياأك تحدث الضرر الذم يمحؽ ، اآلثارعمى  التي تشكؿ خطران  األفعاؿحصكؿ 
بلؿ كضع التعديبلت مف خ ،باآلثار ةتطكير قكانينيا المتعمق بية إلىكما عمدت الدكؿ العر 

كظيكر جرائـ جديدة لـ ، عمى القكانيف في الدكؿ المجاكرة الذم يطرأ ،المناسبة ليا تبعا لمتطكر التشريعي
كعمى سبيؿ المثاؿ ، الجرمية ال تتناىى األفعاؿبينما ، النصكص تتناىى أفمف منطمؽ  تكف معركفة سابقان 

ة القانكف مر بمراحؿ تاريخية متعدد ىذا أفلكجدنا ، ريليذا التطك  السكرم نمكذجان  اآلثارقانكف  أخذنا لك
 ىي:

 .ُُٔٗالنظاـ العثماني الصادر عاـ  -ُ

 .ُِٔٗلعاـ  َِٕالقرار رقـ  -ِ

 .َُّٗلعاـ  ّّٕٓالقرار رقـ  -ّ

 .ُّّٗلعاـ  ؿ. ر ٔٔالقرار رقـ  -ْ

 .ُْٕٗلعاـ  ٖٗالقرار  -ٓ

 عميو التعديبلت التالية: كالذم طرأ ُّٔٗلعاـ  ِِِ ريعي رقـالمرسـك التش -ٔ

 .ُٗٔٗ/ُِ/ِتاريخ  ِٓٗالتشريعي التعديؿ بمكجب المرسـك  - أ

 .ُٗٔٗ/ُِ/ِتاريخ  ِٔٗالتعديؿ بمكجب المرسـك التشريعي رقـ   - ب

 .ُٗٔٗ/ُِ/ِّتاريخ  ّّّالمرسكـ التشريعي رقـ  - ت

 .ُْٕٗ/ُ/ُتاريخ  ٕالقانكف رقـ  - ث

 .ُٕٕٗ/ٖ/َُتاريخ  ِٓالمرسكـ التشريعي رقـ  - ج

 .ُٗٗٗ/ِ/ِٖ تاريخ ُالقانكف رقـ  - ح

كي تتمكف مف تسجيؿ  ،كبيرةن  كدبمكماسيةن  ،إداريةن  كلقد بذلت الجميكرية العربية السكرية جيكدان 
تـ تسجيؿ مدينة دمشؽ القديمة كفي ، ُٕٗٗ، ففي عاـ ئحة التراث العالميفي ال آثارىاىامة مف  أجزاء
كفيما بعد ، ُٖٔٗا مدينة حمب القديمة عاـ مثـ تمتي، كتدمربصرل القديمة  جمت مدينتاسي  ،َُٖٗعاـ 
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تمكنت سكريا مف إدراج القرل األثرية  ران ، كمؤختـ تسجيؿ قمعتي الحصف كصبلح الديف ،ََِٔعاـ كفي 
لمجنة التراث العالمي المنعقدة في باريس  ّٓالدكرة قرارات دلب في ىذه البلئحة بمكجب ا  في شماؿ حمب ك 

 .َُُِاـ ع
لتعديؿ قانكف اآلثار  ،جدير بالذكر أف ىناؾ دراسة تعكؼ عمييا مديرية اآلثار كالمتاحؼ السكرية

 الحالي بما يتناسب مع التطكرات الراىنة.
 دراسة مقارنة      رل ضركرة دراسة القكانيف العربية ذات الصمة بحماية اآلثارمف ذلؾ أ كانطبلقان  

اية اآلثار لمقانكف األفضؿ في تحقيؽ اليدؼ المتمثؿ بحم تكصبلن  ،كتكضيح نقاط االتفاؽ كاالختبلؼ بينيا
ي فيما كالجماع، العربية في مجاؿ التعاكف الثنائي، مع اإلشارة إلى ما حققتو الدكؿ بصكرة متكاممة كناجعة

كالثقافة كالعمـك  لمنظمة العربية لمتربيةكا، أك مف خبلؿ جامعة الدكؿ العربية، بينيا مف خبلؿ االتفاقيات
 )ألسكك(.
لما تعرضت لو اآلثار في الجميكرية العربية السكرية مف اعتداءات كبيرة، مف تنقيب  كنظران  

إلعادة النظر في قانكف اآلثار العربي السكرم، مف أجؿ  كتيريب، كسرقة، كتدمير؛ فإف األمر غدا ممحان 
مي اآلثار المكجكدة، كترميـ ما تعرضت لو ىذه اآلثار، مف تخريب إيجاد صيغ قانكنية مناسبة، تح

كاستعادة ما تـ تيريبو لمخارج، كمف ىذا المنطمؽ فقد تركزت الدراسة في ىذا البحث عمى تسميط الضكء 
عمى تجارب الدكؿ العربية في ىذا المجاؿ، ككذلؾ تكضيح نقاط النقص كالضعؼ في نصكص قانكف 

كتعديبلتو، كاقتراح ما يتناسب مع مقتضيات تحقيؽ أكبر قدر ممكف  ُّٔٗلعاـ  ِِِاآلثار السكرم رقـ 
 مف الحماية لآلثار.
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 أىمية الدراسة:
 ىذا البحث في النقاط التالية:تتجمى أىمية دراسة  

 يتعمؽ بالحماية فيما ،بيف القكانيف العربيةكاالختبلؼ  ككذلؾ نقاط التمايز، كااللتقاء نقاط التقارب تظير -ُ
 .الجزائية لآلثار

 في مجاؿ حماية اآلثار مف النكاحي القانكنية. ،ضركرة التعاكف بيف الدكؿ العربية تتجمى بكضكح -ِ

تكصبلن إلى الشرح السميـ لمقكانيف المتعمقة بحماية التراث  ؛اآلثار مف كجية النظر القانكنية د ماىيةتيحد -ّ
 الثقافي المممكس.

 .الحماية القانكنية لآلثار في تحقيؽ ،مدل كفاية القكانيف العربية ؼ عمىتعر   -ْ

في النصكص التشريعية ذات الصمة بحماية كالثغرات  ،كالغمكض ،ط الضكء عمى مكاضع النقصتسم  -ٓ
 التراث الثقافي المممكس.

 أىداف الدراسة:
 الدراسة في األمكر التالية:ىذه ىداؼ أتتجمى  

لتحقيؽ اليدؼ مف  ،تكصبلن إلى معرفة القانكف األفضؿ العربية دراسة تفصيمية مقارنةدراسة قكانيف اآلثار  -ُ
في تحديث قانكف نقاط ايجابية  كذلؾ لبلستفادة مما يحتكم مف ،ىذه القكانيف كالمتمثؿ في حماية اآلثار

المكجكدة في الثغرات كتجاكز  كتعديبلتو، ُّٔٗلعاـ  ِِِرقـ  العربية السكرية اآلثار في الجميكرية
 .القانكف المذككر

 ثار في إطار جامعة الدكؿ العربيةاالطبلع عمى مراحؿ التطكر في مجاؿ التعاكف العربي لحماية اآل -ِ
 كاالتفاقيات الثنائية بيف الدكؿ العربية.

يصؿ إلى إدراؾ المكاطف  بحيث، ثار مف خبلؿ تكضيح قانكف اآلثارنشر الكعي  القانكني في حماية اآل -ّ
 كالحفاظ عمييا ،ة في صيانة اآلثاركالسمطات األثري، ر الذم يحقؽ التعاكف بيف المكاطفاألم ،العادم
يقاظ نماء اآلثار، بأىميةالكعي  كا  اـ لمقيـ التي كاالحتر  اث الثقافي، كغرس مشاعر التقديراحتراـ التر  كا 

كتحفيز األفراد عمى حماية تتجو بالدرجة األكلى إلى تشجيع  ،، مف خبلؿ قكاعد قانكنيةيحمميا ىذا التراث
ئؿ التجريـ كالعقاب كمرحمة تالية؛ ألف أقكل ما يمكف أف يكاجو بو مرتكبي ، كمف ثـ تكضيح مسااآلثار

 ىك كجكد مكاطنيف عمى عمـ كيقظة دائمة بأىمية الممتمكات الثقافية. ،جرائـ اآلثار

كبالتالي ال طائؿ مف االحتجاج بالعثكر  ،اآلثار ممؾ لمشعب ممثبلن بالدكلةتحقيؽ القناعة لدل الجميع بأف  -ْ
 مف منطمؽ تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة.كىذا  ،عمى اآلثار في األمبلؾ الخاصة
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، بحيث ال تقؼ ىذه اآلليات عند مرحمة الدفاع عف اآلثار مف أم كقكاعد جديدة لحماية اآلثار آليات إيجاد -ٓ
نما أك تيديد بخطر ،اءاعتد كالجمالية ، االنتقاؿ إلى مرحمة أكثر تطكران، كىي إبراز القيـ العممية تحقؽ، كا 

كسائؿ الدعاية كتعريؼ العالـ بيا مف خبلؿ ، كبث الحياة فييا مف جديداآلثار، التي تتضمنيا ىذه 
 كىي اقتصاد السياحة. ،كأشمؿ مف الحماية كصكالن إلى فكرة أكسع، كاإلعبلـ كالتربية

 ؽ أفضؿ، بقانكف جديد يحقكتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِالي رقـ قانكف اآلثار السكرم الح بداؿالستالدعكة  -ٔ
تطكر الثقافي كيتناسب مع ال ،السكرية ثار المغمكرة في المياهبما فييا اآل، قدر ممكف مف حماية اآلثار

كبيف الحالة الثقافية كالفكرية ، بيف قانكف اآلثار الحاليد تناسب ، مف منطمؽ عدـ كجك كالفكرم في المجتمع
  في المجتمع العربي السكرم.

 :دراسةال إشكالية
 البحث في مكضكع الحماية الجزائية لآلثار في األمكر التالية: تتمحكر إشكالية  

العربية في تحقيؽ الكقاية المطمكبة لمنع كقكع أم  اآلثارالتي تضمنتيا قكانيف  اإلجراءاتفاعمية  ضعؼ -ُ
 .اإلجراءاتلة الجزائية لمف يخالؼ ىذه بشكؿ عاـ تحت طائمة المساء األثريةكالمكاقع ، اآلثاراعتداء عمى 

مف خبلؿ البحث في درجات العقاب  ،ي تحقيؽ الحماية المطمكبة لآلثاركفاية السياسة العقابية ف عدـ -ِ
 كتنكعو.

، مما لتراث الثقافي المغمكر في المياهخمك التشريعات العربية مف النصكص القانكنية التي تعنى بحماية ا  -ّ
، كالعمؿ عمى تشجيع الدكؿ لسف سكك إلى تطكير األدكات القانكنية، كجعميا دكلية لحمايتودفع منظمة اليكن

 .ُأم تشريع مف نصكص تحميو، كالتأكيد عمى عدـ خمك النكع مف التراث اصة بحماية ىذاقكانيف خ

  :سبب اختيار العنوان
( -دراسة مقارنة  –) الحماية الجزائية لآلثار في التشريعات العربية  :لقد تـ اختيار عنكاف البحث

الجريمة ضد اآلثار  ية تشمؿ التدابير الكقائية التي تتخذ لمحيمكلة دكف كقكعف عبارة الحمالبلعتقاد بأ
 رما كانت عميو قد إلىالحاؿ  إعادةبغية  ؛كالتدابير البلحقة لكقكعيا ،عند كقكعيادابير القانكنية كالت

 .مكاجية أم تجاكز عمى ىذه التدابير، مع اإلشارة إلى كجكد المؤيدات الجزائية لاإلمكاف
كذلؾ اآلثار. عبارة التشريعات تشمؿ كافة القكانيف المتعمقة بحماية اآلثار بما فييا قكانيف  أفكما  

   : ك اآلثار، كتعرؼ التشريعات بأنيافي حماية مكضكع كاحد كى األحيافضافر عدة قكانيف في بعض لت

                                                           
1
- International day for monuments and sites / theme 2003: underwater cultural heritage /  protecting underwater 

cultural heritage. Page6.                                                    
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 اإلليية، كىي بيذا تشمؿ التشريعات الناس كمعامبلتيـ في ىذه الحياة ) سف القكانيف التي تنظـ حياة
 عف دائمان  قاصرةن كاألخيرة تشريعات  (ُكالتشريعات التي مف فعؿ البشر كتسمى التشريعات الكضعية

 ، لذلؾ يعترييا التعديؿ كالتبديؿ بشكؿ مستمر مع تطكر حياة الناس.بمصالح الناس اإلحاطة
بحماية اآلثار  بيف عدد مف التشريعات العربية المتعمقة العمميةالمقارنة  إجراء إلىلذلؾ تـ التكجو  

أم اقتراح مما يسيؿ  ،مف بينيا تكصبل لمرأم الذم يعتبر األفضؿ ؛بقصد إظيار االختبلؼ فيما بينيا
مف الحماية لآلثار السكرية في الداخؿ  ربما يحقؽ أفضؿ قد ،عمى قانكف اآلثار السكرم ممكف تعديؿ

 كالخارج.
تأخذ الدراسة في ىذا البحث بالمنيج االستنباطي المقارف، باعتبػاره المػنيج المناسػب ليػذه   منيج الدراسة:

القكانيف في الدكؿ المختمفة بشكؿ مقارف، كاستنباط األفكار التي تساعد الدراسة، مف خبلؿ دراسة نصكص 
 في حؿ إشكالية البحث.

، كقد تناكلكا دراسة مسألة حماية اآلثاربسبؽ كأف قاـ باحثكف مف دكؿ عربية مختمفة  الدراسات السابقة:
كليد محمد ، إبراىيم لمباحثرسالة دكتكراه . د -ُ ىذا المكضكع، كمف ىذه الدراسات: جكانب محددة مف

 ، مصر، جامعة حمكافالدكلي الخاصحماية اآلثار كعناصر التراث الثقافي في القانكف  بعنكاف: ،رشاد
 .ََِٓكمية الحقكؽ، 

ة تطبٌقٌة الحماٌة الجنائٌة لآلثار، دراسة تؤصٌلٌبعنوان ، محمد محمد سمٌررسالة دكتوراه للباحث  -2 

 .2012هرة، كلٌة الحقوق، جامعة القا مقارنة،
، دراسة مقارنة، جامعة الحماية الجنائية لآلثار بعنكاف: حمدأميف أ الحذيفي رسالة دكتكراه لمباحث-ّ

 .ََِٕ كمية الحقكؽ، القاىرة،
الحماية النظامية لآلثار في المممكة العربية بعنكاف: ،  خالد محمد الحركان رسالة ماجستير لمباحث:-ْ

جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، كمية الدراسات العميا  العربية،السعكدية كفي جميكرية مصر 
 .ََُِالرياض،

جامعة بغداد  ة الجنائية لآلثار،الحماي بعنكاف:فراس ياكز عبد القادر،  أوجي رسالة ماجستير لمباحث: -5
 .ُٖٗٗكمية القانكف، 

                                                           
1
 لخامسة الطبعة ا 1991، والتجارٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة، المكتبة التوفٌقٌة، القاهرة ، فقه المعامالت المدنٌة. نصر فرٌد محمد واصلد  -

  .15ص
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الحماية الجنائية لآلثار في القانكف بعنكاف: ، إسماعيؿ عبد المجيد كوكبانرسالة ماجستير لمباحث:  -ٔ
مطبكعات معيد البحكث كالدراسات العربية   ي، دراسة مقارنة بالقانكف المصرم، جامعة الدكؿ العربية،اليمن

 .ََِٕقسـ القانكف، القاىرة، 

كشرح األفكار  في القكانيف العربية، اآلثارالكيفية القانكنية لحماية دراسة  مف تمكفكي أل :خطة الدراسة
  :ية تتضمفبحثالتفصيؿ في البحث، مف خبلؿ خطة  ال بد مف المراد تناكليا،

 مقدمة:

 آلثارل الجزائية حمايةالالباب األول: األحكام القانونية العامة في 

 الفصل األول: ماىية اآلثار 

 كتميزىا عما شابييا ياأنكاعاآلثار ك المبحث األكؿ: تعريؼ 

 المبحث الثاني: ممكية اآلثار 

 الحماية الجزائية لآلثارفي  المبادئ األساسيةالفصل الثاني: 

 المبحث األكؿ: تعريؼ الحماية الجزائية لآلثار

 الحماية الجزائية لآلثارأساس المبحث الثاني: 

 الباب الثاني: األحكام القانونية الخاصة في الحماية الجزائية لآلثار

 األحكام الموضوعية في حماية اآلثارالفصل األول: 

 المبحث األكؿ: جرائـ الخطر

 المبحث الثاني: جرائـ الضرر

 الفصل الثاني: األحكام اإلجرائية في حماية اآلثار

 المبحث األكؿ: األحكاـ اإلجرائية اإلدارية كالقانكنية في حماية اآلثار

 المبحث الثاني: استرداد اآلثار 

 خاتمة: 
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 الباب األول
 آلثارالجزائية لحماية الاألحكام القانونية العامة في 

  اختمفت فيما بينيا بيذا التعريؼ أنيا إال، في قكانينيا اآلثاردرجت التشريعات العربية عمى تعريؼ 
ة جميعيا عمى تحديد كقد اتجيت قكانيف اآلثار العربي ،لكؿ بمد عربي القانكنية اإليديكلكجية إلىكيعكد ذلؾ 
 ِِِما اعتمدت الحالة المادية لآلثار في تقسيـ اآلثار، كقانكف اآلثار السكرم رقـ  كغالبان ، أنكاع اآلثار

   .كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ 
بغض  التي ينتمي إلييا األثر في بعض األحياف ،كما اعتمدت بعض القكانيف الحقبة التاريخية

، بينما شذت بعض القكانيف عف القاعدة ََُِلعاـ  ّرقـ  كقانكف اآلثار المصرم النظر عف منشأه
األثر  بينما اشترطت لحماية ،لؤلثر الكطني كامؿ الحماية شأ األثر فأفردتكاعتمدت بمد من ،العامة

 كقانكف اآلثار الميبي ،يككف دخكلو إلى الدكؿ بصكرة مشركعةكأىميا أف  األجنبي العديد مف الشركط
 .القديـ

ف اختبلؼ ال قكاعد الحماية  كصخصفرز اختبلفا فيما بينيا بقكانيف العربية في تعريؼ اآلثار أكا 
 كيبنى ىذا االختبلؼ عمى األساس الذم تتبعو ىذه القكانيف في إقرار الحماية. ،الجزائية التي تقررىا لآلثار

التي تعددت فييا االتجاىات التشريعية في قكانيف اآلثار العربية التنكع في تقسيـ  األمكركمف 
 كالكنكز كالمقطة كالتراث. أشياءاآلثار، فضبل عف تمييزىا عما شابييا مف 

، مف المجاالت الخصبة في دراسة االختبلؼ بيف قكانيف اآلثار مكضكع ممكية اآلثاركيعد 
ف ات الخاصة فقت عمى اعتبار اآلثار مف األمبلؾ العامة كقاعدة عامة، كاالعتراؼ بالممكية العربية، فيي كا 

نيا اختمفت حكؿ أحكاـ الممكية العامة كنتائجيا، كالقيكد المكضكعة عمى عمى سبيؿ االستثناء، إال أ
 التصرفات القانكنية الكاقعة عمى الممكية الخاصة.

، إذ تنبع ىذه القكاعد مف السياسات التشريعية لكؿ بمد. كما أف ىناؾ قكاعد عامة في حماية اآلثار
  في تنكع كخصائص ىذه القكاعد. مممكسان  مما فرض تنكعان 

 اآلثاريتعمؽ بتحديد ماىية  األكؿ :فصميف إلىكسكؼ يتـ البحث في ىذا الباب مف خبلؿ تقسيمو 
 ية الجزائية لآلثاربحث مف خبللو في قكاعد الحماأحكاـ، كالثاني يي كما يترتب عمى ذلؾ مف 
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 الفصل األول
 ماىية اآلثار

ككنيا ماىية ىذه اآلثار  مف تحديدال بد  ،في دراسة الحماية الجزائية المقررة لآلثار قبؿ الخكض
 ، تعريؼه ككذلؾ القانكنية ،كجية النظر المغكيةمف  كذلؾ مف خبلؿ تعريفيا تعريفان دقيقان ، مكضكع الحماية

كما يجب تحديد االتجاىات  ،تتداخؿ معانييا مع معنى اآلثار ما يميزىا عف غيرىا مف األشياء التي غالبان 
كاالعتبارات التي دفعت ىذه  اآلثارالتي تـ اعتمادىا مف قبؿ التشريعات العربية في تقسيـ ، القانكنية

 كأنكاع ىذه الممكية اآلثاربممكية  مقةالمتعالقانكنية  األحكاـكمف ثـ البحث في  كؿ تقسيـ، إلىالتشريعات 
 عف القكؿ بالممكية العامة لآلثار سكاء النتائج المترتبة  ىذه الممكية أحكاـعمى  المترتبةكالنتائج القانكنية 

 .أك الممكية الخاصة لآلثار كما يرد عمييا مف قيكد
منيا لمحديث  األكؿخصص ي :مبحثيف كسيتـ البحث في المكاضيع السابؽ اإلشارة إلييا مف خبلؿ

 .اآلثار ممكيةعف أحكاـ لمحديث  المبحث الثانيفرد كما ي .عف تعريؼ اآلثار كأنكاعيا كتميزىا عف غيرىا
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 المبحث األول
 وتميزىا عما شابييا وأنواعيا تعريف اآلثار 

مف ، ىي في تحديد التعريؼ الدقيؽ ليا اآلثار،معرفة ماىية  إلىلمتكصؿ  لمثمىالطريقة ا إف
لما يترتب عمى ذلؾ مف  ،لؤلثرالتعريؼ القانكني كمف ثـ  ثر(أ )إلى التعريؼ المغكم لمفظة خبلؿ التطرؽ 

المنعقد في  لآلثارمؤتمر الحماية القانكنية  عماؿألكىذا ما تقرر في البياف الختامي ، ىامة ةنتائج قانكني
منو عمى ضركرة االتفاؽ بيف /  ِ/في البند المؤتمر  أكصىحيث ، ََِْ/ِ/ ِّ - ِِ يكميالقاىرة 

تحديد  أىميةعمى  التأكيد ،كقد سبؽ ذلؾ بكثير ،تاريخيان  أثران  يعد الدكؿ العربية عمى تعريؼ مكحد لما
 ُّٕٗلتعريؼ الشيء األثرم في مؤتمر القاىرة المنعقد عاـ  ككضع قكاعد مكحدة، األثرممدلكؿ الشيء 

 .ُُّٕٗ/ٗ/َّكالذم كافقت عصبة األمـ المتحدة آنذاؾ عمى تكصياتو بتاريخ 
متعددة حسب حالتيا المادية كمصدرىا، كما تتميز بخصائص تجعميا مختمفة  كتأخذ اآلثار أنكاعان 

 أخرل تشابييا. عف أشياءى 
يخصص األكؿ  :ثبلثةمطالب  إلىمف خبلؿ تقسيـ ىذا المبحث  اآلثاركستتـ دراسة تعريؼ 
مبحث في تميز اآلثار عف األشياء التي معرفة أنكاع اآلثار، كالثالث لللتحديد تعريؼ اآلثار، كالثاني 

 ابييا.تش
 عريف اآلثار:ت المطمب األول:

لقكانيف المختمفة، إذ يترتب تنكعت تعاريؼ اآلثار لدل عمماء المغة، كلدل فقياء القانكف، كفي ا 
كخاصة التعريؼ القانكني العديد مف النتائج القانكنية، كسيتـ استعراض ذلؾ مف خبلؿ  عمى تعريفيا،
 الفركع التالية:

 وقانوناً  وفقياً  الفرع األول: اآلثار لغةً 
 كما يمي:الفقيي كالقانكني كفي االصطبلح تعرؼ اآلثار عند عمماء المغة 

 :وفقياً  غةً : األثر لأولً 
              وي تي رٍ ثٌ أى كتى ، كٍأتىثىٍرتيوي  ،ًإٍثًرًه كفي أىثىًرًه أم بعدهي  ، كالجمع آثار، كخرجتي فيالشيء بقيةي  :ىك لغةن  األثر - 

 كمنو قكؿ متمـ بف نكيرة يصؼ الغيث: ،ذا بكذا ككذا أم أىٍتبىعىوي إياهآثىرى كذا كك :كيقاؿ .عف الفارسي
كٍسًمٌيان ًمفى الٌنٍبًت خزكعا           ى  ٍسيؿى الكادىييًف بديمةو                 تيرىًسحي ى  فىآىثىر ى

                                                           
 دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األكلى ، حماية اآلثار كعناصر التراث الثقافي في القانكف الدكلي الخاص،إبراىيـ . كليد محمد رشادد -ُ

 .ُٕ، صََِٓ
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فدلت األعشاب عمى مكاف مسيؿ  ؛التي ىطمت بسككف بعد سيؿ أحدثتو األمطار األعشابحصؿ نمك  أم
  .ُالماء

ء مف رسـ الشيء كالتأثير إبقا، فاألثر بالتحريؾ ما بقي عرؼ بيا الشيءثر ىك ترؾ عبلمة يي كاأل
 ، كاآلثار األىعبلـ.، كأثر في الشيء ترؾ فيو أثران األثر في الشيء

 ترؾ عبلمة يعرؼ بيا  كأيٍثرىةن: ،كآثارةى معنى عبلمة السيؼ كغيره أثران  كآثرةن مف عمـ كأثىرىةى مف عمـ،و  
 .ِظير فيو األثرتىأىثىرى الشيءي 

مف كؿ شيء، كما ال يرل بعد أف تبقى فيو عمقة، كيقكؿ أيضا: األثر رل قاؿ الخميؿ: األثر بقية ما يي 
رىةي بفتح الثاء كضميا كاأليثىرىةي كالمأثى أم حديث األثر،  كاإلتباع، كقاؿ أبك عمرك: طريؽ مأثكر ،االستقفاء

 .ّةي المتكارثةي المكرمة ألنيا تيٍؤثىري أم تيٍذكىري كيٍأثيريىا قرفه عف قرفو يتحدثكف بيا كفي المحكـ المىٍكريمى 
أثر: اليمزة، كالثاء، كالراء لو ثبلثة أصكؿ: تقديـ  ف فارس بف زكريا في مقاييس المغة،حمد بكعند أ

كلو تعالى الشيء، كذكر الشيء، كرسـ الشيء الباقي. كاألىثىارةي: البقية مف الشيء كالجمع أىثارات. كمنو ق
َماَواِت ُقْل َأرَأَيْ ُتْم َما : )ْحقاؼ اآليةفي سكرة األ َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َأُروِني َماَذا َخَلُقوا ِمَن اْْلَْرِض َأْم َلُهْم ِشْرٌك ِفي السَّ

(. قاؿ األصمعي: اإلبؿ عمى أىثارةو أم عمى (4ائْ ُتوِني ِبِكَتاٍب ِمْن قَ ْبِل َهَذا َأْو أَثَارٍَة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن )
. قاؿ  ري شحـو قديـو فرأيت آثار  بمؾ ثـ اندفنت ثـ سقطت أنت عمييا: المأثكرة مف اآلبار التي اختيفيت قالنض 

 .ْاألرشية، كالحباؿ فتمؾ المأثكرة
 .ٓكيقاؿ لغةه أثريةه: أم معتبرة مف اآلثار القديمة

في معرض  ة لمعنى األثرأك بقية الشيء ىي األقرب في الدالل (،ما بقي مف رسـ الشيء) :عبارة فأرل كأ
  .ىذه الدراسة

 

                                                           
دار صادر لمجمد الرابع حرؼ الراء كممة أثر، العبلمة أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر اإلفريقي المصرم، لساف العرب ا -ُ

 .ٓ، صَُٗٗلبناف،  بيركت،
 ُّٗٗتركيا، ،مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط الجزء األكؿ، باب اليمزة، كممة أثر، المكتبة اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، استانبكؿ - ِ

 .ٓص
 .ٕلساف العرب البف منظكر، مرجع سابؽ،ص -ّ
كأكالده ، الطبعة الثانية، مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي السبلـ محمد ىاركفعبد مقاييس المغة ألحمد بف فارس بف زكريا، تحقيؽ معجـ  - ْ

 .ّٓ، صىػ، باب األلؼُّٔٔاإلسكندرية، 
 .ّ، صُّٕٗنديـ مرعشمي كأسامة مرعشمي، المنجد في المغة، الطبعة الحادية كالعشركف، دار المشرؽ، بيركت،  لبناف، -ٓ
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ه كعمر  كتاريخية خاصة، كؿ مينشأ لو قيمة معمارية بأنيا:عاـ  اآلثار بشكؿالفقو القانكني عرؼ كي 
أك  ،يرة مف المباني ضمف دائرة اآلثارأعداد كبنو بمركر الزمف تدخؿ ، كمعنى ذلؾ أئة عاـأكثر مف م

 .ُالمباني األثرية
أك ، أك قصكر عاش فييا، أك كيكؼ، يافى خم   أدكاتالقديـ مف  اإلنسافىي كؿ ما تركو  كاآلثار 

أك  ،استخدميا أسمحةأك ، أك كتابات، أك نذكر تقرب بيا، أك قبلئد تزيف بيا ،أك حمي، ييامعابد تعبد ف
 .ِرسكـ كفنكف خمدىا

آدـ عميو منذ أف خمؽ اهلل : كؿ ما خمفو اإلنساف مف مكاد مممكسة مف صنع يده مف الماضي كاآلثار ىي
      ، كقد تككف متحركةلمساكف، كالحصكف، كالمعابد، كالسدكد، كىذه اآلثار قد تككف ثابتة مثؿ االسبلـ

 .ّ، كالزجاجيةأك منقكلة مثؿ األكاني الفخارية، كالحجرية
ف أك  ،اإلنسافيككف الشيء مف صنع  أفلجية اشتراطيا  ،ريؼ السابقة متماثمةاكافة التع فأ أرلك  

. إال أنو يؤخذ عمييا أنيا تعاريؼ تاريخية محددة بأىميةف يتمتع أك  ،مدة محددة مف الزمفيمر عميو 
كصفية تقكـ عمى كصؼ حالة األشياء التي تعد أثرية، كما يؤخذ عمييا أنيا اقتصرت عمى ما أنتجو 

كالتحكالت البيئية اإلنساف. في حيف أف اآلثار يمكف أف تككف مف صنع الطبيعة نتيجة العكامؿ المناخية 
 كيمكف أف تككف مشتركة بيف الطبيعة كاإلنساف. ،المختمفة

 اآلثار قانونًا: :ثانيا
تطرقت االتفاقيات الدكلية، كفقياء فقد  ،كقد تعددت المكاقؼ في تعريؼ األثر كمصطمح قانكني 

فاقيات الدكلية إلى تعريؼ القانكف إلى تعريؼ اآلثار باعتبارىا جزءان مف الممتمكات الثقافية حيث لجأت االت
 إلى:ميا كفقا لحالتيا مف خبلؿ تقسي ، كمف بينيا اآلثارالممتمكات الثقافية

)العقارية(: كىي األماكف األثرية، التاريخية، أك  منقكلةالغير : الممتمكات الثقافية المممكسة القسـ األكؿ
العممية ككذلؾ المباني، أك أجزاء المباني ذات القيمة التاريخية، أك العممية، أك الفنية، أك المعمارية  سكاء 
كانت دينية، أك عممانية، كبخاصة مجمكعات المباني التقميدية، كاألحياء التاريخية القائمة في المدف، أك 

                                                           
 ُِٔص، ُِٗٗعاـ -المممكة العربية السعكدية -اآلثار كاألعماؿ الفنية، دار النشر كالتدريب األمني  الرياضحمد حممي أميف، حماية المكاء أ -ُ

 .ٗٓص ،بعنكاف حماية اآلثار ُٖٗٗتشريف األكؿ عاـ  ُْٗكمنشكر في مجمة األمف كالحياة السعكدية ، العدد 
 .ُص ،ُٔٗٗ، لآلثار اليمنية المنعقدة في صنعاء عاـ بحث مقدـ لمندكة العممية –اإلعبلـ األثرم  –حمد قاسـ أمحمد  -ِ
شكقي شعث، المعالـ التاريخية في الكطف العربي ككسائؿ حمايتيا كصيانتيا كترميميا، بحث مقدـ لممؤتمر السادس عشر لآلثار كالتراث . د - ّ

يخية كصيانتيا"، منشكرات المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف الحضارم في الدكؿ العربية، تحت عنكاف:" الحفاظ عمى المكاقع األثرية كالمعالـ التار 
 .ُِ، صََِِكاآلداب، الككيت،
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، كتنطبؽ ىذه العبارة عمى الممتمكات غير ُؼ، كبقايا الحضارات السابقة ذات القيمة االثنكلكجيةاألريا
المنقكلة التي تتسـ بالطابع ذاتو، كالتي تشكؿ أطبلال قائمة عمى سطح األرض، كعمى البقايا األثرية، أك 

الثقافية أيضا اإلطار المحيط التاريخية المكتشفة في باطف األرض، أك في المياه، كتشمؿ عبارة الممتمكات 
 .؛ ككنيا تأخذ حكـ الممتمكات الثقافيةبيذه الممتمكات

ذات األىمية الثقافية، بما في ذلؾ المكجكد  القسـ الثاني: كيشمؿ ىذا القسـ الممتمكات الثقافية المنقكلة
فكنة في باطف األرض   منقكلة، كالممتمكات المدالغير الممتمكات الثقافية عميو ضمف  رى منيا، أك الذم عيثً 

كردت كما  .ِأك المغمكرة في المياه، كالتي يمكف اكتشافيا في األماكف األثرية، أك التاريخية، أك غيرىا
التي يتبناىا قانكف كؿ دكلة  اإليديكلكجيةكتعكس ىذه التعاريؼ ، في القكانيف العربية لآلثارتعاريؼ كثيرة 

 قكانيف اآلثار العربية في عدة نقاط أىميا:كيظير تنكع تعريؼ اآلثار في  ،مف الدكؿ
فقد تبنت بعض قكانيف اآلثار العربية  .يقصد بتكطيف اآلثار مكاف صنعيا، أك كجكدىا توطين اآلثار: -1

 تفرقت القكانيف في عمى ذلؾ ان بناءك فكرة تكطيف اآلثار كأساس معيارم تنطمؽ منو عند تعريؼ اآلثار؛ 
 اتجاىيف:

في مكاف العثكر عمييا  كمكاف صنعيا، أأم  ،كىك االتجاه الذم تبنى فكرة تكطيف اآلثار التجاه األول:
لعاـ  ّرض الدكلة  كأساس معيارم لتحديد األشياء األثرية، كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار المصرم رقـ أ

اآلثار المصرم ، حيث تعرؼ المادة الثانية مف قانكف ُٖٗٗلعاـ  ٖكقانكف اآلثار اليمني رقـ  ،ََُِ
يعتبر أثرا كؿ عقار، أك منقكؿ أنتجتو الحضارات المختمفة، أك أحدثتو  اآلثار بالقكؿ: ) ََُِلعاـ  ّرقـ 

كاألدياف منذ عصكر ما قبؿ التاريخ، كخبلؿ العصكر التاريخية المتعاقبة حتى ما  الفنكف، كالعمكـ كاآلداب
ة، أك أىمية أثرية، أك تاريخية باعتباره مظيرا ، ككانت لو قيمرض مصرمتى كجد عمى أقبؿ مائة عاـ 

رض مصر، أك كانت ليا صمة تاريخية بيا أك قامت عمى أ ،مف مظاىر الحضارات المختمفة التي أنتجت
 ككذلؾ رفات السبلالت البشرية، كالكائنات المعاصرة ليا.

) أم مادة منقكلة   نيا:اآلثار بأ ُٕٗٗلعاـ  ٖكعرفت المادة الثالثة مف قانكف اآلثار اليمني رقـ  
شييده، أك مما تـ صنعو، أك إنتاجو، أك ت في اليمفأك ثابتة خمفتيا الحضارة، أك تركتيا األجياؿ السابقة 

كالحيكانية  خطكطات، كبقايا السبلالت البشريةئتي عاـ، كيشمؿ الكثائؽ، كالمنقشو، أك كتابتو قبؿ م
 كالنباتية(.

                                                           
1
 اإلنسانٌة. - 
في دكرتو  ُٖٔٗ/ُُ/َِ-َُ/ُٓلثقافة المنعقد في باريس في الفترة بيف راجع تكصية المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كا -ِ

 .ُٗٓصالخامسة عشر، منشكرات اليكنسكك، المكتب الثقافي، 
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نما انطمؽ مف النظرة اإلنسانية  :التجاه الثاني كىك االتجاه الذم لـ يركز عمى فكرة تكطيف اآلثار، كا 
 .لآلثار بغض النظر عف مكاف كجكدىا، كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار السكرم، كقانكف اآلثار العراقي

) يعتبر  بالقكؿ: األثر ،كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم رقـ  اآلثارمف قانكف  األكلىفقد عرفت المادة 
ئتي قبؿ م اإلنسافأك رسميا ، أك كتبيا، أنتجياأك ، أك صنعيا، كالمنقكلة التي بناىا الممتمكات الثابتة أثرا

 اآلثار أيضاتعتبر مف  األثرية أفكيجكز لمسمطات  ئتيف كست سنكات ىجرية،م، أك سنة ميبلدية
أك  ،أك فنية ،ليا خصائص تاريخية أف رأت إذاحدث عيد أ إلىأك المنقكلة التي ترجع ، الممتمكات الثابتة

 قكمية كيصدر بذلؾ قرار كزارم(.
حد تكافر أبأف ي ََُُِلعاـ ٓ/ُٔٔالسكرية بقرارىا رقـ  اإلدارممحكمة القضاء  كفي ىذا الشأف قضت

 :أثراأك المنقكلة ، ياريف العتبار الممتمكات الثابتةمع
 ئتيف كست سنكات ىجرية.أك م، ئتي سنة ميبلديةقبؿ مقد كجدت الممتمكات تككف ىذه  أف :األكؿالمعيار 

بشرط أف تحتكم عمى خصائص ، ئتي عاـمف محدث أف ترجع ىذه الممتمكات إلى عيد أ :المعيار الثاني
 أك قكمية.تاريخية، 

 أك صنعو ، : كؿ ما بناهاآلثار بأنيا َُِِ كتعرؼ المادة األكلى مف مشركع قانكف اآلثار السكرم عاـ
، ككذلؾ البقايا كلو قيمة ثقافية، ممو اإلنسافأك استع، أك عدلو، أك نقشو، أك صكره، أك كتبو، أك نحتو
كيعد ىذا التعريؼ أفضؿ مف كالمكاد ذات األصؿ الطبيعي التي تـ تغييرىا مف قبؿ اإلنساف.  ،البشرية

ككنو تكسع في مفيكـ اآلثار  ُّٔٗلعاـ  ِِِتعريؼ اآلثار الكارد في قانكف اآلثار السكرم الحالي رقـ 
ما أنتجتو الطبيعة كتدخؿ اإلنساف في تغييره في مراحؿ تكيفو مع الطبيعة ك بحيث يشمؿ البقايا البشرية، 

 عبر فترات زمنية مختمفة.
المنقكلة  األمكاؿاآلثار بأنيا:  ،ََِِلعاـ  ٓٓمف قانكف اآلثار العراقي رقـ  ْكتعرؼ المادة  

كال  اإلنسافصكرىا  أك ،رسميا أك ،كتبيا أك أنتجيا، أك ،نحتيا أك ،صنعيا أك ،اىاكغير المنقكلة التي بن
 .ككذلؾ اليياكؿ البشرية كالحيكانية كالنباتية ،يقؿ عمرىا عف  مئتي سنة

بلحظ مف خبلؿ استعراض تعريؼ اآلثار في القكانيف المشار إلييا اختبلفا كاضحا في تعريؼ كيي 
أك  ،ثار مما أنتجو اإلنساف في مصركاليمني أف تككف اآل ،القانكناف المصرماآلثار ففي حيف اشترط 

، ككذلؾ السكرم اآلثار قانكف، نجد أف كلو عبلقة تاريخية بيا ،أك عثر عميو في األرض المصرية ،اليمف

                                                           
1
 القضٌة غٌر منشورة، والقرار المشار إلٌه مؤخوذ من أرشٌف محكمة القضاء اإلداري بدمشق. - 
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مكاف جدير بالحماية أيان كاف ىك ك  ،ثرمكطنا محددا لآلثار فاألثر أ الـ يشترط العراقي اآلثار قانكف
 لمبدأ إقميمية القانكف الجزائي كلفكرة السيادة الكطنية. كيعد ىذا التكجو مكافقان  .أك مكطنو، إنتاجو

ي التك ، مف االيجابيات مانقطة التي تحسب ليفي ىذه الكالعراقي اآلثار السكرم  اكقد أحسف قانكن
، كىذا القانكنية ماجمعاء في فمسفتي سانيةلئلن ان اآلثار ممك ماكاعتبارى، العالمية لآلثار ماتدؿ عمى نظرتي

 ثار الجديرة بالحماية القانكنية.ككنو يكسع مف مدلكؿ اآل، يحقؽ حماية قانكنية أكسع لآلثار طبعا
 اآلثار: الساللت البشرية في تعريفبقايا إدراج  -2

نيف كاقكبيف ، مف طرؼ ، كقانكف اآلثار الميبيالسكرم اآلثار قانكفبيف  آخر يبدك اختبلؼه ك  
 .لسبلالت البشرية في تعريؼ اآلثارلجية إدراج بقايا ا ،آخرمف طرؼ  كاليمف، كالعراؽ، في مصراآلثار 

بقايا جسـ اإلنساف التي تـ حفظيا  فإف ، كالعراقي،كاليمني ،المصرم اآلثار نيفاك قكبالتالي كمف منطؽ 
باستخداـ تقنية أك المحفكظة بفعؿ اإلنساف  ،سكاء بكاسطة عكامؿ الطبيعة كالبقايا المتكمسة كالمتحجرة

رغـ حفظ بعض ، بينما لـ يتطرؽ قانكف اآلثار السكرم ليذا المكضكع رااثتعتبر آ ، أك غيرىاالتحنيط
، كما ىك الحاؿ في متحؼ تدمر عمى سبيؿ آثار المتاحؼ السكرية عمى أنياالمكمياءات في بعض 

 .المثاؿ
أنو تبنى مكقؼ قانكف اآلثار  يظير ،ُّٗٗلعاـ  ّميبي رقـ كبنظرة إلى مكقؼ قانكف اآلثار ال 

السكرم بتعريؼ اآلثار؛ إذ لـ يدرج السبلالت البشرية في تعريؼ اآلثار، بينما تبنت الئحتو التنفيذية 
فعمى الرغـ مف أف المادة األكلى مف قانكف اآلثار الميبي  .مكقؼ قكانيف اآلثار المصرم، كاليمني، كالعراقي

نساني، كيرجع عيده إلى تعرؼ اآلثار بأنيا: كؿ ما أنشأه اإلنساف، أك أنتجو مما لو عبلقة بالتراث اإل
تعرؼ األثر بنفس التعريؼ الكارد  لقانكف اآلثار الميبي نجد أف البلئحة التنفيذيةحيث ئة عاـ، أكثر مف م
 .ُكالنباتية يو عبارة بقايا السبلالت البشرية كالحيكانيةة األكلى مضافا إلفي الماد

عمى اعتبار أف  ،في ىذا المجاؿ ، كالعراقياليمنيك  ،المصرم عمى تكجو قانكف اآلثار التحفظكرغـ  
كبعبارة أخرل  ،أك مف مخمفات حضاراتيـ كليس مف إنتاج البشر،، ساف ىك صنيعة اهلل سبحانو كتعالىاإلن

كال  اإلنساففيي ليست مف صنع  ،تككف كذلؾ أفكال يقبؿ العقؿ ، بآثارأك بقاياه ليست ، اإلنساف الميت
بقايا  إدراجضركرة ي أرل نإال إن ،األخرلعمى الكائنات الحية  أيضاكىذا ينطبؽ  مف صنع الطبيعة،

 لآلثارأك الطبيعة ضمف مجاؿ الحماية القانكنية ، اإلنسافكالحيكاف كالنبات كالمحفكظة بفعؿ  اإلنساف
 إليوأك ظركؼ حفظيا كما تشير ، بؿ باعتبار طريقة ،آثارا لئلنساف كمف صنعوال بككنيا  بنص صريح 

                                                           
 .ُْٗٗلعاـ  ُِٓمة رقـ كالصادرة بمكجب قرار المجنة الشعبية العا ُّٗٗلعاـ  ّالبلئحة التنفيذية لقانكف اآلثار الميبي رقـ  -ُ
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أك تدؿ عمى قدـ  ،الغابرة األمـمف تطكر عممي بمغتو  إليوأك ما تشير ، محددة مف تعاقب فترات زمنية
كىذا ما يتجو إليو  .شريطة تحقيؽ االحتراـ المطمكب لمرفات البشرية، األرضعمى ىذه  اإلنسافكجكد 

 .َُِِمشركع تعديؿ قانكف اآلثار السكرم لعاـ 
لعاـ  اليمني اآلثارتفرد قانكف  عراض قكانيف اآلثار العربية يظيرمف است المخطوطات آثارا:اعتبار -3

متفقيف  اآلثارمف  صراحة المخطكطاتر ااعتب في ،ُٗٗٗكقانكف اآلثار السكداني  الصادر عاـ ُٖٗٗ
ذكر  في المادة الثالثة منو اآلثارعند تعريؼ ففي القانكف اليمني ك  .ُمع تكجو قانكف اآلثار العربي المكحد

كر عمر نو اشترط مر خاصة أ ،اآلثارتندرج ضمف مفيكـ نو لـ يحدد أم المخطكطات إال أ .المخطكطات
عدنا لتعريؼ المخطكطات في  فإذا، أدنى كحدو  سنة ََِيككف قبؿ أفكىك ، ثريان زمني العتبار الشيء أ

العربية  لآلثارفي المؤتمر الحادم عشر  رالقانكف النمكذجي لحماية المخطكطات في الببلد العربية المقر 
 :بأنياتعرؼ المخطكطات  األكلىالمادة  أفنجد  ُٕٖٗالمنعقد في تكنس عاـ 

 .فأكثركتابتو كيبمغ في القدـ خمسيف سنة ميبلدية كنكع  ،كانت لغتو أيان ما دكف باليد  -ُ

تبمغ في القدـ التي كالخرائط ، كالجداكؿ، كالصكر، كالرسكـ، كالبرديات، مف الكثائؽ األصميةالنسخة  -ِ
 .فأكثرخمسيف سنة ميبلدية 

مؤلفكف عرب سكاء  أنتجوأك عممي معاصر مما ، أك فني، أدبيأك ، فكرم إنتاجمف كؿ  األصميةالنسخة  -ّ
 غير منشكر. أـ، أكاف منشكران 

ف تككف كأ، أك تاريخية، أك قكمية، يمة فكريةكاف ليا ق إذا ،الحماية الجزائيةجديرة بيذه المخطكطات ف إذف
 جزءان مف التراث الثقافي العربي حسب الفقرة الثانية مف نفس المادة.

بالمعنى  اآلثارينسجـ مع مفيـك  أفف ىذا التعريؼ لممخطكطات ال يمكف أكمف جانبي أرل 
سف قانكف خاص بحماية المخطكطات بمعزؿ عف قانكف  األفضؿمف  أنو لذلؾ اعتقد ،القانكني لمعبارة

ا مف الحماية المناسبة، لتنكع ى تأخذ حقيحت ،اآلثارمستقؿ مف قانكف  يا بفصؿخصٌ  أك، اآلثار
 ، كتشعب طرؽ حمايتيا.المخطكطات

                                                           
1
حيث اعتبر الكثائؽ، كالمخطكطات ، ُٕٖٗقانكف اآلثار العربي المكحد تـ إقراره في المؤتمر الحادم عشر لآلثار في الكطف العربي بتكنس عاـ  -

لدكؿ التي ال تعتبر المخطكطات مف مف اآلثار، كترؾ أمر اعتبارىا كذلؾ في قكانيف الدكؿ العربية الكطنية أمران عائدان لكؿ دكلة، رغـ أنو طالب ا
 اآلثار إصدار قكانيف مستقمة لحمايتيا.
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العتبار الممتمكات ، في العمر األثرم الختبلؼا ،نقاط االختبلؼ بيف القكانيفكمف  العمر األثري:-4
  ةميبلديركر مئتي سنة السكرم ماآلثار قانكف ففي حيف اشترط   ،منقكلة أثرية أـ الالغير أك ، المنقكلة

قكانيف بقية ال فإف، ثريا كقاعدة عامةأالعتباره الشيء عمى صنع أك كجكد  ةىجريأك مئتيف كست سنكات 
كؿ كالمصالح الكطنية الخاصة ل، االختبلؼ إلى السياسة التشريعية كيعكد ىذا، ئة عاـ فقطاكتفت بمركر م

عمى ذلؾ فقد تكصؿ البياف الختامي ألعماؿ مؤتمر الحماية  ان ، كبناءبمد كما سيذكر الحقا بالتفصيؿ
 أثران  العربية عمى تعريؼ مكحد لما يعددكؿ ، إلى ضركرة االتفاؽ فيما بيف الر العربيةالقانكنية لآلثا

 .ُتاريخيا
 عقاريةكأخرل  ،منقكلةآثار  :اآلثار إلى نكعيفأما نقاط االلتقاء بيف ىذه القكانيف فتتعمؽ بتقسيـ 

إذا  مف اآلثار و اإلنسافما أنتجكؿ اعتبار  ثرم لمشيء، كمف نقاط االلتقاء أيضان ككذلؾ تحديد عمر أ
 .تكافر شرط العمر األثرم، أك المصمحة الكطنية في حاؿ عدـ تكافر شرط العمر األثرم 

العالمي  حماية التراثاالتفاقية الدكلية الخاصة بكمف االتفاقيات الدكلية التي عرفت اآلثار نذكر 
بباريس بتاريخ  ةعشر  قرىا المؤتمر العاـ لميكنسكك في دكرتو السابعأالثقافي كالطبيعي التي 

 األكلىفي المادتيف  ، كذلؾكرد في القكانيف العربية لما مغايران  تعريفان  اآلثارعرفت كالتي  ،ُِٕٗ/ُُ/ُٔ
 : اآلثار بأنياكعرفت  ،مف التراث الثقافي ان جزء اآلثارعمى اعتبار  األكلى، فقد نصت المادة كالثانية منيا

 األثريةأك التكاكيف ذات الصفة  كالعناصر،، كالتصكير عمى المباني، النحت كأعماؿ، المعمارية األعماؿ)
أك ، مف كجية نظر التاريخ استثنائيةن  عالميةن  قيمةن  كمجمكعات المعالـ التي ليا جميعان  كالكيكؼ، كالنقكش

 .(أك العمـ، الفف
المعالـ  نيابأكجزء مف التراث الطبيعي  اآلثارالثانية مف االتفاقية المذككرة  كما عرفت المادة

أك مف مجمكعات ىذه التشكيبلت التي ليا قيمة ، أك البيكلكجية، مف التشكيبلت الفيزيائية المتألقةالطبيعية 
 أك العممية.، ستثنائية مف كجية النظر الجماليةعالمية ا

في التشريعات  اآلثاريقابؿ تعريؼ  ،مف االتفاقية األكلىالتعريؼ الكارد في المادة  أفبلحظ ىنا كيي 
كما بناىا اإلنساف، كغيرىا مف عقارات  أبنية اإلنسانية مفالحضارات  أنتجتوالعربية فيما يخص كؿ ما 

                                                           
1
، منشور فً 1ص 2/2004/ 23و 22راجع توصٌات البٌان الختامً ألعمال مإتمر الحماٌة القانونٌة لآلثار العربٌة المنعقد فً القاهرة بتارٌخ  - 

 . www.justice – law home. Comموقع دار العدالة والقانون



25 
 

في التشريعات العربية فيما يخص العقارات التي  اآلثار الكاردةتقابؿ المادة الثانية مف االتفاقية تعريؼ 
 .ُكجدت بفعؿ عكامؿ الطبيعة

كبيف تعريفيا في التشريعات العربية ، تفاقيةفي اال اآلثاربيف تعريؼ  ظاىرة جكىريةن  كقان فر  أف إال
 :األمكر التاليةنجمؿ نقاط االختبلؼ في  أفكيمكف 

 :             في مكضعيف اآلثارؽ مف مفيـك في االتفاقية الدكلية يضيٌ  اآلثارتعريؼ  إف -ُ

التعريؼ  -ب المنقكلة. اآلثاركلـ يذكر البتة ، العقارية اآلثارفي االتفاقية يقتصر فقط عمى  اآلثارتعريؼ  - أ
يخرج  فإنوكبالتالي  ؛بالقيمة العالمية االستثنائية اآلثارالكارد في االتفاقية يشترط الستحقاؽ الحماية تمتع 

 .مف نطاؽ الحماية الدكلية إخراجو كيتبع ذلؾ حكمان  ،متع بيذه الصفة مف نطاؽ التعريؼثر ال يتكؿ أ

كىذا عمى  ،لآلثارنو لـ يمتـز بالنطاؽ الزمني أم أ ،زمنيان  تفاقية لـ يشترط عمران في اال اآلثاريؼ تعر  إف -ِ
 -التي تشترط العمر األثرم -حدكث تناقض بيف القكانيف الكطنية  إلى، مما يؤدم خبلؼ القكانيف العربية

االتفاقية كاالستفادة مف مزايا التعاكف لدل الدكؿ المعنية باالتفاقية عند الرغبة في تطبيؽ  كبيف االتفاقية،
 الدكلي الذم تحققو.

اكتفت قكانيف اآلثار العربية في تعريؼ اآلثار بما أنتجو اإلنساف، أك ما اشترؾ اإلنساف مع الطبيعة في  -ّ
إنتاجو. بينما أضافت االتفاقية المعالـ الطبيعية الناجمة عف العكامؿ الفيزيائية كالبيكلكجية دكف تدخؿ 

 .سافاإلن

في السجبلت الدكلية عمى اعتباره  يككف مسجبلن  أف ،الحماية الدكلية األثراشترطت االتفاقية كي يستأىؿ  -ْ
التي سجمت في قكائـ اليكنسكك كتراث  لآلثاركاف ذلؾ مفيدا بالنسبة  فإذا. استثنائيةقيمة عالمية  اذ أثران 

كالعبلقات الدكلية تمعب  السياسة أفعممنا  إذا كخاصةن ، اآلثارك الحاؿ بالنسبة لبقية ىفما إنساني، عالمي 
 ذلؾ.في  محكريان  دكران 

مع تقكـ بتنظيـ سجؿ خاص  أفقترح عمى كؿ دكلة عضك في االتفاقية ي في ىذا المجاؿ أنٌ كا  
 كمكافاة ،اإلنسانيمدرجة في قكائـ التراث العالمي الغير  اآلثاربما في ذلؾ  ،آثاربما تمتمكو مف الصكر 

جديدة   آثاربحيث يتـ تحديث ىذا السجؿ كمما تـ اكتشاؼ  آثار،مركز السجؿ الدكلي بما تممكو مف 
 اآلثار.تبقى الدكؿ مكاكبة لبلمتيازات التي تحققيا االتفاقية في حماية  اإلجراءكبيذا 

 

                                                           
صادرة عف  –االتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي كالطبيعي (  ُ)ممحؽ رقـ  ،ُِٖٗلعاـ  ُٖمجمة التراث الثقافي لئلنسانية العدد  -ُ

 .َّص ،ُِٖٗاليكنسكك باريس عاـ 
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 األىمية القانونية لتعريف اآلثار :الفرع الثاني
الفائدة القانكنية مف تعريؼ اآلثار؟ كىؿ مف نتائج قانكنية كاضحة لكضع : ما يرد تساؤؿ ىك

تعريؼ لآلثار؟ لئلجابة عمى ذلؾ يجب أف يتبادر لمذىف أف كصؼ الشيء مكضكع القضية ىك الفيصؿ 
 تكمف األىمية القانكنية في تعريؼ اآلثار في المسائؿ التالية:في تطبيؽ قانكف اآلثار، أك غيره، إذ 

 يق قانون اآلثار بشكل سميم:تطب أول:
اآلثار كنضج تعريؼ  عمى مدل دقة ،اآلثارلنصكص قكانيف  يتكقؼ التطبيؽ القانكني الصحيح

القانكني الذم  األساس ،مكضكع أم قضية قانكنية ،األثرمتحديد ماىية الشيء  كيعد ،ماىيتيا كتحديد
ـ الحكـ القضائي بالنقص يس األمرتجاىؿ ىذا  أف، كما البراءةبأك ، باإلدانةيبنى عميو الحكـ القضائي 

المراجع القضائية العميا في الدكؿ  غمب، كىذا ما اتفؽ عميو لدل أكيفقده السند القانكني السميـ ،كضكالغم
 :كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ،العربية

 أقيـالتي  األرضخمك الحكـ مف بياف ماىية  إف... ) القكؿ: إلىقرار محكمة النقض المصرية المنتيي  -ُ
تبيف  أفنو يجب لسبلمة الحكـ أ األصؿكلما كاف  .قصكر ،مف عدمو أثريةن كانت  إذاكما ، عمييا البناء

لـ  اإذالحكـ المطعكف فيو  فإفكالظركؼ التي كقعت فييا... ،جريمةال أركافكاقعة الدعكل بيانا تتحقؽ بو 
ؿ  ،األرضماىية  إلىيعرض في بيانو لكاقعة الدعكل  التي استخمصت منيا المحكمة ذلؾ  األدلةكلـ يحص 

 .(ُبما يبطمو كيكجب نقضو يككف قاصران  فإنو

 أثران كانت  إذاخمك الحكـ مف بياف ماىية المضبكطات كما  : )فأر محكمة النقض المصرية الذم قرر قرا -ِ
يراد ،في ذلؾ إليياأك عممية كالحقبة التاريخية التي ينتسب ، لو قيمة تاريخية ككجو  ،كمؤداىا اإلدانة كا 

 .ِ(بما يبطمو كيجب نقضو كعناصرىا الكاقعية يككف قاصران ، القانكنية بأركانيااستداللو بيا ثبكت الجريمة 

شرعية القرار المطعكف فيو تتكقؼ عمى صحة  )... :أفلذم قرر ا ،المبناني الدكلة شكرلقرار مجمس  -ّ
 .ّكما إذا كانت تؤدم إلى تصنيؼ البناء األثرم...( ،الكصؼ المعطى مف قبؿ اإلدارة لمكقائع

 بد أف تشكؿ ) ... األفعاؿ التي يعاقب عمييا القانكف ال قرارات محكمة النقض السكرية كمنيا حكميا بأف: -ْ
ضبارة تبيف أنو تـ كحيث أنو بالرجكع إلى محتكيات اإل .أك عمى المكاقع األثرية، عمى اآلثار اعتداءان 

                                                           
 .ُُُْصابؽ، ، مجمكعة األحكاـ الجنائية المصرية، مرجع س ّٔس ُٖٓٗ/ُِ/ُٖؽ جمسة  ْٓلسنة  ُٖٓٓطعف مصرم رقـ  -ُ
كمشار إليو لدل د. أحمد الحذيفي، الحماية الجنائية لآلثار، مرجع سابؽ  ََِْ/ُُ/ُُؽ جمسة  ٓٔلسنة  َُّٕطعف مصرم رقـ  -ِ

 .َُُص
اذ لممحامي األستكمشار إليو في كتاب قانكف اآلثار  ٗٗ/َُٖٗرقـ المراجعة  ََِِ/ُ/ُّتاريخ ِِّ قرار مجمس شكرل الدكلة في لبناف رقـ  -ّ

 .ُُٕص، ََِٗعاـ ،لبناف  ،بيركت ، منشكرات الحمبي الحقكقية، ، الطبعة األكلىسمير فرناف بالي



27 
 

ف ، كما أنو ال يحتكم عمى اآلثاركتبيف أ ،المطعكف ضدىـ بالحفر فيو ع الذم قاـالكشؼ عمى المكق
فك  ،ََِٔ/ِ/ٗ/ص تاريخِّثرم كىذا ما جاء بكتاب رئيس شعبة آثار الصنميف رقـ المكقع غير أ  ا 
رغـ  ،إال أنو لـ يناقشو في حيثيات القرار ،نو أشار إلى ىذا الكتاب في حقؿ األدلةرغـ أ ،القرار الطعيف

 .ُكحيث أف ذلؾ يكفي لنقض القرار...( ،أنو مف الكثائؽ اليامة كالمنتجة في الدعكل
 أثرية األشياءتقرير  أما اآلثار،ىك لتاريخ كقكع االعتداء عمى ىذه  بأثرية األشياءكالعبرة لمقكؿ 

كىذا ما قررتو محكمة  ،اآلثاركال يعني كقكع جـر ضد  ،ثر رجعيالفعؿ عمييا فميس لو أم أبعد كقكع 
 أفالمتضمف  ،ََِٖ/ّ/َّ/أ تاريخ َُُقرار كزير الثقافة رقـ  ألغتالسكرية عندما  اإلدارمالقضاء 

ف، كىك قيد التسجيؿ ثريان أ فى يٌ كقد عي  ،ثرمىك أ، العقار مكضكع القضية الذم قاـ بيدـ  ،المدعى عميو كا 
 ِِِمف قانكف اآلثار السكرم رقـ  ِّالمادة حكاـ يعتبر مخالفا أل ،البناء دكف الحصكؿ عمى ترخيص

 كتعديبلتو. ُّٔٗلعاـ 
عمى اعتبار أف ىذا  مذككرة إلى إلغاء القرار المشار إليوحيث انتيت محكمة القضاء اإلدارم ال

 .ِالقرار صدر بتاريخ الحؽ ليدـ البناء
مف تمقاء  ثارتياإكيمكف لممحكمة  ،لة تتعمؽ بالنظاـ العاـالشيء مف عدمو مسأ بأثريةكالقكؿ 

 .ّمحكمة النقض أماـمرة  ألكؿنفسيا كفي جميع مراحؿ التقاضي كلك 
محكمة  كمف الجدير بالذكر اإلشارة إلى ما تقرر لدل محكمة القضاء اإلدارم في مصر، كتحديدان 

حيث أضافت ىذه المحكمة إلى ، ََُِ/ٗ/ٓتاريخَُِٗبالدعكل رقـ  كندريةالقضاء اإلدارم في اإلس
، كىك ذكر سند اعتبار المضبكطات مف اآلثار جديدان  تحديد كنو كنكع األثر مكضكع القضية شرطان شرط 

محؿ التجريـ حيث كرد في الحكـ أنو يمـز لسبلمة الحكـ باإلدانة أف تبيف المحكمة كنو كنكع األثر 
 ناة مف الحظرضمف الحاالت المستث ندرجلؾ أف حيازتو، أك التصرؼ فيو ال يالمضبكط، كأف تبيف فكؽ ذ

قد اقتصر عمى القكؿ بأف المضبكطات ىي مف اآلثار، كبغير أف يبيف  ،ف الحكـ المطعكف فيوكما أ
ماىيتيا، كالحقبة التاريخية التي تنتمي إلييا، كدكف أف يكشؼ عف سنده في اعتبارىا مف اآلثار محؿ 

صكص ميجيبلن مما يعجز ىذه فإنو يككف قد جاء في ىذا الخ .التجريـ في أحكاـ القانكف سالؼ الذكر

                                                           
كمكجكدة في أرشيؼ محكمة النقض  )القضية غير منشكرةََِٗ/ُُ/ ّتاريخ َّّّقرار  -جنائية ثانية-ِٕٔٗسكرم أساس جزائي نقض  -ُ

 .(السكرية
 (.كالقرار مأخكذ مف أرشيؼ محكمة القضاء اإلدارم بدمشؽ )القضية غير منشكرةَُُِسنة ل ٓ/ْٖٕقرار محكمة القضاء اإلدارم رقـ  -ِ
كالقرار مأخكذ مف  أرشيؼ المحكمة اإلدارية  )القضية غير منشكرة َُٕٗلعاـُٖفي الطعف رقـ ُُقرار المحكمة اإلدارية العميا في سكريا رقـ  -ّ

 .(العميا بدمشؽ
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المحكمة عف مراقبة صحة تطبيؽ القانكف عمى الكاقعة كما صار إثباتيا في الحكـ كىك ما يعيبو 
 .ُبالقصكر

 :ثانيا: تحديد القانون الواجب التطبيق
ب التطبيؽ عمى في تحديد القانكف الكاج حاسـه  لمصفة األثرية التي يحمميا الشيء األثرم دكره  
 la compétence de)، كالكالية القضائية حديد الجية القضائية ذات الكالية، كبالتالي تالقانكنيةالكاقعة 

la juridiction )اختصاص جية قضائية بسمطة القضاء في أمكر معينة دكف جيات القضاء ): ىي
 كقاعدة عامة مع بعض االستثناءات  ،فبل بد مف تطبيؽ قانكف اآلثار ،ثريان كاف الشيء أ فإذا (.ِاألخرل

فقد خرج مف نطاؽ حماية قانكف اآلثار ليدخؿ في ظؿ  ،انتفت الصفة األثرية عف ىذا الشيء إذا أما
القكاعد المتعمقة بتكزيع  فبل تطبؽ ،عميو رى ثً كعي  ثريان كاف الكنز أ إذا، كعمى سبيؿ المثاؿ أخرلقكانيف 
النتفاء العمر  األثريةلـ تنطبؽ عميو الصفة  إذا أما، ثريان أ شيئان نز في ىذه الحالة غدا ف الك، ألالكنكز
 أحكاـ  كمثاؿ آخر يخص .ففي ىذه الحالة تطبؽ القكاعد المنظمة لتكزيع الكنكز ،مثبلن  بالنسبة لو األثرم

كف مف قان ٗٓٔفي المادة ، ك مف قانكف العقكبات المبناني ّٕٔ في المادةالمقطة المنصكص عنيا 
أك  ،أك كتـ لقطة، أك رفض أف يرد، أك اختمسستممؾ كؿ مف ا-ُ)  :السكرم التي تنص عمىالعقكبات 

، يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير ىرةأك بقكة قا أك بصكرة طارئة ،أم شيء منقكؿ دخؿ في حيازتو غمطا
 -ِ. ليرة سكرية فيتقؿ الغرامة عف ألإلى سنتيف كبغرامة حتى ربع قيمة الردكد كالعطؿ كالضرر عمى أال 

 ؽ بالنصيب العائد لغيره(.بما يتعم تسرم أحكاـ ىذه المادة عمى مف أصاب كنزان 
ذ يكجد لدل البعض عمبلت ذىبية مدكف في أكاخر عمر الدكلة العثمانية، إكمثاؿ ثالث العممة المسكككة  

ميبلدية، أك مئتيف ق، كىذا يعني أنو لـ يمض عمى سكيا فترة مئتي سنة ُّّٕعمييا أنيا عائدة لعاـ 
ـ يصدر مف السكرم، كل اآلثاركست سنكات ىجرية، كما ىك مذككر في تعريؼ اآلثار في قانكف 

لعدـ مركر  ؛ال تعد أثريةن  أنيا طبعان  اإلجابةأـ ال؟  ، فيؿ تعد أثريةن اآلثارىا مف السمطات األثرية اعتبار 
 الزمف المطمكب العتبارىا كذلؾ، مما يعني أف حيازتيا أك التعامؿ بيا غير خاضع لقانكف اآلثار. 

 
  

                                                           
كمية  ،جامعة حمكاف ،كليد محمد رشاد إبراىيـ، حماية اآلثار كعناصر التراث الثقافي في القانكف الدكلي الخاص، رسالة دكتكراه  مصر د. -ُ

 كما يمييا. ُِص ََِٓالحقكؽ 
2
 .221 ص ،الباب الرابع، 1999الهٌئة العامة للمطابع األمٌرٌة،  ،ة، القاهرمعجم القانون، مجمع اللغة العربٌة، مصر - 
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عندما تككف  المقطةقكانيف العربية في معالجة مكضكع الد اختبلؼ بيف ك كجال بد مف اإلشارة إلى ك 
 :ىذا المكضكع إلى عدة اتجاىات ىي انقسمت حكؿ حيث ،أثريان  شيئان 

 : التجاه األول
مع عدـ  ،كىك االتجاه الذم اعتبر قانكف اآلثار قانكنان خاصان، كىك القانكف األكلى بالتطبيؽ

خذ بيذا االتجاه قانكف كقد أشد مما يتضمنيا قانكف اآلثار، خبلؿ بأم قانكف آخر يتضمف عقكبة أاإل
في المادة  ،ََُِ الصادر عاـ ّمنو، ككذلؾ قانكف اآلثار المصرم  رقـ  ّٔاآلثار اليمني في المادة 

 منو. ُْ
 : التجاه الثاني

ثر مفقكد مف مالكو، أك مف الدكلة مسألة العثكر عمى أبنص خاص الذم لـ يعالج كىك االتجاه 
مف العكدة إلى ال بد لة حصمت مثؿ ىذه الحافإف  لذلؾ ؛كسكت عف تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ

 .ُُٗٗٗالصادر عاـ انكف اآلثار السكداني االتجاه ق خذ بيذاقانكف العقكبات، كقد أ نصكص
 :التجاه الثالث

ككذلؾ مسألة  ،كتشؼعمى أثر منقكؿ غير م كىك االتجاه الذم عالج فقط مسألة العثكر مصادفةن   
عمى األثر المنقكؿ، أك  عمى مف يعثر مصادفةن  قانكنيان  ، حيث فرض التزامان العمـ باكتشاؼ أثر منقكؿ

غ ؤلفراد بأف يبمً أك ل ،لمدكلة كاف مممككان أسكاء  ،مسجؿيصؿ إليو عمـ اكتشاؼ أثر منقكؿ غير مسجؿ، أك 
خذ بيذا االتجاه لة القانكنية، كقد أالسمطات األثرية تحت طائمة المساءالجيات اإلدارية التي عمييا إببلغ 

منو، كالتي عاقبت  ُٔبداللة المادة  ّٓكتعديبلتو في المادة  ،ُّٔٗلعاـ  ِِِقانكف اآلثار السكرم رقـ 
 ثر منقكؿ، أك اكتشافو بالحبس مف شير إلى سنتيف كالغرامة مفيمتنع عف اإلببلغ عف العثكر عمى أمف 
 إلى خمسة آالؼ ليرة سكرية. ألفيف
عف كاليتو  نو لـ يتخؿ  خذ بالحسباف كجكد قانكف آخر أشد، إال أذلؾ نجد أف قانكف اآلثار السكرم أكمع 

نما زاكج بيف قانكف اآلثار التي  ُٔكبيف القانكف اآلخر ذم العقكبة األشد كذلؾ في المادة  ،في التطبيؽ، كا 
ر شد ينص عمييا قانكف العقكبات، أك أم قانكف آختخؿ األحكاـ السابقة بأم عقكبة أ تنص عمى أنو ال

مف قانكف  ٗٓٔمادة ف اآلثار كبالتالي كبعد تعديؿ العمييا في قانك مضافا إلييا الغرامات المنصكص 
بحيث أصبحت المادة المذككرة ىي األشد ككف  ،َُُِلعاـ  ُالسكرم بالمرسكـ التشريعي رقـ العقكبات 

، عمى أال تقؿ العقكبة فييا الحبس مف ثبلثة أشير إلى سنتيف كالغرامة حتى  ربع قيمة العطؿ كالضرر
                                                           

 .ُِٔحمد الحذيفي، الحماية الجنائية لآلثار، مرجع سابؽ صأأميف . د  -ُ
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، أك امتنع مف يمتنع عف اإلببلغ عف العثكر عمى أثر ضائع، أك مكتشؼ حديثان ليرة سكرية، فإف  عف ألفي
مف قانكف  ٗٓٔفإنو يعاقب بمكجب نص المادة  ،عف اإلببلغ عف اكتشاؼ أثر رغـ عممو باكتشافو

ككف العقكبة المانعة لمحرية ىي األشد كما يعاقب بنفس  التي تعالج جـر كتـ المقطة ،لسكرمالعقكبات ا
 َََٓس إلى َؿ َََِمف قانكف اآلثار )الغرامة  ُٔلغرامة المنصكص عنيا في المادة الكقت با

 .ُس(َؿ
حيث لـ  ،تضمنتا نصيف عاميفمف قانكف اآلثار السكرم  ّٔك ّٓجدير بالذكر أف المادتيف 

لٌما يميز قانكف اآلثار فييما بيف األثر المنقكؿ المكتشؼ حديثا، أك األثر المكتشؼ المسجؿ، أك الذم 
 متى فقده مالكو الشخصي، أك فقد مف مستكدعات الدكلة، أك متاحفيا. ،يسجؿ بعد
ىي شرط أساسي في تجريـ األفعاؿ الكاقعة ضد اآلثار   ،كال بد مف اإلشارة إلى أف أثرية األشياء  

بؿ ينطبؽ  فبل يمكف تطبيؽ قانكف اآلثار ،ال يتمتع بالصفة األثرية ،فإذا تبيف أف الشيء مكضكع االعتداء
مف  ليست ركنان  أخرل فإف الصفة األثرية كبعبارةو  ،، كىذه الصفة ىي شرط تجريـعمى الفعؿ قكانيف أخرل

نما أركاف الجريمة ينية التي يمتاز بيا ركف ككف الشرط ال يتمتع بالصفة التكك  ،لمتجريـ ىي شرطه ، كا 
يفترض المشرع قياميا في كقت سابؽ، أك كشرط التجريـ ىك حالة كاقعية أك قانكنية مشركعة، ، الجريمة

معاصر لكقكع الجريمة، كترتبط الجريمة بيذه الحالة عدمان ال كجكدان، كىي خارجة عف ماىيتيا، كمثاؿ 
ييا صفة المكظؼ في جريمة الرشكة، كقياـ الحمؿ في جريمة اإلجياض، كشرط التجريـ ينص عميو مع

بحيث  ،ليكمؿ النمكذج القانكني الذم يريده الشارع ليا ،ريمةجانب أركاف الج إلىالقانكف في بعض الجرائـ 
ىي شرط يترتب عمى انعدامو  فالصفة األثرية ِتجريـ الفعؿ، إلىأف عدمو يخؿ بالسياسة الجنائية الرامية 

يرل البعض ك  ،ّ، إال أنو ال يدخؿ في حقيقة تككيف الجريمةالجريمة ، كىذا الشرط يتقدـ عمى أركافالعدـ
 .ْالتي يتمتع بيا الركف ،لعدـ تمتع الشرط بالصفة التككينية أنيا ركف مفترض ثيفمف الباح
ف يحدثاف قانكنيا فالقانكنية، كما ىما إال مصطمحا عتقد أف لمتعبيريف نفس الداللةكبدكرم أ 

 النتيجة القانكنية ذاتيا، كال حاجة لمخكض في التمييز بينيما مف الناحية العممية.
 

                                                           
ليرة سكرية بمكجب المرسكـ  0ََََُليرة سكرية كاألعمى  َََِأصبح الحد األدنى لعقكبة الغرامة الجنحية في كافة القكانيف الجزائية السكرية  - ُ

 .َُُِ/ ُ/ ُِكالنافذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ َُُِ/ُ/ّتاريخ  ُالتشريعي رقـ 
2
 .94، ص2002القسم العام، مطبوعات جامعة دمشق، د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات،  - 
3
 49السنة  1929، والرابع لعام .حسنٌن إبراهٌم صالح عبٌد، مفترضات الجرٌمة، مجلة القانون واالقتصاد، جامعة القاهرة، العددان الثالثد  -

 .542ص
4
 .291ص ،، مرجع سابقالجنائٌة لآلثار، دراسة مقارنة ، الحماٌةأمٌن أحمد الحذٌفً .د -
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 :أصول المالحقة القضائيةا: تحديد ثالث
المتعمقة بتحريؾ الدعكل  اإلجرائية األصكؿعند تطبيؽ  ،حاسمان  تمعب صفة الشيء األثرية دكران  

اىية يمعب تحديد مالمثاؿ عمى سبيؿ في مصر ترافؽ ذلؾ مع بعض الظركؼ الخاصة، ف إذا ،العامة
كيبنى عمى ذلؾ تحديد أصكؿ  ،قانكف العقكبات أك، اآلثارفي تطبيؽ قانكف  حاسمان  ان ر ك الشيء الممتقط د

كجب  بأثرمكاف الشيء الممتقط ليس  فإذا المبلحقة القضائية كفؽ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية.
، كال اآلثارفبل بد مف تطبيؽ قانكف  ،ثريان كاف الشيء أ إذا أما، نكف العقكبات ككف الجـر كتـ لقطةتطبيؽ قا

جريمة  يشٌكؿ عنو في الكقت المحدد قانكنان  اإلببلغكعدـ ، ثرمأ ألف كتـ شيء ،عند ىذا الحد األمريقؼ 
 ان جـر مدرجكىذا الجـر ال يمكف التصالح عميو مع النيابة العامة ككف ىذا ال، مكتشفة آثارعف  اإلببلغعدـ 

راءات، كاألصكؿ كىنا يتـ إتباع اإلج ،ثرممكضكعو شيء أ أف، كالسبب في قانكف اآلثار المصرم
 ُِّالجـر كتـ لقطة  كفؽ المادة  فإف ؛ثرماعتبر الشيء غير أ إذا أما .عند المحاكمة القضائية المتبعة
  مكرران  ُٖ، حسب المادة الجرائـ التي يجكز التصالح عميياكىك مف  ،المصرم العقكباتمكررا مف قانكف 

أىمية ىذا المكضكع أكثر إذا كتظير  ،ُٖٗٗلعاـ  ُْٕجنائية المصرم رقـ ) أ ( مف قانكف اإلجراءات ال
كبالتالي عمى المحكمة أف تمتـز بتحقيؽ ىذا الدفع إذا  ،عممنا أف الدفع بالتصالح مف مسائؿ النظاـ العاـ

ال شاب حكميا القصكر المكجب لنقضو ،ما أبداه المدعى عميو أثناء النظر في الدعكل  امتبلؾ ، كأيضان ُكا 
إال  - عامةو  كقاعدةو  –عامة ن  اآلثار فبل يمكف امتبلكيا ألنيا أمكاؿن ، أما المقطة منظـ كفؽ القانكف المدني

 بمكجب قانكف اآلثار في الحاالت الخاصة التي يجيزىا ىذا القانكف.
التمييز بيف الشيء المنقكؿ  بأىميةيتعمؽ  نذكر مثاالن  أفكفي الجميكرية العربية السكرية يمكف 

كلـ يعمـ مالكو  ان،مفقكد اعتبرناه شيئان  فإذا ،المبلحقة أصكؿالمعثكر عميو في تطبيؽ  ،ثرماألغير ك  األثرم
 ٗٓٔالمقطة  كفؽ المادة  حكاـألف ىذا الشيء يخضع إف ، أم ال يتمتع بالصفة األثرية؛أثران دكف اعتباره 

 إذا إال –لمتضرر عمى شككل الفريؽ ا ان بناء إالكبالتالي ال تجكز مبلحقة الفاعؿ  ،مف قانكف العقكبات
فبل  ،أثران اعتبرنا المنقكؿ المعثكر عميو  إذا أمامف قانكف العقكبات،  ُٔٔسندا لممادة  – كاف مجيكالن 

الذم ال  اآلثاربؿ ينطبؽ قانكف  ،يشترط شككل المتضرر لمبلحقة كاتموالذم ينطبؽ عميو حكـ المقطة 
 .عامةه  أم شككل ألف اآلثار أمكاؿه   يشترط

                                                           
1
، ومشار إلٌه لدى الدكتور محمد السٌد عرفة، التحكٌم والصلح 33، مجموعة أحكام النقض لسنة 1912/ 19/5، تارٌخ 46نقض مصري رقم  - 

 . 262، ص2006وتطبٌقاتهما فً المجال الجنائً، منشورات جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة، الطبعة األولى، الرٌاض 
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لة األشخاص الذيف يعتدكف عمى المناطؽ األثرية أف تككف تمؾ ال بد في سبيؿ مساء أنوكما 
 ل عمييا في قرارىا.األرض المعتد ، كي تتمكف المحكمة مف تحديد ماىيةُاألماكف محددة كمسجمة أصكالن 

 كمضى عميو زمف محدد ،مما سبؽ يتبيف لنا أف اآلثار ىي كؿ ما تركو األسبلؼ في الماضي
كلتعريؼ اآلثار أىمية ال يمكف تجاىميا عند التطبيؽ السميـ لقانكف اآلثار، كبعد أف فرغنا نكف، بنص القا

 في المطمب الثاني. سننتقؿ لمحديث عف أنكاعيان مف تعريؼ اآلثار 
 :اآلثار اني: تصنيفالمطمب الث

العتبارات كمعايير  تبعان كذلؾ  ،أقساـ كأصناؼعدة  اآلثار إلىدرجت كؿ التشريعات عمى تقسيـ  
أك  ،لآلثار األجنبيةتتعمؽ بنظرة التشريعات  أخرلأك العتبارات  ،لؤلثرالحالة المادية  متعددة، كمنيا

دراسة كستتـ  ،دة لحضارة مف حضاراتيا المتعاقبةتككف عائ أفرض الدكلة دكف المكجكدة عمى أ اآلثار
 كفؽ التالي: اتجاىات التشريعات العربية

  :حسب وضعيا المادي أنواع اآلثار :األولالفرع 
ت التشريعات العربية في ثبلثة اتجاىات عند ذكر فقد تنكع ،لآلثار باالعتماد عمى الكضع المادم 

 :كما يمي اآلثار أنكاع
عقارية دكف التكسع في ذلؾ  كأخرل، منقكلة آثارنكعيف  اآلثار إلىـ كىك االتجاه الذم قس   :األولالتجاه 

تجاه المشرعاف المصرم كالسكداني كيمثؿ ىذا اال ،مقكاعد العامة في القانكف المدنيحيث ترؾ التفاصيؿ ل
منقكؿ  اآلثار إلىـ قسٌ  ،ََُِالصادر عاـ  ّرقـ  اآلثارفالمشرع المصرم كفي المادة الثانية مف قانكف 

الحضارات  أنتجتوأك منقكؿ ، كؿ عقار أثرا ) يعتبر :أنو كعقار حيث نصت المادة المذككرة عمى
 .المختمفة...(

تميز بيف  أنياتبيف  ،ُْٖٗمف القانكف المدني المصرم لعاـ  ِٖنص المادة  إلىكلدل العكدة 
كؿ شيء مستقر بحيزه ثابت فيو ال يمكف نقمو منو دكف تمؼ فيك عقار ككؿ  -ُ) المنقكؿ كالعقار بالقكؿ:
كمع ذلؾ يعتبر عقارا بالتخصيص المنقكؿ الذم يضعو صاحبو في  -ِ.ؿء فيك منقك ما عدا ذلؾ مف شي
خذ بو الذم أ ،كىذا المكقؼ ىك نفس المكقؼ ، أك استغبللو(.مى خدمة ىذا العقارعقار يممكو رصدا ع

 .ُِّٖٗلعاـ  ُُٕرقـ  (القديـ)المصرم  اآلثارقانكف 

                                                           
 .َٓمرجع سابؽ ص –كمشار إليو لدل سمير فرناف بالي ُِٖٗ/ٓ/ُٕت  ُُِٓؽ  َُٖٗ/ِْٕٗنقض سكرم ج  -ُ
 ُّٗٗالرياض عاـ  –لسعكدية ا، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب ،الكسائؿ األمنية لحماية اآلثار كاألعماؿ الفنية ،حمد حممي أميفأ -ِ

 .ُّٗص



33 
 

فقد صنؼ اآلثار إلى  ،كفي المادة الثالثة منو، ُٗٗٗاآلثار السكداني الصادر عاـ أما قانكف  
الخكض في التفاصيؿ في التفرقة بيف المنقكؿ  ان تارك ،بيذا التصنيؼ ثار عقارية مكتفيان كآ ،آثار منقكلة

مف قانكف المعامبلت المدنية السكداني  ِٔكخاصة المادة ، لقكاعد العامة في القانكف المدنيا إلى ،كالعقار
 .ُْٖٗالصادر عاـ 
منو عمى  ْنصت المادة  ، حيثََِِلعاـ  ٓٓالعراقي رقـ  اآلثارقانكف  الرأمخذ بيذا كقد أ

أك صكرىا  ،، أك رسميا: ) اآلثار ىي األمكاؿ المنقكلة، كغير المنقكلة التي بناىا، أك صنعيا، أك كتبياأف
 دكف ذكر ما أنتجتو الطبيعة. ،كيبلحظ أف قانكف اآلثار العراقي اكتفى بما أنتجو اإلنساف ...(اإلنساف 

 منو. ّفي المادة  ُٖٗٗلعاـ  ْ-ٖٗككذلؾ قانكف اآلثار الجزائرم رقـ 
 إلىحالتيا المادية  إلىبالنظر  اآلثارتقسيـ  إلىكيمثؿ ىذا االتجاه التشريعات التي جنحت  :التجاه الثاني

كيمثؿ ىذا لآلثار العقارية  كآخر، ةالمنقكل لآلثارثـ قامت بكضع تعريؼ خاص ، منقكلة كثابتة آثارنكعيف 
 ُٕٗٗلعاـ  ٖني رقـ اآلثار اليمكقانكف  ،كتعديبلتو ،ُّٔٗلعاـ  ِِِرم رقـ السك  اآلثاراالتجاه قانكف 

األكلى بذكر المادة  لذلؾ سيكتفى ؛كىي نصكص متشابية، ُُٕٗلعاـ  ِٔالسعكدم رقـ  اآلثاركنظاـ 
 :نكعيف ىما إلى اآلثارالسكرم التي تقسـ  اآلثارمف قانكف 

     مثؿ الكيكؼ الطبيعية  باألرضالمتصمة  بأنيا اآلثاركتعرفيا ُ(  Monuments) :ةالعقاري اآلثار -ُ
 اإلنسافأك حفر عمييا ، كالصخكر التي رسـ ،القديـ اإلنسافالتي كانت مخصصة لحاجات المحفكرة  أك
 مطمكرة في بطكف التبلؿ المتراكمةال كالمنشآت، المدف أطبلؿككذلؾ  ،أك كتابات، أك نقكشا، يـ صكراالقد

 كالحمامات، كالمشافي ،كالقصكر ،كالمعابد ،كالكنائس، كالمساجد ،ة لغايات مختمفةالتاريخية المنشأ كاألبنية
 التيجافك  ،األفاريز، ك كالسقكؼ، كاألدراج ،كالسدكد ،المشيدة كاألعمدة، كالنكافذ، األبكابكما اتصؿ بيا مثؿ 

 كشكاىد القبكر.، كالمذابح، كاألنصاب

أك عف المباني  ،األرضطبيعتيا منفصمة عف ككف بكىي التي صنعت لتِ (Antiquity)  المنقكلة: اآلثار -ِ
كالغرض مف صنعيا ككجكه  ،كالمصنكعات ميما كانت مادتيا، كالمنسكجات، كالمخطكطات، التاريخية

 استعماليا.

إلى النكعيف ( underwater cultural heritage ) :اآلثار المغمكرة في المياهكيمكف أف تضاؼ 
 َُِِلعاـ السكرم  قانكف حماية التراث د تعريؼ ىذا النكع في مشركعكقد كر ، مستقؿو  كنكعو السابقيف 

                                                           
1
-Unesco: the conservation of the cultural property, paris.1979.  

2
-Unesco: the conservation of the cultural property, paris.1979.  
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متكاصمة لمدة مئة عاـ  أك، بصكرة دكرية كميان  أك، بالمياه جزئيان  م الذم بقي مغمكران التراث الماد): بأنو
كالكارد في  ،، كىذا التعريؼ منطبؽ عمى تعريؼ اآلثار المغمكرة بالمياه(ُثقافيةكلو أىمية ، عمى األقؿ

 /أ.ُ( الفقرة ُفي المادة ) ،ََُِعاـ  (ِالتراث الثقافي المغمكر بالماء)اليكنسكك الخاصة بحماية اتفاقية 
بالمياه إلى التصنيفيف السابقيف كفؽ المادة  ةالمغمكر  قانكف اآلثار المغربي إضافة اآلثارقرر كلقد 

 أك تاريخيان  ،ثقافيان  كالتي تكتسي طابعان  ،إنسانيالدالة عمى كجكد  اآلثار: ) كؿ ابأني حيث عرفتيا منو (ْ)
كالمكجكدة  ،سنة عمى األقؿ ََُبصفة دكرية أك متكاصمة منذ  أك كميان  كالتي تككف مغمكرة جزئيان  ،ثريان أ أك

، كخاصة المكاقع كالبنيات كالبنايات كالمكاد كالبقايا أك اإلقميمية البحرية الكطنية ،يةالداخمتحت المياه 
أك كاممة مع  ،أك آالت أخرل مجزئة ،أك أية مركبات ،أك الطائرات ،أك الحيكانية كحطاـ السفف ،اآلدمية
   كالطبيعي. ،ككذا سياقيا االركيكلكجي ،أك أم محتكل آخر، حمكلتيا

مف أم  جاء خاليان  ،كتعديبلتو ،ُّٔٗلعاـ  ِِِالحالي رقـ السكرم  اآلثارقانكف  أفكيبلحظ 
ا ككأنو دكب األنيارأك قيعاف ، كقاع البحر اإلقميميةالمكجكدة في المياه  إلى اآلثار صراحة يشير نص
 .فقط األرضأك في باطف ، سةالمكجكدة عمى الياب اآلثار يحمي

ضافة اآلثار ،تعديؿ ىذا القانكف أىمية إلى اإلشارة إلىكىذا يدعك   إلى المغمكرة في المياه  كا 
  .ككاضح صريحو  بنصو  التي تخضع لمحماية القانكنية اآلثار

أضافا كالثابتة  ،المنقكلة اآلثارتعريؼ  اليمني كبعد االنتياء مفك  ،ف السكرمأف المشرعيكما يبلحظ 
أك  ،ثابتة آثارمف  أجزاء)كانت  إذاثابتة  آثاراالمنقكلة  اآلثار أففالقانكف السكرم اعتبر  ،تفاصيؿ أخرل

 زخارؼ ليا ...الخ(.
 ات الثابتة بحكـ اآلثار المنقكلةمف قانكف اآلثار الجزائرم أجزاء العقار  َٓكما اعتبرت المادة  

اآلثار اعتبرت مف كالتي  ،كىك مكقؼ متكافؽ مع تكصية اليكنسكك بشأف حماية الممتمكات الثقافية المنقكلة
 .ّمف آثار تاريخية  ان المفصكلة التي كانت تشكؿ أجزاء المنقكلة األشياء

بينما أضاؼ قانكف اآلثار اليمني عمى تعريؼ اآلثار الثابتة عبارة ىي: )... كتعتبر في حكـ  
 .اآلثار المنقكلة اآلثار التي تشكؿ جزءان مف آثار ثابتة، أك زخارؼ(

 :فأمرايؤخذ عمى القانكف اليمني ك 

                                                           
1
 من التراث. صطلح التراث العتباره اآلثار جزءا  ، وقد استخدم ممن مشروع  قانون حماٌة التراث السوري 2المادة  - 
2
 تستخدم االتفاقٌة مصطلح التراث للداللة على اآلثار. - 
3
، منشورات 21/11/1921توصٌة الٌونسكو بشؤن حماٌة الممتلكات الثقافٌة المنقولة التً اقرها المإتمر العام بدورته العشرٌن بتارٌخ  من بنود - 

 .الٌونسكو، مكتب الثقافة
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 اآلثارذكر عند النص عمى تي  أفيجب  إذ ،ىذه العبارة ليست في مكانيا المناسب أف :األمر األكؿ
 المنقكلة.
كبر لمحماية كفي ذلؾ ضماف أ ،ثابتان  أثران  ،األثر الثابتيعتبر جزء  أف كاألصح األفضؿمف  :الثانياألمر 

كخاصة في حاؿ  ،إذ يخشى أف تبقى األجزاء خارج نطاؽ الحماية ،ثرمأ األثرية حـرطالما كاف لمعقارات 
 عدـ معرفة األثر المنفصمة عنو.

 كأخرلمنقكلة  آثار إلى اآلثار، فقد صنؼ اه الكسط بيف االتجاىيف السابقيفكىك االتج :التجاه الثالث
 اآلثاركيمثؿ ىذا االتجاه قانكف  ،أك العقارية، المنقكلة اآلثارنو لـ يسيب في ذكر تفاصيؿ أ إال ،عقارية
حد ، كما تبنى ىذا االتجاه قانكف اآلثار العربي المك ََِْلعاـ  ِّالمعدؿ بالقانكف  ُِرقـ  األردني

 :ف اآلثار نكعافحيث كرد في الباب األكؿ منو بأ
 لنقكش الصخريةكا، كاألسكار، كالقبلع، المغاكر، ك كالكيكؼ، األثريةكالمباني ، آثار ثابتة مثؿ بقايا المدف - أ

المياه مغمكرة في أك  ،األرضمدفكنة تحت سطح كانت أسكاء  كغيرىا،، كالمدارس، كاألبنية الدينية
 أك اإلقميمية.، الداخمية

كيمكف تغيير  ،كىي المنقكالت التي صنعت لتككف بطبيعتيا منفصمة عف اآلثار الثابتة، آثار غير ثابتة  - ب
 مكانيا بغير تمؼ.

ئلسياب في ذكر أمثمة اآلثار الثابتة إذ ال ضركرة ل ،ىك االتجاه األفضؿرل أف االتجاه الثالث كأ
كانت أبأثرية األشياء سكاء  طالما منح القانكف لمسمطات األثرية سمطة تقديرية كاسعة في القكؿ ،كالمنقكلة

 منقكلة. أـ، ثابتة
انكنية لدل التشريعات العربية يتمثؿ يمكف أف نستنتج مف خبلؿ ما سبؽ أف تنكع االتجاىات الق

 بتقسيـ اآلثار إلى منقكلة كعقارية، بؿ في تفصيؿ أك إجماؿ ما يندرج تحت كؿ نكع مف األنكاع.
 ياحسب انتمائ أنواع اآلثار الفرع الثاني:
 اآلثار فاآلثاربيف صنفيف مف  لمتمييز اآلثار كانتماء، د بعض التشريعات عمى اعتماد نسبةمتعت

فإنيا  ،أخرلالتي يجرم نقميا مف ببلد  أما اآلثار .كطنية آثاراأك تكتشؼ في الكطف تعتبر ، تتكاجدالتي 
 إلىأك عدـ امتداده  ،مة تتعمؽ بامتداد حماية القانكف الكطنيقانكنية مي آثاركليذا التقسيـ  ؛أجنبية آثار

نما ،كأجنبية كطنية اآلثار إلىكليس الميـ تقسيـ  ،اآلثار األجنبية  إلى إضفاءالميـ ىك جنكح المشرع  كا 
 .اآلثارالحماية عمى 
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 عدة اتجاىات كىي: األمر إلىكقد انقسمت التشريعات العربية في ىذا 
 باإلجراءاتنو لـ يميز ال أ إال أجنبية كأخرل، كطنية آثار إلى اآلثاركىذا االتجاه صنؼ  :األولالتجاه 

 ّالمصرم  اآلثاركيمثؿ ىذا االتجاه قانكف ، نفسيا درجة الحماية فرد ليماكأ، يفكال بالحماية بيف الصنف
رض متى كجد عمى ألمختمفة...الحضارات ا أنتجتوأك منقكؿ ، أم عقار ) :األثرالذم اعتبر  ََُِلعاـ 
مظيرا مف مظاىر الحضارات المختمفة التي  أك تاريخية باعتباره ،أثرية أىميةأك ، ككانت لو قيمة، مصر
 اآلثارقانكف  أفكىذا يعني  .ليا صمة تاريخية بيا...(أك كانت  ،رض مصرقامت عمى أأك ، أنتجت

 عدة شركط ىي: لآلثارالمصرم اشترط لتحقيؽ الحماية 
 في القانكف. اآلثارحسب تعريؼ  آثاران تككف  أف -ُ
 رض مصر.عمى أكجكد اآلثار  -ِ

 أك تاريخية. أثرية أىميةليا  أم، قيمةب اآلثارىذه تتمتع  أف -ّ

كطنية الذم اعتبر اآلثار المكجكدة في لبناف  ،تمكات الثقافية المبنانيالممكاتخذ نفس المكقؼ قانكف       
اريخ أك الحقبة التاريخية التي يرجع إلييا ت، في لبناف ميما كانت جنسية الصانعإذا كانت مصنكعة 

أك  ،ي المياه اإلقميمية المبنانيةأك ف، أك في جكؼ األرض، المبنانية عمييا عمى األرض رى ثً أك عي ، الصنع
أك الشراء ، اف بصكرة مشركعة كالتبادؿ الطكعيدخكليا إلى لبن ةطيشر أك عثر عمييا خارج لبناف ، صنعت

أجنبية  فإنيا تعتبر آثاران  ،، كما سكل ذلؾُبمكافقة السمطات المختصة في البمد األصمي ليذه الممتمكات
 الحماية القانكنية.لصنفيف مف حيث دكف التمييز بيف ا
  األجنبية كاآلثار، الكطنية اآلثارعندما ميز بيف ، قانكف اآلثار السكرم نفس النيجتعديؿ كلقد نيج مشركع 

كاـ ىذا : تسرم أحنوادة الثانية منو حيث تنص عمى أ، كذلؾ في المفرد لمنكعيف نفس درجة الحمايةكأ
 في حدكد ما ىك منصكص عميو في ىذا القانكف.، كعمى التراث األجنبي القانكف عمى تراث الدكلة

كىك االتجاه الذم لـ يعرؼ ىذا التصنيؼ لآلثار، حيث جاءت نصكصو عامة لـ تميز  :التجاه الثاني
، كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف تي أنتجتيا الحضارات األخرلأك ال، ر التي أنتجتيا الحضارات الكطنيةبيف اآلثا

كنظاـ  ،ََِْلعاـ  ِّككذلؾ قانكف اآلثار األردني رقـ  ،كتعديبلتؤُّٗلعاـ  ِِِاآلثار السكرم رقـ 
 الذم يعد األكثر كضكحان  ،ُْٗٗ لعاـ ّٓككذلؾ قانكف اآلثار التكنسي رقـ ، ِٔاآلثار السعكدم رقـ 

 كاآلثار األجنبية حيث تضمف، عدـ التمييز بيف اآلثار الكطنية عمى إذ نص صراحةن  ،بيف ىذه القكانيف

                                                           
المتخصصة في الترميـ كالحفاظ عمى األكابد كرقة عمؿ مقدمة لمركز الدراسات العميا  اندريو صادر مدير عاـ كزارة الثقافة المبنانية سابقا، .د -ُ

 .ْٓص ََِّطرابمس ، الجامعة المبنانية ، بعنكاف التراث كالقانكف في لبناف كسكريا كاألردف، ،كالمكاقع التاريخية
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ا ثر خمفتو الحضارات ... ممكؿ أ أك تقميديان ، أك تاريخيان ، أثريان  )... تعتبر تراثان  :ألكؿ منو أنواالفصؿ 
 أك العالمية(.، كالذم تثبت قيمتو الكطنية، أك التاريخ، يرجع إلى فترات ما قبؿ التاريخ

( ففرؽ بيف األصمي )كطنيا حسب انتمائيا اآلثار: كىك االتجاه الذم ميز بيف نكعيف مف التجاه الثالث
، بينما لـ يعترؼ الكطنية بقكانيف تحمييا كتصكنيا اآلثاركبالتالي خص   ،األجنبية كاآلثار، الكطنية اآلثار
 َْالميبي القديـ رقـ  اآلثاركيمثؿ ىذا االتجاه قانكف ، األجنبية لآلثارحماية في القكانيف الكطنية  بأدنى
  ه اإلنساف مما ىك ثابت بطبيعتو ككؿ ما أنتجو بيدهكؿ ما أنشأ ) :الذم يعرؼ األثر بأنو، ُُٖٔٗلعاـ 

أك  ،كلو عبلقة بالتاريخ ،أك كجد في ليبيا، التي خمفيا عمى أف يككف قد اكتشؼكالبقايا  ،أك بفكره
 الحضارة(.
ال يعد  ،أك غير مشركعة، ـ إدخالو إلى ليبيا بصكرة مشركعةيتأثرم أم شيء  فإف ،كبمكجب ذلؾ 

كىذا اتجاه  ،ئة عاـمضى عمى إنتاجو أكثر مف مكلك  ،حتى كلك انطبقت عميو كافة الشركط الباقية ،ثريان أ
 شذ فيو القانكف الميبي القديـ عف كافة القكانيف العربية.

ميز بصكرة غير مباشرة  ،ََِْلعاـ  ِّأف قانكف اآلثار األردني رقـ إلى كال بد مف اإلشارة  
فقة الدائرة المختصة منو عندما أباح لميكاة بمكا ٓ، كذلؾ في المادة األجنبية اآلثار الكطنية كاآلثاربيف 

إذا أجازت ذلؾ تشريعات بمد المنشأ شريطة  ،أك جمعيا مف خارج المممكة بيدؼ االقتناء، تممؾ اآلثار
 تبميغ المراكز الجمركية عمى الحدكد عند إدخاليا.

كاآلثار األجنبية  ،لذم لـ يميز بيف اآلثار الكطنيةا ،رل أف االتجاه األفضؿ ىك االتجاه الثانيكأ
     ، كما أف الحضارات مرتبطة فيما بينيا بشكؿ ثار ىي مف إنتاج اإلنسانية جمعاءعمى اعتبار أف اآل

أف التمييز بيف اآلثار الكطنية كاألجنبية مف الممكف أف يؤدم إلى التراخي في مكافحة جرائـ ك ، أك بأخر
كما تقرر بيذا  ،عف أف ىذا التمييز ال ينسجـ مع التعاكف الدكلي في صيانة اآلثار ىذا فضبلن  ،اآلثار
الكطنية  آثارىاكال يحقؽ أم فائدة عممية لمدكؿ الدائبة لحماية ، ف مف قبؿ الجيات الدكلية المختصةالشأ

 .أجنبية آثار أنياالكطنية بحجة  اآلثاربؿ قد يساعد عمى االعتداء عمى 
 اآلثار حسب مصدرىا نواعأ: الفرع الثالث

 نكعيف ىما: إلى نظر عف حالتيا المادية كانتمائياتتنكع اآلثار حسب مصدرىا بغض ال 
كي  أكجدىاالتي  اإلنساف، أم ىي مخمفات اإلنساف أنتجياالصناعية كىي اآلثار التي  اآلثار: األولالنوع 

كي  اإلنساف أكجدىا، كالتي كاألكاني ...الخ ،كاألسمحة، كالقبلع، كالبيكت ،يتكيؼ مع البيئة المحيطة بو
                                                           

 الذم تبنى االتجاه األكؿ. ُّٗٗلعاـ  ّلقد الغي ىذا القانكف بالقانكف رقـ  -ُ
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التي  اآلثار أيضاالنكع  ا، كيدخؿ في ىذكفنكنو، ثقافتوكذلؾ ك  ،كأدكات العبادة يمبي اعتقاداتو الدينية
 اإلنساف كالكيكؼ عمييا اليد البشرية التعديؿ كي تتناسب مع حاجات  أدخمتالطبيعة ثـ  أنتجتيا

 .)البيئة األثرية الصناعية(كيسمى ىذا النكع  ،كغيرىا، ألدكات الصكانيةكا
و اآلثار بأنيا من ٕ/ْحيث عرفت المادة  ،ََِِلعاـ  ٓٓكيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار العراقي رقـ 

أك ، أك رسميا، ك صنعيا، أك نحتيا، أك أنتجيا، أك كتبيا، أكغير المنقكلة التي بناىا، األمكاؿ المنقكلة
 ، كالنباتية.سنة، ككذلؾ اليياكؿ البشرية، كالحيكانية ََِؿ عمرىا عف إلنساف كال يقصكرىا ا

أك  ،كغيرىا ،كالمغاكر ،كيبلحظ ىنا أف القانكف المذككر لـ يشر إلى اآلثار التي تركتيا الطبيعة كالكيكؼ
 األشكاؿ الطبيعية التي تشارؾ اإلنساف مع الطبيعة في إيجادىا بالصكرة إلى انتقمت إلينا.

كؿ كتشمؿ ، اإلنسافالطبيعة دكف أم تدخؿ مف  أنتجتياالتي  اآلثار: كىي الطبيعية اآلثار: الثانيالنوع 
 كاألماكف، كالفيزيائية ،لطبيعيةا كاألشكاؿ، مثؿ الجباؿ ،اإلنسافبفعؿ الطبيعة دكف تدخبلت مف كجد ما 

عية التي كالمحميات الطبي ،كالغابات، كينات الطبيعة )البيئة الطبيعية(كالمناظر الخبلبة مف تك، الطبيعية
)البيئة األثرية كتسمى  ؛نادرة مف الحيكاناتالتي تحمي السبلالت ال كاألماكف، تشتمؿ عمى نباتات نادرة

، كقد ذكر ىذا النكع في اتفاقية حماية ُلئلنسانيةكتعتبر مف بيف عناصر التراث المشترؾ ، الطبيعية(
 .ُِٕٗالتراث الطبيعي لعاـ 

 مختمفان  نيجان  ،ُْٗٗلعاـ  ّٓقانكف اآلثار التكنسي رقـ  اتبعفقد  ،اؽ ىذا التصنيؼكفي سي 
كفؽ  فاآلثاربصكرة تفصيمية  اآلثار أصناؼبحيث يذكر جميع  ،الرباعي لآلثارالتعداد عندما اعتمد 

 :ِالقانكف المذككر ىي
التي ليا قيمة  ،كالطبيعة اإلنسافالمشتركة بيف  األعماؿ أك، اإلنساف أعماؿالمكاقع الثقافية الشاىدة عمى  -ُ

 كالمغاكر.، كعالمية كتمثؿ الكيكؼ، كطنية

، المنعزلة كغير المنعزلة كغير المبنية، كىي مجمكعة العقارات المبنية، كالتقميدية، المجمكعات التاريخية -ِ
 كتمثؿ مدنان كقرل...الخ.

كتمثؿ المباني المنفردة ، أك تابعة لمممؾ العاـ ) األفراد( المعالـ التاريخية ) المباني( كىي ممؾ الخكاص -ّ
 .األثرمذات الطابع 

 .األثرمأك ، المنقكالت ذات الطابع التاريخي -ْ

                                                           
1
 -  Jean -  pierre  Body : Patrimoine culturel et patrimoine Naturel – la documentation Française – 1994 –p. 10.   

2
معة حٌدر عبد الرزاق كمونة، أهمٌة الحماٌة القانونٌة للمحافظة على المواقع والمبانً التارٌخٌة فً المدٌنة العربٌة، دراسات قانونٌة، جا  .د أ. - 

 .10ص ،2002لعام  4السنة  3غداد، مركز التخطٌط الحضري واإلقلٌمً للدراسات العلٌا، بٌت الحكمة العدد ب
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آثار  إلىقانكف اآلثار السكرم كغيره مف القكانيف قسـ اآلثار بشكؿ عاـ  أفيتبيف مما سبؽ ذكره 
ينص عمى  أفنو يفضؿ أ إالقايا البشرية مف اآلثار، في عدـ اعتبار الب ككاف مكفقان  ،ثابتة كأخرلمنقكلة 

 .اآلثار حمايةخضكعيا لقكاعد 
كمع ذلؾ فإنيا تتميز عف الكثير مف األشياء التي تقترب أف اآلثار متنكعة كمتعددة،  كىكذا يظير

 في المطمب الثالث. وعنسيتـ الحديث  منيا كتشابييا، كىذا ما
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  عما شابييا: اآلثاريز يتم :المطمب الثالث
 أخرلكمصطمحات قانكنية  أشياءكبيف ، بالمفيـك المذككر سابقان  اآلثارث خمط بيف دقد يح 
 كالقيمة المادية، صفة القدـ اآلثاركبيف  ،يجمع بينيا...الخ، إذ ، كالتراثكالنصب التذكارية كالكنكز
االعتداء عمييا قانكف  أفعاؿينطبؽ عمى  أفكبالتالي ال يمكف  ،آثاران في الحقيقة ال تعد  أنيا إال ،كالمعنكية

ىذا ما جرل في بعض الدكؿ العربية، كسكؼ ك  ،حمايتيا عبر سف قكانيف خاصة بيا بؿ ال بد مف ،اآلثار
عمى تفرد اآلثار  األشياء المشابية ليا تأكيدان  كاالختبلؼ بيف اآلثار كغيرىا مف، نكضح أكجو الشبو

 الفركع التالية: ذكره في ىذا المطمب كفؽ سيأتيكما ، األشياء تميزىا عف  ىذهك 
 والكنوز: اآلثار: الفرق بين األولالفرع 

نقاط  إظياركمف ثـ  ،ال بد مف تعريؼ كؿ منيما ،الكنكزعف  اآلثار ما يميز لكي تتـ معرفة 
 ءاالكتفاتـ د لمتكرار فق كتجنبان  ،سابقان كنو تـ التطرؽ إلى تعريؼ اآلثار كك ،كاالختبلؼ بينيما التشابو

 :بتعريؼ الكنكز كما يمي
  :تعريف الكنز :أول

 حديد مدلكليا االصطبلحي لدل فقياء الشريعةسكؼ يتـ تكضيح معنى عبارة كنز في المغة ثـ ت 
 :سيأتيكما 

 كدفنوي  جمعوي  ييتىنىافىسي فيو، ككىنىزى الماؿى  كىك كؿ مجمكع مدخرو  كىنىزى كىٍنزىان كالجمع كنكز، فٍ الكنز مً  :الكنز لغةً  - أ
 .ُفي األرض

 .ِكامتؤل ى  اكتىنىزى الشيءي اجتمعى  :كيقاؿ
 األمكاؿمف  األرضفي باطف  كأكدعكه، الكنز بالقكؿ: ىك ما دفنو الناس البعض يعرؼ :الكنز اصطالحاً  - ب

 . ّاإلسبلـفي  أـ ،سكاء في الجاىمية

عـ مف الركاز كىك أ، إنسافبفعؿ  األرض) اسـ لممثبت في  :بأنوابف عابديف الكنز  اإلماـكيعرؼ 
 .ْ(اإلسبلـ  كأىؿالكنز فيك دفيف الجاىمية  أما ،ف الركاز ىك دفيف الجاىمية فقطأل

                                                           
  ََٕص ََِّ ،بيركت  ،لبناف  ،الطبعة األربعكف، دار المشرؽ، المنجد في المغة كاألعبلـ، شمينديـ كأسامة مرع -ُ
 .ُِْصُٖٔٗبيركت محمد بف أبي بكر الرازم مختار الصحاح، مكتبة لبناف،  -ِ
الجزء  ،بيركت لبناف دار األرقـ )اليداية شرح بداية المبتدئ،الحسف عمي بف أبي بكر عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني  اإلماـ برىاف الديف أبك-ّ

 .ُِْص ،ََِٕ ائية لآلثار، دار النيضة العربية،حمد الحذيفي، الحماية الجنمشار إليو في كتاب الدكتكر أميف أك  ،ِٕاألكؿ ص
. ُّٖص ُٔٔٗمحمد أميف الشيير بابف عابديف، حاشية المحتار عمى الدر المختار، مصطفى البابي الحمبي، الطبعة الثانية الجزء الثاني  -ْ

صبلح مشركع قانكف اآلثار السكداني عاـ  ، معيد التدريس كاإلصبلح القانكني ُٖٗٗكمشار إليو لدل الدكتكر عكض الحسف النكر، تأصيؿ كا 
 .ُٖٗٗ/ٕ/ُْتاريخ  ٕٖٗالسكداف ، رئاسة الجميكرية ـ  ت ا ؽ /ـ . ت/ 
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غيرىا دف اكبيف المع ،كىك دفيف الجاىمية ،اء بيف الركازيميز الفقي إذجميكر الفقياء  رأمكىذا ىك 
أك كتابة تدؿ عمى ، ىي ما كجد بيا عبلمة اإلسبلميةفالكنكز  ،مف األشياء المدفكنة بعد إطبللة اإلسبلـ 

نو دفف قبؿ أك عبلمة تدؿ عمى أ، جد عميو كتابةكنز الجاىمية فيك ما ك  أما ،اإلسبلـدفنت بعد ظيكر  أنيا
 .ُاإلسبلـ

، أـ سبائؾ كال يعد مما أكدعو اإلنساف نقكدا كاف ،: كؿ ما يكجد في باطف األرضبأنوكيعرؼ أيضا 
 .ِمف األرض التي دفف فييا جزءان 
فاألمر  ،أما دفيف اإلسبلـ ؛أك كنزان ، كاف ركازان أ، سكاء مف اآلثار دفيف الجاىمية ىك حكمان رل أف كأ

أما إذا لـ تمض  .فيك كذلؾ ؛قانكنا العتباره أثران  فإذا مضت عميو المدة المحددة ،يعكد إلى عمر ىذا الكنز
كالتي لـ ، قُّّٕعاـ ة في أكاخر عيد الدكلة العثمانيةالمدة كما ىك الحاؿ في العممة الفضية المسككك

 إلىالسكرم عمى سبيؿ المثاؿ بالنظر  اآلثارفي قانكف  آثاران فإنيا ال تعد  ،عاـ ئتييمر عمى تاريخ سكيا م
 ثرممكف أف يتحكؿ إلى أمف العني أف الكنز ، كىذا يةكثرتيا كعدـ تفردىا مف جية ثانيكل ،عمرىا مف جية
 .كال يصح العكس ،مع مركر الزمف

 الكنز في القوانين الوضعية: -ج
 بإحالة، مما يدؿ عمى رغبة المشرع لمكنز تعريفان فييا جد العربية لـ أ اآلثاررغـ البحث في قكانيف 

لسكرم في المادة كمنيا القانكف المدني ا ،الكنز أحكاـالتي عالجت  ،القكانيف المدنية إلىالكنكز  أحكاـ
يثبت ممكيتو لو تككف ثبلثة  أفحد أك المخبكء الذم ال يستطيع أ، ) الكنز المدفكف :التي نصت عمى َّٖ

مع مراعاة النصكص  لمدكلة األخيركخمسو  ،كخمسو لمكتشفو ،لمالؾ العقار الذم كجد فيو الكنز أخماسو
 (.نظمة الخاصة بالمناجـ كاآلثارالكاردة في القكانيف كاأل

   الكنز المدفكف -ُ) :الكنز بقكليا أحكاـمف القانكف المدني المصرم  ّٕٖكما عالجت المادة 
أك لمالؾ ، لمالؾ العقار الذم كجد فيو الكنزيثبت ممكيتو لو يككف  أفحد أك المخبكء الذم ال يستطيع أ

 لمكاقؼ كالكرثة(. خاصان  مدفكنة يككف ممكان كالكنز الذم ال يعثر عميو في عيف  -ِرقبتو.
عادف ) الكنكز كالم :عمى حكـ الكنكز بالقكؿ األردنيمف القانكف المدني  ُ/ َُٖٕنصت المادة ك 

كنصت  ف مممككة لو كعميو الخمس لمدكلة(رض مممككة لشخص معيف تكك كغيرىا التي يعثر عمييا في أ
فاآلثار  .ة تنظـ األمكر المتعمقة بما ذكرالقكانيف الخاص :مذككرة في فقرتيا الرابعة عمى أفالمادة ال

                                                           
 كما يمييا. ِٕص، ُٖٗٗ ،، ، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، دار الفكردمشؽالزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو،  كىبة. د  -ُ
2
معهد البحوث والدراسات العربٌة، القاهرة، الطبعة األولى  ،ٌة مع المقارنة بالشرائع الوضعٌةعلً الخفٌف، الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالم. د  - 

 .49، ص1966،
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لمدكؿ أينما كجدت كاالستيبلء عمييا  كىي تعتبر ممكان  ،ُٕٔٗلعاـ  ُٔتنظميا أحكاـ خاصة بيا كالقانكف 
، فنحف أماـ ما يسمى بتعدد مة المنصكص عمييا في ذلؾ القانكفيشكؿ جريمة سرقة باإلضافة إلى الجري

 .ُالجرائـ المعنكم
يتكافر فيو  أفيجب  -يككف كنزان  كلكي -فإف الشيء ، ِكحسب قكاعد القانكف المدني العراقي

 :شرطاف ىما
ذا، ال يعد كنزان  كاف عقاران  فإذا ،األرض، مدفكنان في يككف الشيء منقكالن  أف -ُ عد  األرضكاف عمى سطح  كا 

 ال تعد كنكزان غير المسكككة كقطع الذىب، كالفضة كالنحاس...الخ، المعادف  أف، كما لقطة كليس بكنز
نما األرضليست بمنقكؿ مدفكف في  ألنياحتى كلك كانت مدفكنة   األرض.ىي جزء مف  كا 

   ، كيجكز إثبات حؽ الممكية بكافة طرؽ اإلثبات بما في ذلؾ البينة كالقرائف.أال تثبت ممكية الشيء ألحد -ِ
اآلثار عف معالجة  قكانيف إحجاـ فإف ،الكنز في القكانيف المدنية أحكاـكبغض النظر عف تفاصيؿ 

، كقد انعكس ىذا بيف اآلثار كالكنكز كاضحو  جكد فرؽو إنما ىك دليؿ عمى ك  ،كترؾ أمره لقكانيف أخرل ،الكنز
 الفرؽ عمى األحكاـ القانكنية الناظمة لكؿ منيما.

 أوجو الشبو بين اآلثار والكنوز: :ثانيا
 النقاط التالية: عض الصفات كا في بمكالكنكز فيما بيني اآلثاررب تتقا

 عرضة لبلعتداء از بأىمية مالية تجعمومتي، فكبلىما ة المادية لكؿ منيماتفقاف في األىمياآلثار كالكنكز ت -ُ
 .ّكبالتالي ضركرة سف القكانيف البلزمة لحمايتو

الكنكز ىك اإلنساف، كمصدر جزء ، حيث أف مصدر مع الكنكز مف حيث مصدر كؿ منيما تتفؽ اآلثار -ِ
 . كبير مف اآلثار اإلنساف أيضان 

قكانيف محددة سكاء ا إال بمكجب كاؿ التي ال يجكز االستيبلء عمييككذلؾ الكنكز ىي مف األم، إف اآلثار -ّ
 . ْأك غيرىا مف القكانيف كالقانكف المدني، قكانيف اآلثار

                                                           
 .ُِٖ، ص ََِِ،الطبعة السادسة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف ، كامؿ السعيد، شرح قانكف العقكبات األردني.  د -ُ
2
 .121، ص1923الطبعة األولى، لعام سعٌد عبد الكرٌم مبارك، شرح القانون المدنً العراقً، دار الحرٌة للطباعة، د.  - 
 .ُْٖحمد الحذيفي، الحماية الجنائية لآلثار مرجع سابؽ صأأميف . د  -ّ
معيد  –إسماعيؿ عبد المجيد كككباف، الحماية الجنائية لآلثار في القانكف اليمني، دراسة مقارنة بالقانكف المصرم، جامعة الدكؿ العربية  .أ -ْ

 .ِٔص ََِٕالقاىرة  -قسـ القانكف -البحكث كالدراسات العربية
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أك مخبكئيف في ، ما يككناف مدفكنيف في باطف األرضاآلثار لجية أنيما عادة الكثير مف تتفؽ الكنكز مع  -ْ
الزمف ثـ يعثر عمييما  محددة مفغير ، إذ يغيباف عف أنظار الناس لفترة أك في مكاف آخر، األرض

 كلعؿ ىذا ىك سبب تمتعيما بالقيمة المادية الكبيرة. .بطريقة ما

 تضي تحقيؽ الحماية المناسبة ليما مما يق ،كالكنكز مدلكؿ تاريخي كحضارم لآلثاريككف  أفيمكف  -ٓ
سبيؿ  عمى- آثاراالكنكز فيمكف حمايتيا مف خبلؿ اعتبارىا  أما ،ثاراآلتدخؿ ضمف حماية قانكف  فاآلثار

عمى ، أم لـ يمض ً العمر األثرمشرط  إذا خالفت ،بقرار مف السمطات األثرية المختصة -االستثناء
ككاف لمدكلة ، أك أثرية، كذلؾ إذ تكافر فييا قيمة تاريخيةا ما يكفي مف الزمف العتبارىا أثرية، صنعي

 مصمحة في حمايتيا.
 أوجو الختالف بين اآلثار والكنوز: ثالثا:

مف نقاط االختبلؼ بينيما  األكبرنو يكجد العدد أ إال ،مع الكنكز اآلثارمع كجكد نقاط تتشابو بيا  
 :الكنكز فيما يميك  ،اآلثارذكر االختبلؼ بيف كسيتـ 

 أففيمكف  اآلثار أما ،اإلنساففيي مف صنع  اإلنسافمصدر الكنكز دائما ىك  إف :من حيث المصدر -ُ
 اإلنسافتككف ناتجة عف تدخؿ  أفكما يمكف تككف مف صنع الطبيعة  أفكيمكف ، اإلنسافتككف مف صنع 
 مستمزمات حياتو. ليؤمفبعمؿ الطبيعة 

 أك حضاريةو ، ماديةو  ذات قيمةو  أشياءفيي  ،منقكلةن  أمكاالن  إالتككف  أفالكنكز ال يمكف  إف: حيث التنوع من -ِ
بعض  إلييا أضافت، كما أك عقاريةن ، تككف منقكلةن  أف إمافيي  اآلثار أما، األرضفي  مخبكءةو أك ، مدفكنةو 

مف  نطاقان  األكسعىي  اآلثار أف، كىذا يعني كالنباتية، الحيكانيةك ، لتشريعات بقايا السبلالت البشريةا
 الكنكز.

)العمر األثرم ( ال تعتبر كذلؾ حتى يمر عمييا فترة زمنية محددة  اآلثار إف: من حيث النطاق الزمني -ّ
ماؿ منقكؿ مدفكف كلو  فأم، كز فبل تشترط ىذه الفترة الزمنيةالكن أما، حسب السياسة التشريعية لكؿ دكلة

كتتـ معالجتو  يمكف أف يعد كنزان  ،كلـ تمر عميو فترة زمنية كبيرة ،حد ممكيتو الخاصةأقيمة مالية كلـ يثبت 
 كفؽ قكاعد القانكف المدني.

أما الكنكز فممكيتيا  ،مع بعض االستثناءاتبمكجب قانكف اآلثار  اآلثار أينما وجدت فيي ممك لمدولة -ْ
ف لـ ، لمالكيا منيا  جزءه  ةكيككف لمدكل ،فإف تقسيميا يككف بمكجب القانكف المدني ،تثبت ممكيتيا ألحدو كا 
 فقط.
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َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغََلَمْيِن يَِتيَمْيِن في سكرة الكيؼ: )بدليؿ قكلو تعالى  الكنوز ل يمكن أن تكون إل مدفونة  -ٓ
ٌز  َزُهَما رَْحَمًة ِمْن رَ ِفي اْلَمِديَنِة وََكاَن َتْحَتُه َكن ْ ُهَما َوَيْسَتْخرَِجا َكن ْ ُلغَا َأُشدَّ بَِّك َوَما َلُهَما وََكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحا فََأرَاَد رَبَُّك َأْن يَ ب ْ

ًرا ) في  مغمكرةن  ، أكأما اآلثار فيمكف أف تككف مدفكنةن  .(13فَ َعْلُتُه َعْن َأْمِري َذِلَك تَْأِويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصب ْ
 عمى سطح األرض. ، أك ظاىرةن المياه

 الفرع الثاني: الفرق بين اآلثار والُنصب التذكارية:
لو قيمة ، صكر تدؿ داللة رمزية عمى حدث ما أك، أك مجسمات، النصب التذكارية ىي تماثيؿ 
كالشكارع  ،الكبيرة كالساحات، في الحدائؽ العامةكتكضع عادة  ،إنسانيةأك ، أك قكمية، أك كطنية، تاريخية

 ث في الذاكرة الجمعية لممجتمع.دالرئيسية لضماف استمرارية ذكرل الح
  :بأنيا ُّٗٗلعاـ  ّالميبي رقـ  اآلثاركتعرؼ النصب التذكارية في البلئحة التنفيذية لقانكف 

أك  ،أك سياسي، ، ديني أك حربيلتخميد ذكرل حدث محدد أقيمتمبافو  أية) تعبير معمارم يطمؽ عمى 
 كالحجـ كمتميزة مف حيث الشكؿ، ىي ذات مفيكـ معمارم متعارؼ عميو، متنكعةأك ثقافي ك ، اجتماعي
عكدة كمحاكاة لممباني  يمثؿ بنائيان  شكبلن  تأخذكقد  ،كالزخرفية، كالطرازية، كالمفردات المعمارية، كالمككنات
 .ُ( األثريةأك ، التاريخية

 التالية: األمكرفي بعض  اآلثارالنصب التذكارية مع  أك تختمؼ كقد تتشابو
 والنصب التذكارية: اآلثارالشبو بين  أوجو: أول

 لآلثار كالنصب التذكارية قيمة معنكية ترتبط بما جرل في الدكؿ مف أحداث سابقة تكثؽ تاريخيا. -ُ

 كالنحت تاجيماإنكذلؾ لتشابو طرؽ  ،كالنصب التذكارية، بيف اآلثار) ظاىرم( يكجد تشابو شكمي -ِ
 أمران مقصكدان إلضفاء ركنؽ جماليالنصب لممباني األثرية محاكاة  تككف ، كقد...الخلقكالبكاستخداـ ا

 كمسحة تاريخية عمييا.

 العامة. األمكاؿكالنصب التذكارية لمدكؿ ككنيا مف ، اآلثارتعكد ممكية  -ّ

 
 
 

                                                           
، مكقع دار العدالة كالقانكف ُْٗٗلعاـ  ُِٓلشعبية العامة رقـ مف البلئحة التنفيذية لقانكف اآلثار الميبي الصادر بقرار المجنة ا َُانظر المادة  -ُ

 .www. Justice- law home. Comالعربي في الرابط:
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 ثانيًا: أوجو الختالف بين اآلثار والنصب التذكارية:
 :كأىمياعف النصب التذكارية في العديد مف النقاط  اآلثارتختمؼ  

النصب  أما ،نعو مدة زمنية محددة في القانكفأك ص، إنتاجويمر عمى  أف ثريان كي يككف الشيء أليشترط  - أ
 يمر عمييا زمف محدد. أفكال يشترط ، ارية فغالبا ما تككف حديثة العيدالتذك

ا ارتباط الفف الحديث كليس لي إنتاجالنصب التذكارية فيي مف  أما، الحضارات السابقة إنتاجمف  اآلثار  - ب
نما كضعت لمتذكير بحكادث تاريخية معينة.زمني بالحضارات السابقة  ، كا 

ب التذكارية فيك داللتيا مناط الحماية في النص أما ،التي تتمتع بيا األثريةىك الصفة  اآلثارمناط حماية   - ت
 مزينة.، كلالرمزية

الحماية  فإفالنصب التذكارية  أما ،كىي قكانيف خاصة اآلثارمدرجة ضمف قكانيف  لآلثارالحماية المقررة   - ث
 مف قانكف العقكبات  ُٕٔمادة فمثبل تنص الالعقكبات  ة ليا تككف مدرجة ضمف نصكص قانكفالمقرر 

 التذكارية األنصابك ، األبنية أك خرب قصدان  ) كؿ مف ىدـ، :عمىُْٗٗلعاـ  ُْٖـ السكرم رق
أك لمزينة العامة يعاقب بالحبس مف ستة ، المعدة لمنفعة الجميكر اإلنشاءاتغيرىا مف  أك، كالتماثيؿ

 ليرة سكرية(. عشرة آالؼ إلى ألفيفأك بالغرامة مف  ،ثبلث سنكات إلى أشير

ألشكاؿ التماثيؿ األثرية بأم شكؿ مف اعبارة التماثيؿ الكاردة في المادة السابقة ال تعني : أف اعتقدك 
ة نفسيا كؿ مف أقدـ ) يستحؽ العقكب: كرم التي تنص عمىالس مف قانكف العقكباتُ ُٕٕالمادة  بدليؿ

أك ، ِأك غير منقكؿ لو قيمة تاريخية، أك أم شيء منقكؿ، تذكارم بأك تخريب نص، قصدا عمى ىدـ
 ِِِكقد حؿ قانكف اآلثار السكرم  رقـ  .أك منظر طبيعي مسجؿ سكاء أكاف ممكا لو أـ لغيره(، تمثاؿ
 .مف الناحية الكاقعية دكف إلغائيا محؿ ىذه المادة ،مف الناحية العممية ،كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ 

العماني التي  مف قانكف العقكبات  َّٖمادة المذككرة سابقا نجد نص ال ُٕٔكقريبا مف نص المادة 
 عماني كؿ مف ىدـلاير  ََٓإلى  َٓأك بالغرامة مف ، لحبس مف ستة أشير إلى ثبلث سنكاتتعاقب با

اإلنشاءات المعدة لمنفعة أك غيرىا مف  ،أك التماثيؿ، أك األنصاب التاريخية، األبنية أك خرب قصدان 
 أك لمزينة.، الجميكر

 
 

                                                           
1
 من قانون العقوبات السوري.212من قانون العقوبات اللبنانً نص المادة  231المادة  نص طابقٌ - 
2
 .ثرٌا  ٌس بمعنى أن ٌكون المنقول بذاته أأي ٌدل على حدث تارٌخً، ول - 
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 التراث:عن  اآلثار تميز الفرع الثالث:
مة مينتائج لمتمييز بيف المفيكميف  أف إال، ظاىريان  كالتراث اختبلفان  اآلثارقد يككف االختبلؼ بيف  

ؿ ما ىك تراثي ، ككاآلثارلقانكف  ثرم يخضع حكمان ، فكؿ ما ىك أند تحديد القانكف الكاجب التطبيؽع
 .يخضع لقكانيف خاصة

ما ىي  اآلثار أفعمى اعتبار  اآلثارلمداللة عمى  ،كلقد اعتمدت بعض التشريعات عبارة التراث 
 :في المادة الثالثة منو التي تنص عمى َُٖٗلعاـ َٖ/ٔالعماني  رقـ  اآلثاركقانكف ، جزء مف التراث إال

  ...(. بأنكاعيا اآلثار -: أ د بالتراث القكمي في ىذا القانكف)يقص
مف التراث الثقافي  يتجزأال  جزءه  بأف اآلثارريتاني ك الم اآلثارمف قانكف  األكلىالمادة  اعتبرتكما 
 المحسكس.
تاريخ الصنع  األردففي  ،ََِٓ لعاـ ٓكالحضرم رقـ ، اعتمد قانكف حماية التراث العمراني كلقد

، ككؿ ما ىك منتج بعد آثارـ ىك َُٕٓكالتراث فكؿ شيء منتج قبؿ عاـ ، اآلثارلمتمييز بيف  اإلنتاجأك 
 .اآلثارفيك تراث بما ال يتعارض مع قانكف  ،ـ َُٕٓعاـ 

بيف اآلثار كالمكاد التراثية مف خبلؿ العمر  ،ََِِلعاـ  ٓٓرقـ كميز قانكف اآلثار العراقي 
كلو ككؿ شيء يقؿ عمره األثرم عف مئتي سنة  ،ثريان يء يزيد عمره عف مئتي عاـ يعد أاألثرم فكؿ ش

 .يعتبر مادة تراثيةقيمة تاريخية، أك كطنية، أك قكمية، أك دينية، أك فنية 
مف  اعتمد مصطمح التراث بدالن  إذ ،كتركيجو نفس التكجوكلمشركع قانكف حماية التراث السكرم 

 مف التراث. ان جزء اآلثار اآلثار معتبران 
كاالختبلؼ بيف التراث ، تحديد نقاط الشبو إلى بتحديد مدلكؿ التراث تكصبلن  لذلؾ سكؼ يتـ البدء 
 :اآلثاركبيف 

 اصطبلحي:آخر ، ك لغكمو  مدلكؿو  تفرع مفيـك التراث إلى: ي: مفيوم التراثأول
كيقاؿ اإلرث في  ،كىك األصؿ ،التراث مشتقة مف اإلرث، كاإلرث ىك الميراث : إف كممةالتراث لغةً  - أ

 .صدؽو  أم في أصؿً ، صدؽو  رثً ، كيقاؿ في إالكرث في الماؿ ك، الحسب

ا عف نى ضي بعٍ  وي ثى كرً ، كيقاؿ تكارثناه أم ى كاحده  اثي رى كالتي ، اثي رى اإلً ك ، كالًكرىاثي  ،ي كاإلٍرث، الًكٍرثي  :األعرابيكعف ابف 
 .ُدمان قً  بعضو 

                                                           
 ابف منظكر مرجع سابؽ. -ُ
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 في سكرة الفجر ريـآف الكبذاتيا رغـ كركدىا في القر  (تراث)عمماء المغة لـ يتعرضكا لبياف لفظ  أفكيبلحظ 
ا )) َراَث َأْكًَل َلمِّ ممة الميراث لك كاكتفكا ببياف مصدر الكممة بحيث يصبح التراث مرادفان  ((81َوتَْأُكُلوَن الت ُّ

، ألنو مف الكراثة كما قالكا كالتاء بدؿ مف الكاك ،ىك الميراث ، كيركف أف التراثرثككبلىما مف مصدر إ
 .ُفي تجاه كتخمة كتكأة

بعد اندثارىا مف  ِ، كمثاؿ ذلؾ ما يركل أف أصؿ حفر بئر زمـزعني كممة تراث ما كرث مف األسبلؼكت
 :يؿ يقكؿ لوقبؿ عبد المطمب جد النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ ىك ىاتؼ ىتؼ بعبد المطمب في الم

 لـ تندـ حفرتيا  إف  نؾ إزمـز          احفر  يا أييا المدلج 
 مف أبيؾ األعظـ        تسقي الحجيج حافبل ينمـ تراثه  كىي
 

 التراث اصطالحًا: - ب
   ، كعمـو ، مف فكرو األسبلؼكصفكة  األقدميفىك مجمكع ما خمفتو قرائح  Heritage)التراث ) 

، كاالستعانة بو عمى حؿ ما منو اإلفادةمما يمكف لجيمنا الحالي  ،، كحضارةو ، كفنكفو كنمط عيشو  ،كففو 
كال  كسميمة ،كنافعة، سامة، ضارة إفرازاتفرزه الماضي مف مف مشكبلت كتحديات، أك ىك كؿ ما أيكاجو 

در بنا ، منيا ما يجالحياة إلىكنظرتنا ، معيشتنا كأسمكب، كمعتقداتنا، الفعاؿ في مسمكنان  أثرىايزاؿ ليا 
 .ّمف نطاؽ سمبياتو اإلمكافأك الحد قدر ، ما ينبغي عمينا محاكلة استئصالو ، كمنياالتمسؾ بو كتنميتو

بكؿ ما فييا مف أحداث اكرة األمة ) ذ كالمدف اإلسبلمية بأنو: كيعرؼ التراث لدل منظمة العكاصـ
المككنة ، كالعمرانية كالمكانية، كتأثرت بالظركؼ االقتصادية، كاالجتماعية، التاريختمت عمى مر 

 .ْلممقكمات الحضارية لئلنساف بكؿ ما فييا مف تغيرات
) جميع  :أنوبشكؿ عاـ التراث  في المادة األكلى السكرم نكف حماية التراثقا كيعرؼ مشركع

 الناجمة عف تراكـ خبرات المجتمع، كالشاىد عمى تاريخ األمة ،شاطات اإلنساف المادية كالمعنكيةن
بما فييا ، كالمعارؼ المرتبطة بيا، كالتي ليا أىمية ثقافية، كالفنكف، المعتقدات كاآلدابك  ،، كالقيـكأحكاليا
، كالمشاىد الطبيعية الثقافية(، كيخصص المشركع المذككر كالمدف التاريخية ، كالمكاقع كالتجمعاتاآلثار

تعريفا خاصا لمتراث المادم ) اآلثار( بالقكؿ: ) ىك التراث المممكس الذم لو أىمية ثقافية سكاء أكاف ثابتان 
                                                           

1
 .424، ص1911حمد دروٌش، إعراب القرآن وبٌانه، دار ابن كثٌر، دمشق، محً الدٌن أ - 
2
 . 326، ص1994محمد عجٌنة، أساطٌر العرب عند الجاهلٌة ودالالتها، دار الفارابً، بٌروت،  لبنان، الطبعة األولى، . د  - 
جامعة حمكاف، كمية ، مصر كليد محمد رشاد إبراىيـ، حماية اآلثار كعناصر التراث الثقافي في القانكف الدكلي الخاص، رسالة دكتكراه،. د -ّ

 .ٓص ََِٓالحقكؽ 
 .َُُص ،ََِّ ،طرابمس لبناف  ،الجامعة المبنانية  ،لقانكف في لبناف كسكريا كاألردفإحساف عرساف الرباعي، بحث مقدـ لمؤتمر التراث كا. د -ْ
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جميع الممارسات أك منقكالن، أك مغمكران بالمياه(، ثـ يضع تعريفا محددا لمتراث البلمادم بأنو: ) 
قدات، كالمعارؼ، كالميارات، التي ترتبط بالتراث المادم الثابت بشكؿ مباشر، كالذم ، كالمعتكالتصكرات

تبدعو الجماعات، كالمجمكعات، بما يتفؽ مع بيئتيا كتفاعميا مع الطبيعة كتاريخيا، كينمي لدييا 
 اإلحساس بيكيتيا كالشعكر باستمراريتيا كاالعتزاز بانجازاتيا(. 

الكممة معنى يتعمؽ بالنقؿ كاالنتقاؿ مف الماضي إلى  كالميراث، كتحكم راث يتعمؽ باإلرثكالت
 .ُلما نستممو مف األجداد كننقمو فيما بعد لؤلجياؿ القادمة المستقبؿ. فالتراث يجب أف يعتبر إرثان 

، كيتناقؿ مف كس الخصائص البشرية عميقة الجذكركيعرفو البعض بأنو شكؿ ثقافي متميز يع
عميو التغيرات الثقافية ، كتظير بيئيان  كمتميزةو  ،نكعيان  متفاكتةو  زمنيةو  د عبر فترةو ، كيصمخرجيؿ إلى آ

تراث مادم  -ُ، كيقسـ إلى ثبلثة أقساـ، مستمرةو  أساسيةو  بكحدةو  يحتفظ دائمان كلكنو ، كالعادية، الداخمية
 .ِتراث اجتماعي -ّ .تراث فكرم  -ِ.كغير منقكؿ، منقكؿ
 والتراث: اآلثارالشبو بين  أوجوثانيا: 

 :أىمياالعديد مف السمات  مع التراث في اآلثارتمتقي   
كالطابع ، ذم القيمة اإلنسانيلمنتاج  ، ككبلىما يعطي بعدان ىكية الجماعة يصكغاف معان  اآلثارك التراث   -ُ

 .ّلذلؾ فيما متبلزماف أك التاريخي، أك العممي، اإلدارمأك ، الفني

 .ْاألجياؿعمى القديـ المتكارث بيف  إالال يطمقاف   -ِ

 العقار كالمنقكؿ. كبلىما يشمؿ -ّ
 والتراث: اآلثارالختالف بين  أوجوثالثا: 

في العديد مف نقاط  مختمفاف أنيما إال، كالتراث اآلثاركالتي تجمع  ،رغـ السمات السابؽ ذكرىا 
 ىذه النقاط فيما يمي: ، كيمكف ذكرالتمايز

كال يمكف ربطو بعمر ، ي ال يمكف حصره في النطاؽ الزمني، كبالتالزمنية محددةفترة لالتراث ال يخضع  -ُ
أك ، أك االجتماعية، أك العممية، األدبيةأك ، كلو قيمة مف القيـ الفنية، معيف، فيك يشمؿ كؿ ما ىك قديـ

 ، بخبلؼ اآلثار التي ترتبط بنطاؽ زمني محدد ىك العمر األثرم.التاريخية

                                                           
1
  2003عمان، الطبعة األولى ،  -دلٌل الٌونسكو واالٌكروم فً تعرٌف الشباب بحماٌة وإدارة مواقع التراث، طباعة مكتب الٌونسكو فً األردن - 

 .12ص
2
 .3ٌوسف محمد عبد هللا ، الحفاظ على الموروث الثقافً والحضاري وسبل تنمٌته ، منشورات جامعة صنعاء )دون ذكر تارٌخ النشر( ، صد.  - 
 .ُّٓص  مرجع سابؽ، ،الحماية الجنائية لآلثار ،حمد الحذيفيأأميف . د -ّ
 .ِّمرجع سابؽ ص ،الحماية الجنائية لآلثار في القانكف اليمني ،إسماعيؿ عبد المجيد كككباف -ْ
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كليس  ،مف التراث ان جزء اآلثارمما يجعؿ  اآلثاريشمؿ  فإنولذلؾ ، اآلثارمف مفيكـ  أكسعمفيكـ التراث  -ِ
بالضركرة  ثرم ىكف أم شيء أ، كبالتالي فإكاآلثار متبايناف مف جية دكف جية، كمو، فالتراثالتراث 

في تعريؼ مجمع القانكف  ، كيظير ذلؾ جميان ، ألف التراث أكسع مف اآلثارثرمتراثي، كليس كؿ تراثي أ
، كىذا ما ُ() الماؿ المنتمي لمتراث الثقافي لمدكلة :بأنياُُٗٗ/ُُ/ّفي مؤتمر باؿ بتاريخ  لآلثارالدكلي 

كمف مككنات ، ىي عنصر مف عناصر التراث الحضارم ،حيث اعتبر أف اآلثار ،أكده الفقو الجزائي
 .ِالبيئة الصناعية لئلنساف

تقيد كاف ىناؾ مصمحة عامة بذلؾ لمدكلة دكف ال إف ،آثار إلى المادم المممكس يصح تحكيؿ التراث -ّ
ألف العامؿ الزمني ىك المتحكـ  أما إعادة اآلثار إلى التراث فيك تحصيؿ حاصؿ، ،بالعمر الزمني

إذا كانت ىناؾ كقاعدة عامة، ف كبدكف ىذا العامؿ يبقى الشيء تراثيان  ية،األثر الصفة األساسي في تحديد 
فيتقرر ذلؾ كاستثناء يرد عمى القاعدة  ،دكف أف يحقؽ شرط العمر األثرم ثريان مصمحة في اعتباره أ

 العامة.

بينما خدامات المتفاكتة الدقة كالكضكح. كاالست، مفيـك يعاني مف تعدد المضاميف ىكمفيكـ التراث  إف -ْ
 . ّدقة ككضكحان  أكثر اآلثاريعتبر مصطمح 

 ، متحكلةالتراث فيك حالة إبداعية ، أمافي مرحمة معينة مف الزمف إبداعيةاآلثار ىي تعبير عف حالة  -ٓ
ف ىذا اإلبداع يغكص في أعماؽ زمنو تدرم الشعكب الحاممة ليذا التراث، مف حيث ال متجددةك  ، كا 

 .ْالذم يجعمو قادران عمى إثارة كؿ األزمنة اإلنسانية في كؿ مكاف ،الخاص فيصؿ إلى الجذر اإلنساني

، أما التراث ال مادية أم ليا كياف مادم مممكسمف حيث الحالة المادية فإف اآلثار ال يمكف أف تككف إ  -ٔ
كالعادات كرم مثؿ النتاج الف ،ليس ليا كياف مادم مممكس معنكيةن  أشياءن  ، أكماديان  فيمكف أف يككف

 ...الخ.، كالمكسيقىالفنكفك  ،كالتقاليد

 
 
 

                                                           
 .ِْمرجع سابؽ ص ،حماية اآلثار كعناصر التراث الثقافي في القانكف الدكلي الخاص ،كليد محمد رشيد إبراىيـ .د-ُ
الدكلية، بحث مقدـ إلى المؤتمر السنكم األكؿ  نحك تعزيز حماية البيئة األثرية المصرية في العبلقات الخاصة أبك العبل عمي أبك العبل النمر، .د-ِ

 .ٓص ُٕٗٗلمبيئة، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية عاـ 
 إحساف عرساف الرباعي، المباني التراثية كالقكانيف في المممكة األردنية الياشمية كرقة عمؿ مقدمة لمركز الدراسات العميا المتخصصة في .د-ّ

 .َُُص ََِّ –طرابمس  –الجامعة المبنانية  –د كالمكاقع التاريخية، مؤتمر التراث كالقانكف في لبناف كسكريا كاألردف الترميـ كالحفاظ عمى األكاب
4
 .150، ص2012، شباط 639جابر عصفور، الدفاع عن التراث، مجلة العربً الكوٌتٌة، العدد  .د - 
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 :في القوانين المقارنة والتراث اآلثاربين  يزيرابعا: التم
بيف التشريعات العربية في طريقة  ىذا االختبلؼ تمايزان  أنتجفقد  ،مختمفة عف التراث اآلثاركانت  لما   

عدة  إلىفي ىذا المجاؿ  ىذه التشريعات انقسمت إذ .كالتراث لآلثارفرض الحماية القانكنية المقررة 
 :اتجاىات

 إمكانيةعمى  ، معتمدان كبيف ما ىك تراثي ،ثرمبيف ما ىك أكىك االتجاه الذم لـ يميز  :األول التجاه
فك ، قديـ )تراثي(عمى أم شيء  األثريةالصفة  إضفاء كاف في ذلؾ مصمحة  إذا ،األثرملـ يبمغ العمر  ا 

لعاـ  ّ رقـ المصرم اآلثارككذلؾ قانكف  ،كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم  اآلثارلمدكلة كقانكف 
كاف لمدكلة  إذاثرم أ إلىتحكيؿ التراثي  إمكانيةتبني كافة التشريعات العربية لفكرة  إلى اإلشارةمع  ،ََُِ

 مصمحة في ىذا التحكيؿ.
ٌني أ              يخرج الكثير مف المكركثات ألنو ،المنشكدالغرض كال يحقؽ ، أف ىذا االتجاه قاصررل كا 
نو مممكس رغـ أالغير ك ، مادمالغير اصة ما يتعمؽ بالتراث كخ، نطاؽ الحماية القانكنية مف، ك المعثكرات

مثؿ عادات  كالتقاليد ، لسنيف كالعاداتا آالؼكقد يتجاكز عمرىا  ،فترات زمنية مكغمة في القدـ إلىيعكد 
 كالحمكل ،كالشراب، الطعاـمحددة مف  أنكاع إعدادككذلؾ طرؽ  ا،بي ةالمرتبط كاألىازيج، راح كاألتراحاألف

تعديؿ  إماجؿ استدراؾ ىذا القصكر لذلؾ البد مف أ ،كالركايات، القصصك ، المعمقات كقصائد كاآلداب
أك كضع قكانيف متخصصة في مجاالت ، التكسع المطمكب في نطاؽ الحماية بما يتناسب مع اآلثارقانكف 

 كحسب معايير محددة يمكف كضعيا مف قبؿ المختصيف.  ،أىميتيامعينة مف المكركثات حسب 
، كذلؾ مف خبلؿ سف كبيف ما ىك تراثي، ثرمما ىك أ يقكـ ىذا االتجاه عمى التمييز بيف: ك التجاه الثاني

ير كسائؿ إلى حماية التراث كتطك كبنفس الكقت سف تشريعات تيدؼ ، اآلثارالتشريعات المتعمقة بحماية 
رقـ  اآلثارحيث اختص قانكف  ،الياشمية األردنيةبيذا االتجاه المممكة  أخذت، كمف الدكؿ التي حمايتو

لعاـ  ٓبينما تخصص قانكف حماية التراث العمراني كالحضرم رقـ  ،اآلثارلحماية  ،ََِْلعاـ  ِّ
كىك  كاآلثار، التراثديد عاـ معيف لمتمييز بيف عمى تح ية معتمدان كاألشياء التراثفي حماية المباني  ،ََِٓ
كؿ ما يعكد تاريخو  تبر تراثيان كيع، ـَُٕٓما قبؿ  إلىكؿ ما يعكد تاريخو  ثريان حيث يعد أ ،ـَُٕٓعاـ 
 .اآلثارما بعد ىذا التاريخ مع مراعاة قانكف  إلى

 التالية: لؤلسباب األردنيتكجو مف قبؿ المشرع ىذا ال الباحثيفكقد انتقد بعض 
 مبنىن تراثيان  مثبلن  ،ََِّعاـ  أقيـ، كالمبنى الذم َُٕٓبعد عاـ  أقيـنى الذم نعتبر المب أفكيؼ لنا  -ُ

 ؟بنفس المكقع كما الذم يمنع ذلؾكىما 
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 األثريةالتراثية كليس  األبنيةمف طائفة  ،ـَُٕٓو بعد عاـ كتـ تأريخ بنائ ان مكتشف تبر أم مبنىن ىؿ سنع -ِ
 كما الضابط غير العمر الزمني؟

عاـ  ََّ بنائيا عفزمف بعد مركر عشرات السنيف مع بقاء ىذا القانكف ىؿ ستككف المباني التي سيزيد  -ّ
 ؟َُٕٓف تاريخ بنائيا بعد أل ،ىي مكاقع تراثية فقط

بناء  بأنوسنة لمقكؿ  َٓأك  َِكقد اقترح ىؤالء الباحثكف تحديد عمر قياسي لممبنى التراثي يحدد بػ 
  .ُتراثي

فكؿ  ،التراثية ، كبيف المكادبيف اآلثار ،ََِِلعاـ  ٓٓقي  رقـ اآلثار العراكقد ميز قانكف 
أك صكرىا ، أك رسميا، األمكاؿ المنقكلة، أك غير المنقكلة التي بناىا، أك صنعيا، أك نحتيا، أك كتبيا

أما األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة التي يقؿ عمرىا  سنة تعتبر آثارا، ََِرىا عف ، كال يقؿ عماإلنساف
، أك أك القكمية، أك الدينيةأك الكطنية  ،سنة فيي مكاد تراثية شريطة أف تتمتع بالقيمة التاريخية ََِعف 

 مف القانكف المذككر. ٖ/ ْالفنية كفؽ المادة 
المنعقد في  ،في الدكؿ العربية كتنميتوميثاؽ المحافظة عمى التراث العمراني  أيضاكما ينادم بيذا االتجاه 

: كؿ ما شيده بأنوفي مادتو الثانية التي عرفت التراث العمراني  ،ََِِّالمممكة العربية السعكدية عاـ 
أك ، أك اقتصادية، أك عمرانيةأك معمارية، ، أثريةكحدائؽ ذات قيمة ، كمبافو ، كأحياء، مف قرل اإلنساف
المباني التراثية -ُ) :يتـ تحديدىا كتصنيفيا كفؽ ما يمي، ك أك كظيفية، أك ثقافية، أك عممية، تاريخية

 (....الخ كاألثرية، التاريخية األىميةكتشمؿ المباني ذات 

، دكف غيرىا مف اآلثارحماية تنظيـ  ،ُّّٗؿ.ر لعاـ  ُٔٔالقانكف رقـ تـ بفي لبناف فقد  أما 
كاف  إذا باآلثارالشبيية  األشياءتحت مسمى  األشياءكما تـ تصنيؼ بعض  ،األخرلالممتمكات الثقافية 

ضمف سجؿ  باآلثارالشبيية  كاألشياء اآلثاركجرل تسجيؿ ، ـََُٕما بعد عاـ  إلىيعكد  األثرمعمرىا 
كمف خبلؿ منظمة اليكنسكك  ،لـاشاع في الكثير مف دكؿ الع أفكبعد  ،لجرد العاـخاص يدعى الئحة ا

ة مف لمداللة عمى مجمكعات متنكع ( (Les Biens culturelsاستعماؿ مفيـك الممتمكات الثقافية
عمى مبادرات  ان كبناء، ظؿ الحككمات المتعاقبة في لبناف كفي، الستقبلؿكبعد ا ،الممتمكات الثقافية الكطنية

                                                           
 .ُُِمرجع سابؽ ص ،المممكة األردنية الياشميةالمباني التراثية كالقكانيف في ، إحساف عرساف الرباعي .د -ُ
، منشكرات ألسكك ََِّلممزيد راجع نص ميثاؽ المحافظة عمى التراث العمراني في الدكؿ العربية المنعقد في المممكة العربية السعكدية عاـ  -ِ

ََِّ. 
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 اإلجراءكىذا  ،ُالفنية دكف تشريع ناظـ كاألعماؿ ،اتراء تـ تممؾ العديد مف المجمكعفردية مف بعض الكز 
فك  سكاء عمى حد  كاألفرادالجيات المختصة  أربؾنو أ إال .كالفنكف ،و لمثقافةغنائمف حيث إ كاف ايجابيا ا 

 يا الدكلة.كفي تحديد الثركة الثقافية التي تمم
 والتراث اآلثارالدمج بين  التجاه الثالث:

كيمثؿ  ،ال يتجزأ مف التراث ان جزء اآلثارمعتبرة  كاآلثار، مفيكمي التراثؾ قكانيف دمجت بيف ىنا
، كالتي منو األكلىفي المادة  ،َُٖٗلعاـ  َٖ/ٔىذا االتجاه قانكف حماية التراث القكمي العماني رقـ 

-ب .بأنكاعيا اآلثار -أ :اآلتيىذا القانكف  أحكاـيقصد بالتراث القكمي في تطبيؽ  ) :عمىتنص 
 الممتمكات الثقافية المنقكلة...(.

 ْٔ-ََِٓالمحسكس المكريتاني رقـقانكف حماية التراث الثقافي نفسو تجاه االكما نيج 
ف التراث الثقافي المحسكس يضـ حسب مقتضيات ىذا كالتي تقرر بأ ،منو األكلىفي المادة  ،ََِٓلعاـ

كالممتمكات المنقكلة كغير ، األدكاتكجميع ، اآلثاربقايا كتعتبر كافة ...لئلنسافالقانكف أم عمؿ محسكس 
 ال يتجزأ مف التراث الثقافي المحسكس. ان المنقكلة ... جزء

كالذم ( اليكنسكك)المتحدة لمتربية كالثقافة كالعمكـ  األمـىذا االتجاه امتدادا لتكجيو منظمة  كيعد
بمكجب  ،ُِٕٗ/ُُ/ ُٔتاريخ بباريس ب ةعشر  ر العاـ لممنظمة في دكرتو السابعفي المؤتم إقرارهجرل 

مف مككنات  اآلثارى األكلكالتي اعتبرت في مادتيا  .كالطبيعي ،كالثقافي ،اتفاقية حماية التراث العالمي
اآلثار  كرة التقميؿ مف أىمية التمييز بيفلدل اليكنسكك االتجاه الذم يتبنى ف كقد تناما .ِالتراث الثقافي

كالتراث، كاستبداليا بفكرة جديدة تتضمف تحقيؽ التكامؿ بينيما، كالتكسع بمفيكـ التراث كي يشمؿ التراث 
 .ّالثقافي كالتراث الطبيعي

بشكؿ ت قانكنية لحمايتو فرد لكؿ منيما إجراءاكأ ،كاآلثار أف االتجاه الذم ميز بيف التراث رلكأ
كفضفاض كما  ،خاصة إذا أخذنا بالحسباف أف مفيكـ التراث ىك مفيكـ كاسع ،ىك االتجاه األفضؿ ،منفرد

لذلؾ يخشى  ،لمفيـك التراث في حيف أف مفيـك اآلثار يعتبر مقيدان  .يشكبو الكثير مف الغمكض كعدـ الدقة
إلى حدكث ضعؼ في حماية التراث عمى حساب مفيكـ اآلثار، مما يؤدم  ،مف اتساع مفيكـ التراث

، كذلؾ عند حصكؿ الخمط بيف المفيكميف، كعدـ معرفة القانكف الناظـ ألم ي بعض الحاالتكاآلثار ف
                                                           

-ِٗر التراث كالقانكف في لبناف كسكريا كاألردف المنعقد في في كممتو أماـ مؤتم مدير عاـ كزارة الثقافة المبنانية سابقا،، اندريو صادر .دُ- 
 .ٓٓطرابمس ص، في لبناف ََِّ/ٓ/ُّ

  .                ِٖك، صصادر عف اليكنسك ُّٖٗاألكلى عاـ الطبعة  االتفاقيات كالتكصيات التي أقرتيا اليكنسكك بشاف حماية التراث الثقافي، -ِ
3
 2003لى،  عمان، الطبعة األو ،تعرٌف الشباب بحماٌة وإدارة مواقع التراث، طباعة مكتب الٌونسكو فً األردندلٌل الٌونسكو و األٌكروم فً  - 

 .13ص
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ىماؿ حماية التراث لص منيما، في الجميكرية العربية السكرية  الح حماية اآلثار في بعض األحياف، فمثبلن كا 
 حميو في ظؿ غياب القانكفقانكف ي فأم ،فقط كاف تراثيان  إذا أمابالحماية،  كاف جديران  ثريان أكاف الشيء  إذا

 الحامي لمتراث حاليا؟ الخاص
، ككضع قكاعد قانكنية لحماية خاصةو  إذف مف األفضؿ التمييز بيف اآلثار كالتراث بنصكصو  

 التراث بحيث يحقؽ الحماية لمشيء األثرم كالتراثي في جميع األحكاؿ.
 :والمقطة اآلثارالفرق بين  :الفرع الرابع
في  اآلثارعمى العثكر  أك، بالمصادفة آثاركالمقطة في حاالت اكتشاؼ  اآلثاريثكر التمييز بيف  

مف  تيربان  إما، حكـ المقطة تأخذ بأنيافيحتجكف ، كدكف تنقيب عنيا، األفراد صدفةرض مممككة لبعض أ
 .كالمقطة اآلثارمعتمديف عمى كجكد نقاط تشابو بيف ، مف الغنيمةً  بجزءو  طمعان  أك، لةً المساء

كالمقطة تفكؽ نقاط  اآلثاربيف  كثيرةو  اختبلؼو  عمى كجكد نقاطي  بالتأكيدرد عمى ىؤالء نو يي أ إال
 كىذا ما سيتـ تكضيحو في ىذا الفرع : ،التشابو

 :: تعريف المقطةأولً 
ككذلؾ التعريؼ القانكني ليا  ،لمقطة الشرعي كالتعريؼ االصطبلحي ،المغكمتكضيح التعريؼ كسيتـ 

 :كبيف اآلثار انقاط الشبو كاالختبلؼ بينيتنتاج اسجؿ أمف 
 المقطة لغة واصطالحا: - أ

ببل  األرضعف  أخذهأم  كلقط الشيء لقطان  .كال طمب ،أم عثر عميو عف غير قصد التقط الشيء -*
 تعب.

 التمر مف ىا ىنا طى قٍ مى كتى  ،كلقط السنابؿ، قىطة كىك ما التقط مف الشيء، كمنو لقط المعدفكالمقط كمؤنثو لي 
 .ُىنا كىا

 .ِىك الشيء المتركؾ ال يعرؼ لو مالؾ أك، ما تجده ممقى فتمقطو كالُّمٍقطىةي كالمُّقىطىةي 
ماؿ  بأنيافالحنفية يعرفكنيا  ،مختمؼ فييا بيف الفقياء لدل الفقياء المسمميف، كالمقطة اصطبلحا -*

 .ّكليس بمباح كماؿ الحرب عرؼ مالكوكال يي ، يكجد

                                                           
 .ُِٓص ُٖٔٗبيركت  –مكتبة لبناف محمد بف أبي بكر الرازم، مختار الصحاح، -ُ
 .َّٕصمرجع سابؽ،  كأسامة مرعشمي، نديـ مرعشمي ،المنجد في المغة -ِ
 .ٕٔص ُٖٗٗدمشؽ  دار الفكر، ،الطبعة الثالثة ،الجزء الخامس ،الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتوكىبة  .د -ّ
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ذا، عمييا اإلشياديستحب  أمانة فإنيا ،عند جميكر الفقياء أما  ف المقطة أل ،لـ يشيد فبل يضمف كا 
 .ُالضماف إلى األمانةمف  اإلشيادفبل ينقميا ترؾ  ،كديعة

 :المقطة قانونا - ب

مف القانكف  ُُِّال لتممكو )المادة ، ائع مف الغير يمتقط لحفظو لمالكولمقطة ىي الشيء الضا
 المدني اليمني(.

 آخر، فيعثر عميو شخص إرادتوالذم يفقده مالكو بسبب خارج عف  ،الضائعكىي الماؿ المنقكؿ 
نما .لو ع االستيبلء عميو بكصفو مالكان نو ال يستطيإ إال، قطوكيمت  كيمزمو حفظوعميو  أمينان بكصفو  كا 

 .ِؼى رً مالكو متى عي  إلىكالتعريؼ بو بنية رده 
 آخركال يعثر عميو فيعثر عميو شخص ، الشيء الضائع يفقده صاحبو البعض: يراهما حسب  ىيك 

 .ّكيمتقطو
تحيميا  خاصةه  أحكاـه لمقطة  ،ُّٖفي المادة القانكف المدني  يكرية العربية السكرية يقرركفي الجم

المنقكلة التي  األشياء: جميع بأنيايعرؼ المقطة الذم  ،َُْٗلعاـ  ُّٔرقـ المرسكـ التشريعي إلى مكاد 
معرفة  اإلمكافيككف في  أفالجميكرية العربية السكرية مف غير  راضيأيعثر عمييا في نقطة ما في 

 صاحبيا.
 :أوجو الشبو بين اآلثار والمقطة :ثانيا

تمتقي  ، إذنقاط عديدة مف التشابو بدراسة تعريؼ اآلثار ككذلؾ تعريؼ المقطة يمكف لنا استنتاج 
 :ثار مع المقطة في األمكر التاليةاآل

، كىذا يعني الذم لـ يتخؿ عنيما ،ا األساسيملكيمف ما داكالمقطة فيقً المفقكدة، أك الضائعة، اآلثار  إف -ُ
حسب قانكف اآلثار  أف يبمغ عنيماكعمى مف عثر عمييما  ،أك التممؾ )االستيبلء ( لؤلخذغير قابميف  أنيما
كصؼ األثر كما ىك محدد  لـ ينطبؽ عمى الشيء إذا ،، كحسب قكاعد القانكف المدنيثريان كاف الشيء أ إذا

 في تعريؼ األثر.

 اآلثارلنصكص قكانيف  يجعؿ الفاعؿ مخالفان  اآلثارعف  اإلببلغ، فعدـ بالحماية الجزائية كبلىما يتمتع -ِ
المرسـك نصكص  ، ىي في سكريا مثبلن لنصكص قانكنية خاصة المقطة يجعؿ الفاعؿ مخالفان  إعادةكعدـ 

                                                           
، دار السبلـ لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، الرياض ؼ النككم الشافعي، شرح صحيح مسمـاإلماـ محي الديف أبي زكريا بف شر  -ُ

 .ِٓٔكتاب المقطة ص ُِالجزء  ُّٗٗ
 .ُٖٓالحماية الجنائية لآلثار، مرجع سابؽ ص حمد الحذيفي،أأميف  .د -ِ
 .ّٓص ٗالجزء  ،ُٖٔٗالكسيط في شرح القانكف المدني، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، ،عبد الرزاؽ السنيكرم .د -ّ
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مف القانكف المدني السكرم، كالمؤيد الجزائي ليذه المخالفة  ُّٖدة بداللة الما ،َُْٗلعاـ  ُّٔرقـ 
كذات الكبلـ ينطبؽ في القانكف األردني حيث تنظـ  مف قانكف العقكبات السكرم، ٗٓٔمكجكد في المادة 

 مف القانكف المدني األردني. َُٕٗأحكاـ المقطة بمكجب أحكاـ قانكنية خاصة كفؽ المادة 

كىذه القيمة ىي السبب في ، تفكؽ القيمة الماديةمعنكية ربما قيمة ك ، ماديةكالمقطة قيمة  لآلثار إف -ّ
 كالمقطة لمحماية الجزائية. ،استحقاؽ اآلثار

 :أوجو الختالف بين األثر والمقطة: ثالثا
كينجـ  ،األمكراآلثار تختمؼ عف المقطة في العديد مف  فإف ،كاالختبلؼ التمايز أكجومف حيث  أما

ما التي تتكلى حماية كؿ مني، اختبلؼ النصكص القانكنية أىميا ،نتائج قانكنية االختبلؼعف ىذا 
 :الختبلؼ فيما يمياكتتمخص نقاط 

 األحكاؿالمقطة فيي في جميع  أما ؛عقارية أك، التصنيؼ القانكني منقكلة تككف حسب أفاآلثار يمكف  إف - أ
ف المقطة تشمؿ جميع األشياء إ ة النقض السكرية في ىذا الخصكص:، كتقكؿ محكممنقكلة فقط أمكاؿ

 .ُإال أنو ال يمكف معرفة صاحبيا ،المنقكلة التي يعثر عمييا

الشيء مف نتاج الحضارات  يككف ىذا أفكىي  ،تتكافر فيو شركط محددة فأثريا يجب حتى يككف الشيء أ - ب
المقطة ىذه  في شترطبينما ال ي ؛كتاريخية أثريةف تككف لو قيمة زمني معيف كأ يككف لو عمر أف، ك السابقة

 الشركط.

المختصة  األثريةالسمطات  إببلغيسرع في  أفيجب  األثرمف يعثر عمى ف، اإلببلغ مف حيث إجراءات  - ت
مف يعثر عمى المقطة   أما ،لة الجزائيةلمساءكفؽ إجراءات منصكص عنيا في قانكف اآلثار تحت طائمة ا

قرب سمطة أ بإببلغيا كي يتـ التعرؼ عمى مالكيا كفؽ قكاعد خاصة تتمثؿ عن اإلببلغفيجب عميو 
، إذف ىناؾ اختبلؼ سكريا مثبلفي  ،َُْٗلعاـ  ُّٔمف المرسكـ  ِكما ىك كارد في المادة مختصة 

 شكمي في كاجب اإلببلغ.
لسمطات األثرية إال ما استثني منيا كاعترفت ا .غالب األعـ ىي مف األمبلؾ العامةإف اآلثار في ال - ث

األمكاؿ  كيمكف أف تككف مف ،األحكاؿ ىي مف األمكاؿ الخاصة أما المقطة ففي أغمب ؛بممكيتيا لؤلفراد
 .ِمف قانكف العقكبات السكرم بصيغة عامة ٗٓٔلكركد نص المادة  العامة

                                                           
1
 1992بات الجزء الثانً، الطبعة الرابعة، ، أدٌب استانبولً، شرح قانون العقو1912/ 10/ 4تارٌخ  241قرار  522نقض سوري جنحة  - 

 .1624، ص 1120القاعدة 
2
: ) كل من استملك ، أو اختلس، أو رفض أن ٌرد، أو كتم لقطة، أو أي شًء منقول دخل فً حٌازته غلطا، أو بصورة طارئة  أو 659المادة   - 

الردود والعطل والضرر على أن ال تقل الغرامة عن ألفً لٌرة  بقوة قاهرة ٌعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتٌن وبغرامة حتى ربع قٌمة
 سورٌة(
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تتحكؿ  أففبل يمكف  اآلثار أما ،لمطمكبةاتكافرت فييا الشركط  إذاآثار  إلىتتحكؿ المقطة  أفمف الممكف  - ج
ال تخضع  فإنياكبالتالي  ،لةكمستكدعات الدك ، فقدت مف متاحؼ أك، فقدت مف مالكيا إذالقطة  إلى

، فبل تقبؿ بطبيعتيا كصؼ آثار ممتقطة، ألف جـر حيازة اآلثار بدكف ترخيص يخضع لنص المقطة ألحكاـ
، فإف الترخيص لحيازتيا خاصةن  أمكاالن  ، أما إذا كانتعامةن  الن اخاص بقانكف اآلثار في حاؿ ككنيا أمك 

  شخصي، كال يخكؿ ممتقطيا مثؿ ىذه الحيازة.

حسب اجتياد –سرقة  إلىفإف الجـر ينقمب  ،ثكر عمية أثران ععيًرؼى صاحب المقطة كلـ يكف الشيء الم إذا - ح
الركف عمى اعتبار أف الركف المادم لمجرميف ىك األخذ، كيبقى البحث في  -ُمحكمة النقض السكرية

، كىي مسألةه  بينما يرجع تقديرىا لممحكمة،  مكضكعيةه  المعنكم ىك الفيصؿ في التكصيؼ القانكني لمجـر
فإف الجـر يبقى حيازة أثر بدكف  ؛خاصةن  ممكيةن  ان مالؾ األثر المعثكر عميو في حاؿ ككنو مممكك ؼى رً عي  إذا

 .ِترخيص

كينجـ عف  ،حقيقة كجكد خصائص لآلثار تميزىا عف الكنكز كالتراث كالمقطة يتبيف مف ىذا المطمب
أال كىي خضكع اآلثار لقكاعد الحماية الكاردة في  ،ىذا االختبلؼ نتائج قانكنية ىامة ال يمكف تجاىميا

 .اقانكف اآلثار كخضكع غيرىا لقكانيف خاصة تتكلى حمايتي
أنتجيا اإلنساف منفردا أك أنتجتيا الطبيعة  مممكسةه  ماديةه  ستنتج مف ىذا المبحث أف اآلثار ىي أشياءه يي 

عند محاكلة اإلنساف التكيؼ مع الظركؼ المحيطة كلتطكير  ،أك اشترؾ اإلنساف مع الطبيعة في إيجادىا
التي ينتمي إلييا  ،نمط حياتو، كمر عمى إنتاجيا زمف محدد في القانكف حسب السياسة التشريعية لمدكلة

كتختمؼ عف أشياء أخرل أنتجيا  ؿ الممتمكات المنقكلة أك الثابتة.الحماية، كتأخذ شكاألثر مكضكع 
إذ ال ينطبؽ عمييا كصؼ األثر  ،اإلنساف كتركيا خمفو لسبب ما إال أنيا تختمؼ عف اآلثار كليست بآثار

ؽ قكاعد كتخرج بالتالي عف نطا ،مما يخضعيا لقكانيف أخرل غير قانكف اآلثار ،مف الناحية القانكنية
 حماية اآلثار.

كسكؼ يتـ البحث في قكاعد ممكية اآلثار في المبحث الثاني بعد الفراغ مف معرفة تعريؼ اآلثار 
 تشابييا. كأنكاعيا كتميزىا عف أشياءو 

 

                                                           
1
، أدٌب استانبولً، شرح قانون العقوبات الجزء الثانً، القاعدة رقم 9/3/1969تارٌخ  602قرار  656نقض جزائً سوري، جنحة أساس  - 

 .1615، ص 1196
2
ضح بٌن أركان جرم السرقة وبٌن جرم كتم اللقطة، فجرم السرقة ٌقوم على األخذ إنً ال أوافق محكمة النقض فً هذا التوجه لوجود اختالف وا - 

 دون رضا المالك، أما جرم كتم اللقطة فٌقوم على عدم الرد.
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 ثانيالمبحث ال
 ممكية اآلثار 

بو  تجعمو مختصان  ؛بيف اإلنساف كالشيء أك قانكنيةه  ةه شرعي ، كىي عبلقةه لمممؾً  نسبةه  الممكيةي 
في  رعان بحيث يمكنو التصرؼ فيو عند تحقؽ أىميتو بكؿ الطرائؽ السائغة ش ،يمنع غيره عنو اختصاصان 

، كذلؾ ألف ىذه الجية مةالمي األمكريعد تحديد الجية التي تممؾ األثر مف ، ك ُالحدكد التي بينيا الشارع
كاف  إذاكما ، األثرالختبلؼ مالؾ  تعدد قكاعد الحماية تبعان  عف ، فضبلن ي يناط بيا حماية األثرىي الت
ألف اآلثار ال يمكف أف تككف كذلؾ  ،كلف يتـ الحديث عف األمكاؿ المباحة، مباحان  أك خاصان  أك، عامان 

في المطمب ليا كقكاعد الممكية الخاصة ، في المطمب األكؿ لآلثار الممكية العامة كسيتـ تناكؿ قكاعد
 اآلتي:الثاني كفؽ 

 :ر: الممكية العامة لآلثاالمطمب األول
اعترافيا التشريعات العربية الخاصة بحماية اآلثار قاعدة الممكية العامة لآلثار مع  كافةتضمنت 

ىذا المكضكع  مف خبلؿ البحث  ـ تناكؿكسيت، بالممكية الخاصة لآلثار، مف خبلؿ مكاد قانكنية صريحة
 التالية : في مفيـك ممكية اآلثار، كالنتائج المترتبة عمييا، كفؽ الفركع

 الممكية العامة لآلثار: مفيوم :الفرع األول
عندما يتعارض حؽ  :نوىك أ ،في الدكؿ العربيةالتشريعات المبدأ العاـ الراسخ لدل جميع  إف
ة تقؼ الممكية الخاص أففبل ينبغي  ،المصمحة العامة ىي التي تيقدـ ، فإفمع المصمحة العامةالممكية 

 .ِحجر عثرة في طريؽ تحقيؽ المصمحة العامة
فك   تعد جزءان  اآلثار فإ إذكالعقؿ الراجح ، المنطؽ السميـ ىك ما يقتضيو ،مبدأ ممكية الدكلة لآلثار ا 

تعد  اآلثار أفكما بيف ماضييا كحاضرىا  بطان اكر ، مظاىر حضارتيا مف ما مف كياف الدكلة يمثؿ مظيران مي
 .ّاألقدميفىا الكثير مف السياح رغبة منيـ في التعرؼ عمى حضارة يزكر  إذ، مف مكارد الدكلة غنيان  مصدران 

 

                                                           
1
 .54، صً الشرٌعة اإلسالمٌة ، مرجع سابقنصر فرٌد محمد واصل، فقه المعامالت المدنٌة والتجارٌة ف .د - 
 .ْٔٓص  الجزء التاسع، ،ُُٗٗالكسيط في شرح القانكف المدني، دار النيضة العربية ، عبد الرزاؽ السنيكرم .د -ِ
   ، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلميةُّٖٗلسنة  ُُٕرأفت عبد الفتاح حبلكة، الحماية الجنائية لآلثار في ضكء قانكف حماية اآلثار رقـ  .د -ّ

 .ُٔص ََِّدار النيضة العربية، القاىرة ،
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تشكبو بعض المبلحظات؟ كبعبارة  أـ ،ان دقيق كبلـن  عامةه  أمبلؾه  اآلثاربأف  :كلكف ىؿ يعد القكؿ
، عامة مخصصة لمنفع العاـ كالطرؽ الدكلة نائي ألمكاؿثالتقسيـ ال كفؽعامة  أمبلكان أخرل ىؿ تعد اآلثار 

 ؟لآلثار ما يميزىا عف الفئتيف أف؟ أـ كالجسكر، كخاصة تستعمميا الدكلة كما يستعمؿ األفراد أمكاليـ
فيي  ، كال يؤخذ بو عمى إطبلقو،حسب ما أراه فإف القكؿ بأف اآلثار أمبلؾه عامة لمدكلة، فيو نظر

كذلؾ لكجكد فرؽ بيف األمكاؿ العامة لمدكلة، كبيف األمكاؿ  ،في منزلة بيف المنزلتيفيمكف أف تكضع 
 األثرية في النقاط التالية:

كيمكف  أك بالقانكف الذم يخصصيا لمنفع العاـ، ،األمكاؿ العامة تخصص لمنفع العاـ بالفعؿ -ُ
كغيرىا ليشاىدىا  ،في المتاحؼ تعرض فإنيا ،المممككة لمدكلة األثرية األمكاؿ أما بيعيا،

 .، إال أنو ال يجكز بيعيامحددو  جرو كأجانب مقابؿ أالناس مكاطنكف 

 األثرية األمكاؿكينطبؽ الحكـ ذاتو عمى ، العامة لمدكلة األمكاؿال يجكز بحكـ القانكف بيع  -ِ
عارتياو يجكز بيعيا اآلثار المنقكلة، فإنالثابتة، أما   .اآلثارضمف شركط حددىا قانكف  كا 

يا بأحكاـ كاحدة، في حيف كخصٌ  ،ة العقارية كالمنقكلةمالعا األمكاؿلـ يميز القانكف المدني بيف  -ّ
 خاصة. أحكامان فرد لكؿ منيما المنقكلة كأ كاآلثارالثابتة  اآلثاربيف  اآلثارميز قانكف 

تيى ىذا ان فإذا ،العامة تحتفظ بصفتيا ) العامة( ما دامت مخصصة لمنفع العاـ األمكاؿ إف -ْ
خاصة لمدكلة، كما يترتب عمى  أمكاؿ إلى األمكاؿينقمب كصؼ ىذه  أفيمكف  ،التخصيص
 األثريةتبقى محافظة عمى صفتيا  فإنيا األثرية، األمكاؿ، أما بيعيا مثبلن  إمكانيةذلؾ مف 

فحتى ك   .ُلؤلفرادتـ بيعيا  ا 

مف حيث إجراءات التسجيؿ، فإف األمكاؿ العامة تسجؿ باسـ الدكلة، أما اآلثار فإنيا تسجؿ  -ٓ
  كالمتاحؼ. لآلثارباسـ المديرية العامة 

مف التراث المشترؾ  ءان اآلثار تعد جز  فإف ،الممكية العامة لآلثار كمبدأ عاـكمع االعتراؼ ب -ٔ
 تعد في نظر المجتمع الدكلي جزءان  آثارف تقكـ بحراسة ما لدييا م أفكعمى الدكلة  ،لئلنسانية

كال  .ِكدينية ،فنيةك ، أدبيةك ، تاريخيةك ، لما ليا مف قيمة عممية لئلنسانيةمف التراث المشترؾ 
 ينطبؽ ذات الحكـ عمى األمكاؿ العامة لمدكلة.

                                                           
1
زي فٌصل مهدي، الحماٌة القانونٌة لؤلموال األثرٌة فً العراق، بحث مقدم لمجلة بٌت الحكمة، العراق، بغداد، الطبعة األولى، مإسسة د. غا - 

 .91، ص2001إبداع للتصمٌم والطباعة، 
لية ، دار النيضة العربية، القاىرة  الطبعة أبك العبل عمي أبك العبل النمر، نحك تعزيز حماية البيئة األثرية المصرية في العبلقات الخاصة الدك  .د -ِ

 . ٓصُٕٗٗاألكلى 
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لكف ىؿ لتشريعات اآلثار العربية نظرة مكحدة لمممكية العامة لآلثار؟ أـ ليا كجيات نظر ك 
اتجاىيف  إلىىذه القكانيف انقسمت  أفنجد  ،باآلثارباستعراض نصكص القكانيف العربية المتعمقة مختمفة؟ 

 :لآلثارفيما يتعمؽ بالممكية العامة 
 :التجاه األول

 أك، كأساس لتحديد الممكية آلثارا ، التي تتكاجد فيياكىك االتجاه الذم اعتمد الحالة الكاقعية 
كالذم  ،ََِٓلعاـ  ْٔرقـ  ريتانيك كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف التراث الثقافي المممكس الم ،االعتراؼ بيا

 :ميز بيف حالتيف
طريقة  بأمتممكيا  أك، أك شرائيا، عمى سطح األرض سكاء تـ اكتشافيا اآلثار المكجكدة :األولىالحالة 
أم عدـ ، لآلثارجنب مع الممكية الخاصة  إلى جنبان  لآلثار، كفي ىذه الحالة يعترؼ بالممكية العامة كانت

مف القانكف  َُكىذا ما يمكف فيمو مف خبلؿ نص المادة ، ممكية العامة عمى الممكية الخاصةتقديـ ال
أك التابعة ، أك غير المشيدة الخاصة، معالـ تاريخية الممتمكات المشيدة) تعتبر  :ككر التي تنص عمىالمذ

أك ، كالفنية، كالجمالية، ة عمييا مف كجية النظر التاريخيةكالمحافظ، لمممؾ العاـ، كالتي تشكؿ حمايتيا
 عالمية. أك، التقميدية قيمة كطنية

 أعماؽ البحار كاألنيارأك في ، يافي باطنتحت سطح األرض، أك ة اآلثار المكجكدة : حالالحالة الثانية
مف قانكف  ٔٓ، كىذا ما كرد في المادة عامةن  أمكاالن  ،االستثناءاآلثار كقاعدة عامة ال تقبؿ  هذكتعتبر ى

 ألرض ممكان : ) تعتبر اآلثار المكجكدة في باطف ا، كالتي تنص عمىتراث الثقافي المممكس المكريتانيال
 لمدكلة (.

كلة غير المنقكلة كالمنق األثريةكالتي تنص عمى اعتبار الممتمكات ، مف نفس القانكف ُٖككذلؾ المادة 
كينسحب نفس األمر عمى  ممكا لمدكلة اإلقميميةأك المياه ، كاألنيار، كالبحيرات المكتشفة في المياه الداخمية

 الممتمكات الثقافية المكتشفة في المياه النيرية المكريتانية.
في ىذا  إليوالمشار  القانكف المكريتاني ،َُٔٗلعاـ  ُُكقد كافؽ قانكف اآلثار الككيتي رقـ 

نقكلة مف قانكف اآلثار الككيتي عمى اعتبار جميع اآلثار المنقكلة كغير الم ٓحيث نصت المادة  ،التكجو
 ض الككيتيةاآلثار الظاىرة عمى سطح األر  أما، عامة لمدكلة أمبلكان الككيت  أراضيالمكجكدة في باطف 

 الستمبلكو منيا. المعارؼ استمبلؾ ما ترل ضركريان  إلدارةيتـ  أف إلىتبقى في تصرؼ مالكييا  فإنيا
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ثر بمثابة أ ،ـ َُّٖالذم يعد كؿ شيء صنع قبؿ عاـ  ،كلعؿ القانكف الككيتي تأثر بالتشريع البريطاني
ات لبيع اآلثار كمتاجر خاصة مما رتب كجكد مزاد ؛أنكاعيايتممؾ اآلثار بكافة  أفكيجيز لممكاطف العادم 

 .ُكاتحاد خاص بتجار اآلثار، بذلؾ
لمدكلة حتى كلك كانت  باشرة، أك في أعماقيا، ىك ممؾ إذف أم أثر مكجكد تحت سطح األرض م 

 األرض مممككة ممكية خاصة لؤلفراد. 
 : التجاه الثاني

كاعترؼ عمى سبيؿ  .كنكعيا، كانت حالتيا أيان ، لآلثارالممكية العامة قر كىك االتجاه الذم أ
 ، كيمثؿ ىذا االتجاه غالبية التشريعات العربية كقانكف اآلثار المصرم لآلثاربالممكية الخاصة  االستثناء

في الفصؿ  ُٗٗٗدر عاـ ، ككذلؾ قانكف اآلثار السكداني الصافي المادة الثامنة منو ََُِلعاـ  ّرقـ 
و كتعديبلت ُّٔٗلعاـ  ِِِالمشرع السكرم في قانكف اآلثار رقـ  أيضان خذ بيذا االتجاه ، كقد أالثاني منو
 :منو كالتي تنص عمى ْفي المادة 

كالمناطؽ األثرية المكجكدة في الجميكرية العربية السكرية مف ، كلةكالمنق، ثار الثابتة) تعتبر جميع اآل
كرم في المادة كيعتبر مكقؼ قانكف اآلثار السكرم متكافقا مع القانكف المدني الس ...(الدكلة العامة أمبلؾ
عامة، العقارات كالمنقكالت التي لمدكلة، أك األشخاص  تعتبر أمكاالن  -ُ) كالتي تنص عمى:  َٗ

(االعتبارية العامة، كالتي تككف مخصصة لمنفعة عامة بال فاآلثار تعد  فعؿ، أك بمقتضى قانكف، أك مرسـك
 مف القانكف المدني. َٗعامة بمكجب قانكف اآلثار السكرم، كبداللة المادة  أمكاالن 

التراث  أفالذم قرر  ُْٗٗلعاـ  ّٓالتكنسي رقـ  اآلثارقانكف  أيضان خذ بيذا االتجاه كقد أ
 ثبت الخكاص شرعية ممكيتيـ لوما أباستثناء  ،لمدكلة عامان  أك التقميدم يعد ممكان ، التاريخي أك، األثرم

 المكجكدة عمى اليابسة اآلثارقد ميز بيف ممكية منو  ّٕكفي الفصؿ  قانكف اآلثار التكنسي  أفكيبلحظ 
 اآلثاراعترؼ بجكاز تممؾ  إذأك الداخمية  ،اإلقميمية، كبيف اآلثار المكتشفة في المياه األرضأك في باطف 

المكتشفة في  اآلثار أما .كالييئات األفرادمف قبؿ  األرضالمكتشفة في باطف  أك، المكجكدة عمى اليابسة
، كىذا تكجو منفرد مف قبؿ كلة فقطممؾ لمد فإنيا ،منقكلة أككانت ثابتة أالداخمية كسكاء  أك، اإلقميميةالمياه 

 اآلخريف.يف كنسي لـ نجد ما يماثمو لدل المشرعالمشرع الت
الثكرة الفرنسية التي  مف تبنى ىذا االتجاه ىك المشرع الفرنسي عمى أعقاب أف أكؿكيرل البعض  

 أخضعتكالنتاجات الفنية باعتبارىا ممكا عاما لمجمكع الشعب فيما  ،تبنت فكرة صيانة اآلثار الثقافية
                                                           

1-Eynle Brad Fond , Antique Collection , The English universities Press , London , 1996.P. 2.5.P.44. 
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 ، فطبقان يةالتشريعات الدكل إلىكامتدت  ،ىذه الفكرة بالقكانيف الكطنية أثرت، كقد المقتنيات الخاصة لمتأميـ
 .ُصميةاألمكاطنيا  إلىالحركب النابميكنية  أثناءبعض اآلثار التي نيًيبت  أعيدتلقرارات مؤتمر فينا فقد 

قر الممكية العامة لآلثار أ إذمكقؼ مختمؼ ، ُّّٗؿ.ر لعاـ ُٔٔرقـ كلقانكف اآلثار المبناني  
، فقد نصت المادة مف أسباب الممكية شاؼ األثر سببان اكت، ثـ جعؿ بشكؿ عاـ كاعترؼ بالممكية الخاصة

منقكؿ كتسميمو ألقرب سمطة منو عمى كاجب المكتشؼ بإببلغ السمطات األثرية عف اكتشافو األثر ال ُِ
، كفي حاؿ عدـ ي بيف ممثؿ رئيس الدكلة كالمكتشؼبالتراض في ي  عى يي  ان مالي ان ، كيتـ منح المكتشؼ مبمغإدارية

، كال يجرم حؽ المكتشؼ إال حددةحصكؿ االتفاؽ يعيف الفريقاف حكما لمبت بالمكضكع كفؽ تفاصيؿ م
ثر ىذا التي تكتشؼ مف حفريات تجرم عمى إ ى اآلثارال عم ،الذم اكتشفو فعبل كمباشرة ،عمى الشيء

ذا لـ تمارس الدكلة حقيا في شراء األثر فإنيا تبمغ المكتشؼ بقرارىا كيصبح االكتشاؼ االتفاقي كبسببو ، كا 
 .ُّالمكتشؼ مف تاريخ التبميغ مالكا لؤلثر كفؽ المادة 

حيث لـ يذكر  ،ََِٖلعاـ  ّٕظير في قانكف حماية الممتمكات الثقافية المبناني رقـ  إال أف تناقضان  
لكزارة  المنقكلة ممكان غير ر بأف تككف الممتمكات الثقافية صراحة ممكية الممتمكات الثقافية المنقكلة، بينما قر 

المذككر؟  ّٕمكجب القانكف كالتساؤؿ ىك ما حكـ الممتمكات الثقافية المنقكلة التي يعثر عمييا بالثقافة، 
كاألفضؿ أف تعامؿ الممتمكات الثقافية المنقكلة بنفس معاممة الممتمكات الثقافية غير المنقكلة، كاعتبار 

 الفئتيف أمبلكان عامة.
 :: نتائج الممكية العامة لآلثارالفرع الثاني

 :ؾ العامة لمدكلة النتائج التاليةيترتب عمى اعتبار اآلثار مف األمبل
 : عدم جواز التصرف باآلثار :نتيجة األولىال

أك  ،أك ىبةن ، سكاء بيعان  ،عدـ جكاز التصرؼ بيا ،اعتبار اآلثار مف األمكاؿ العامةيترتب عمى 
بما  تككف محبل لمحقكؽ المالية أفبل يجكز ، فالتعامؿ ككنيا خارجة بحكـ القانكف عف ...، أك عاريةن رىنان 

 ُّٔٗلعاـ  ِِِمف قانكف اآلثار السكرم رقـ  ٔنصت عميو المادة كىذا ما  فييا التصرؼ باآلثار،
خصيص فيي ت باآلثارعمة حظر التصرؼ  أما، ممكية الدكلة لآلثار تصرفات تيدد، ألف ىذه الِكتعديبلتو

ف ، كالى استحالة محؿ التصرؼ استحالة قانكنية باعتبار اآلثار ملمنفع العاـ مف جية اآلثار كماؿ عاـ

                                                           
 .ُُِص ُٖٗٗ، جامعة بغداد، كمية القانكف لآلثار، رسالة ماجستير، الحماية الجنائية أكجيفراس ياكز عبد القادر  -ُ
 إف ممكية األرض ال تكسب صاحبيا التصرؼ باآلثار ... ( مف قانكف اآلثار السكرم ) ٔالمادة -ِ
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 ، فاألثر مكجكد، إال أنو ال يصمح قانكنان ُلتعمقيا بالميراث الثقافي لمدكلةيا الجائز التعامؿ ب األشياء غير
 .كمحؿ لمتصرؼ

كيخالؼ ، قانكنان  لتعامؿ باآلثار غير جائزو أف اة النقض السكرية بييئتيا العامة بكقد قررت محكم
ثؿ العقد المحرر بالعممة يككف باطبلن مثمو م، د تككف األشياء األثرية محبلن لوعق أم فإفلذا ، النظاـ العاـ

عادة، اآلثار الناجمة عنو إلغاء، كىذا البطبلف يكجب الذىبية الحالة التي كانا عمييا قبؿ  إلىالمتعاقديف  كا 
تقضي بو المحكمة  ، كبطبلف العقد المخالؼ لمنظاـ العاـاستحاؿ ذلؾ جاز الحكـ بالتعكيض فإف، العقد

كال بتكقيع العقد كال باكسائو ، البلحقة باإلجازة، كال يزكؿ ىذا البطبلف اإلجازةكال تمحقو ، مف تمقاء نفسيا
 .ِلبكس عقد آخر

، كما أف ىذا التصرؼ يككف باطبلن  فإف، مممككة لمدكلة آثارحدث تصرؼ قانكني محمو  فإذا
، كيعتبر خركج اآلثار عميو حصكؿ التصرؼل القابؿالة تكافر المحؿ االلتزاـ بتنفيذه ال يككف مكجكدا الستح

تقتضي الحفاظ عمى ، ككف اعتبارات النظاـ العاـ ة التعامؿ مف مسائؿ النظاـ العاـالمممككة لمدكلة مف دائر 
فيي قكاعد  كالحفاظ عمى تراث الدكلة ، كمنيا القيـ الحضارية، كالقيـ األساسية لممجتمع، المصمحة العامة

مف القانكف المدني المصرم عمى  ُّٓما يخالفيا، كقد نصت المادة آمرة ال يمكف لؤلفراد االتفاؽ عمى 
 ُّٔممادة ، كىك نص مطابؽ ل) إذا كاف محؿ االلتزاـ مخالفا لمنظاـ العاـ كاآلداب كاف العقد باطبل ( :أف

يكف لبللتزاـ  ) إذا لـمف القانكف المدني السكرم عمى:  ُّٕتنص المادة انكف المدني السكرم، كما مف الق
كبناءان عميو، فأم عقد سببو القياـ  ( ، كاآلداب كاف العقد باطبلأك كاف سببو مخالفا لمنظاـ العاـ، ببس

 مف القانكف المدني السكرم ِ/َٗالمادة  . كما تقرربعمؿ يمس اآلثار بصكرة مخالفة لمقكانيف يككف باطبلن 
 حظر التصرؼ باألمكاؿ العامة.

ألنيا  ،كالخارج ،في الداخؿىي التي تخرج اآلثار مف دائرة التعامؿ  ،كبما أف قكاعد النظاـ العاـ
جنبية التي تبيح التعامؿ إذا جرل التعامؿ باآلثار في الخارج في ظؿ قكانيف الدكلة األأمكاؿ عامة. ف

 ف قكاعد النظاـ العاـ التي تخرج، ألي الدكلة التي تعكد اآلثار إلييا، فبل يمكف االحتجاج بذلؾ فباآلثار
   تي تستبعد تطبيؽ القانكف األجنبي، ىي ذاتيا األداة االستثنائية ذات األكلكية الالتعامؿاآلثار مف دائرة 

، إال أف فكرة النظاـ العاـ قد ال تتعارض مع صرفات القانكنية التي تتـ في ظموأك االعتراؼ بشرعية الت
، بدليؿ أف ـ العاـمع قكاعد النظا الحقكؽ المكتسبة الناجمة عف التصرفات القانكنية التي تتعارض

                                                           
 .ّٗٓص ُُٗٗ، الكجيز في القانكف اإلدارم دراسة مقارنة سميماف محمد الطماكم . د -ُ
 .) القرار مأخكذ مف أرشيؼ محكمة النقض السكرية( ّٗٓأساس  ََِّ/ُْمحكمة النقض السكرية، الييئة العامة قرار رقـ  -ِ
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، كبذلؾ يتـ تحقيؽ نكع مف التكازف بيف إبطاؿ رؼ لمحائز حسف النية بحؽ التعكيضتعت ُاالتفاقيات الدكلية
مف جية         إعادة اآلثار إلى مكطنيا األصمي ، كحؽنكنية التي تككف اآلثار محبل لياالتصرفات القا

 .مف جية أخرل لديو رت شركطوتكاف إفتعكيض الحائز حسف النية ك 
ف ا ككنيا مف األمكاؿ العامة نتيجتاف ميمتاالتصرؼ بي إمكانيةكيترتب عمى خركج اآلثار عف 

 ىما:
 .لكة لآلثارااألشخاص العامة المقبكؿ الدعاكل التي يرفعيا الحائزكف عمى  إمكانيةعدـ  -ُ

أك االعتبارييف  اد الطبيعييفقبؿ األفر ، كالمرفكعة مف كيض القائمة عمى صفة الماؿ العاـدعاكل التع رد -ِ
 مع مراعاة حقكؽ الغير حسف النية بالتعكيض.

، كبطبلف عقكد عف دائرة التعامؿ األثرقاعدة خركج بعض القكانيف العربية اعتبرت أف  أف إال
، بؿ يرد عمييا استثناء يجيز كجامدة، عية سبب العقكد ليست قاعدة مطمقةالتصرؼ بيا بسبب عدـ مشرك 

 :كط ىيا لقاعدة الحظر بشر خبلف باألثرالتصرؼ 

 الخطية مف السمطات األثرية المختصة. المكافقة - (ُ

 .في السجبلت الخاصة بالسمطات األثرية يككف األثر مسجبل أف - (ِ

 .بو يككف األثر ممكان خاصان لممتصرؼ أف - (ّ

 .ِاألثر مف الببلد إخراجيترتب عمى التصرؼ  أال - (ْ

كاف  فإذاخارج الببلد  إلىاآلثار  إخراجسببو منع  أفنجد الرابع النظر بالشرط  إمعافكلدل 
، فيذا يعني العمؿ عمى تيريبو مما أخرلببلد  إلىمف الببلد  إخراجوىك  ،الباعث الكامف خمؼ بيع األثر

 .ّباطبلن  باألثريجعؿ عقد التصرؼ 
 اإلجراءاتاتخاذ  لذلؾ ال بد مف ،الشركط أىـمف مف الببلد،  األثر إخراجاشتراط عدـ  ركيعتب

 .الفة ليذا الشرطلعدـ حدكث أم مخ الكافية
 
 
 

                                                           
1
 . http:// whc. Unesco. Org/ fr convention textعلى الرابط: بشؤن استرداد األموال الثقافٌة 1993لعام  ECC اتفاقٌة مثال    - 
 مف قانكف اآلثار المصرم. ُّك ٗمف قانكف اآلثار اليمني كالمادتاف  ِٗمف قانكف اآلثار السكداني كالمادة  ُٖالمادة  -ِ
 .َِٖص لدكلي الخاص،د إبراىيـ، حماية اآلثار كعناصر التراث الثقافي في القانكف ااكليد محمد رش .د -ّ
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انقسمت التشريعات  إذبيذا الشرط  األخذفي  ىناؾ تباينان  أفنجد  ،كباستعراض القكانيف العربية 
 :عدة اتجاىات قانكنية ىي إلىفي ىذا المجاؿ 

 :التجاه األول
 إلى األثر )المممكؾ ممكية خاصة محؿ التصرؼ ( إخراجعدـ  االتجاه الذم يشترط صراحةن كىك 
كقانكف  كقانكف اآلثار اليمني  ،ََُُِلعاـ  ّالمصرم رقـ تجاه قانكف اآلثار كيمثؿ ىذا اال ،خارج الببلد

الذم يشترط أف يككف التصرؼ لصالح مكاطف عراقي كمقيـ في  ،ََِِلعاـ  ٓٓاآلثار العراقي رقـ 
 العراؽ.

 :التجاه الثاني
 الخارج  إلى خاصةن  األثر المممكؾ ممكيةن  إخراجكما يجيز  ،ألجنبيكىك االتجاه الذم يجيز البيع  
قانكف ، ككذلؾ ِِّ، كيمثؿ ىذا االتجاه نظاـ اآلثار السعكدم في المادة خذ ترخيص بالتصديربشرط أ

 .ّمنو ُِفي المادة  ََِٖلعاـ  ّٕحماية الممتمكات الثقافية المبناني رقـ 
 :التجاه الثالث

كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف ، خارج الببلداألثر  إخراجكلـ يذكر ىذا االتجاه بشكؿ صريح شرط عدـ 
 إلىالسكرم تشير  اآلثارمف قانكف  َْالمادة  أف، كنبلحظ السكرم اآلثاركقانكف ، السكداني اآلثار

 األثريةخذ مكافقة السمطات ، بعد أآلخرعند نقميا مف مكاف  لؤلثرضركرة تنظيـ مستندات جمركية 
كىي فقط تنظـ عممية ، الخارج إلى اآلثارىذه المادة ال تتعمؽ بنقؿ  أف إال .كتكجيياتيا بطريقة النقؿ الفنية

كيشترط بشأف حيازة اآلثار كنقميا في  ) :أيضا تقكؿالمادة المذككرة  أففي الداخؿ بدليؿ  اآلثارانتقاؿ 
، تنظيـ المستندات الجمركية التي تقضي بيا النصكص النافذة. كيخضع النطاؽ الجمركي المحدد أصكالن 

كىذا يشير إلى تنظيـ نقؿ  نقؿ اآلثار عبر القطر العربي السكرم إلى مكافقة مسبقة مف السمطات األثرية(.
بالجميكرية العربية السكرية، كىك مكضكع مختمؼ عف مسألة إخراج اآلثار  كلة مركران اآلثار مف دكلة إلى د
 السكرية خارج القطر.

                                                           
)... كفي جميع األحكاؿ ال يجكز لحائز األثر التصرؼ فيو إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة كتابية مف : مف قانكف اآلثار المصرم ٗالمادة  -ُ

 .األعمى لآلثار ... كبشرط أال يترتب عمى التصرؼ إخراج األثر خارج الببلد بأم صكرة كانت ...(المجمس 

ذا كاف المالؾ الجديد أجنبيا ككاف يرغب في تصدير ممكية اآلثار المنقكلة المسجمة  مف نظاـ اآلثار السعكدم )يجكز انتقاؿ ِّالمادة  -ِ ... كا 
 زؿ إال بعد حصكلو عمى ترخيص بالتصدير (.اآلثار إلى الخارج فبل يتـ عقد التنا

)ال يجكز تقؿ أم ممتمؾ ثقافي معترؼ بيا مصنؼ إلى خارج لبناف  ََِٖلعاـ  ّٕمف قانكف حماية الممتمكات الثقافية المبناني رقـ  ُِالمادة  -ّ
 إال بتصريح خاص معمؿ يعطيو الكزير (.
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: حالة في حالتيف ىما خارج القطر إلى اآلثارتجيز نقؿ  ذاتو القانكف مف ٗٔالمادة  أفكما 
أك جمعية ، التي تخصص لييئة اآلثاركالثانية  نقؿ ، حؼ كالييئات العالمية خارج القطرالتبادؿ مع المتا
 إالنو ال يجكز منح ترخيص بالتصدير لمخارج نقيبات رسمية قامت بيا مما يعني أثر تأك بعثة عممية إ

 فقط. المذككرتيف عمى سبيؿ الحصر ضمف ىاتيف الحالتيف
الشرط الثاني بشكؿ صريح في قانكف اآلثار السكرم الذم  إدراجضركرة رل كفي ىذا المجاؿ أ

 ان بناء داخؿ القطر أك إلى الخارج، المنقكلة المسجمة اآلثارجكاز انتقاؿ  منو عمى ّْينص في المادة 
 .طئان خا ، حتى ال يتـ تأكيميا تأكيبلن عمى مكافقة مسبقة مف السمطات األثرية

كالمختمؼ عمييا في قكانيف اآلثار العربية اإلعارة  .ثاركمف التصرفات القانكنية الكاردة عمى اآل
 حيث انقسمت قكانيف اآلثار العربية إلى اتجاىيف:

كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار السكرم رقـ  ،اآلثار بشركط إعارة أجازكىك االتجاه الذم  التجاه األول:
المنقكلة  األثرية األشياء إعارةمف القانكف المذككر  ُّكتعديبلتو. حيث سمحت المادة  ُّٔٗلعاـ  ِِِ
 بشركط ىي:المممككة لمدكلة  الثابتة  اآلثار كأجزاء

 لصالح المتاحؼ كالمؤسسات العممية. اإلعارةتككف  أف -ُ

 لمدة محددة. اإلعارة  -ِ

 .كال نادرةو  أك التي يمكف االستغناء عنيا. أم ليست بفريدةو  ليا ما يماثميا، آثارا اإلعارةمحؿ   -ّ

 .اإلعارةيككف ىناؾ مصمحة في  أف -ْ

 يذكر فيو مدتيا. باإلعارةيصدر مرسـك مف رئيس الجميكرية  أف -ٓ

 إعارة أجازتالتي  ّْفي المادة  ،َُٔٗلعاـ  ُُكما يمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار الككيتي رقـ 
التي اكتشفتيا بقصد  األثريةلح البعثة لصا اإلعارةتككف  أفتككف متينة تحتمؿ السفر ك  أفشريطة  اآلثار

 في الككيت. اآلثاردراسة ىذه  رتعذت أفتككف مدة اإلعارة محددة، ك  أفك  دراستيا
 الب في التشريعات العربية بر االتجاه الغاآلثار، كيعت إعارة: كىك االتجاه الذم حظر التجاه الثاني

حيث منعت المادة المذككرة  َُفي المادة  ،ََُِلعاـ  ّكيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار المصرم رقـ 
  العربية المعاىدأك  ،أك المتاحؼ ،المنقكلة المكررة مع الدكؿ اآلثاركسمحت مبادلة بعض  اآلثار، إعارة
 البلزمة لتأمينيا. اإلجراءاتبعد اتخاذ  األجنبيةأك 

 ِٕ بإعارةالمصرية  األثريةالعميا في مصر تعميؽ مميز عمى قرار السمطات  اإلدارية كلممحكمة
كقابمة  كالخشب الرقيؽ ،كالباقي مصنكعة مف الزجاج ،فريدة أثريةقطعة  ّٔمنيا  ،ُّٗٗعاـ  أثريةقطعة 
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ث تسمـ إعارة مأجكرة؛ بحيية يابانية بمكجب عقد لمتمؼ بسبب طبيعة المادة المصنكعة منيا، لشركة دعا
لمشركة المذككرة ليتـ عرضيا في الياباف في معرض باسـ:  األثريةالمصرية القطع  األثريةالسمطات 
 إلى، حيث انتيى حكـ المحكمة أمريكيدكالر  ألؼف مقابؿ مميكف كسبعمئة كخمسي دمر القديمة()ممكات ت

كىك  إيجار إلىبمقابؿ ) بعكض( تنقمب  اإلعارة أف  -ُ: مصرية معتبرةال األثريةقرار السمطات  إلغاء
، كىك ليس مجرد اآلثارمخالفة قانكف  األثريةالسمطات  أجرتوالتكييؼ القانكف السميـ لمتصرؼ الذم 

الجية  إف -ِمف الناحية القانكنية كالمادية. األثريةفي حيازة السمطات  اآلثارتبقى فيو ىذه  لآلثارعرض 
ال تمتمؾ القدرة كال الخبرة العممية  فإنياأك مؤسسة عممية؛ كبالتالي  ،ييئةبالمستعيرة شركة دعاية كليست 

 إف -ْالفريدة كالقابمة لمتمؼ. األثريةمف القطع  اإلعارةمكضكع  اآلثار إف -ّلممحافظة عمى اآلثار.
مف قانكف اآلثار المصرم رقـ  َُمادة في ىذه القضية ال تتناسب مع الشركط التي كضعتيا ال اإلعارة
 .ُُّٖٗلعاـ  ُُٕ

المصرية في الخارج ىي مف التصرفات  اآلثارعرض  أفكما ترل محكمة النقض المصرية 
المكافقة عمى عرضيا في الخارج  فإف ،كككنيا مف التصرفات االستثنائية اآلثارالتي ترد عمى  ،االستثنائية

 القانكنية. كاإلجراءات ،كالشركط األكضاع، إتباعشرط  ،الجميكرية عقد االختصاص في شأنو لرئيسنم
فك   بأسرهكمدنيا كجنائيا باعتبارىا مسؤكلية شخصية تجاه شعب  إداريامخالفة ذلؾ تؤدم لقياـ المسؤكلية  ا 
ال  إذ ،في الخارج اآلثاريككف ىك كجو المصمحة العامة في عرض  أفالعائد المالي ليس كال يجب  أفك 

 .ِتأكؿ مصر بآثارىا أفيصح 
 كأجاز، اآلثار إعارةحظر  إذذات المكقؼ  ،ََِِلعاـ  ٓٓكيتبنى قانكف اآلثار العراقي  رقـ 

الدراسة العممية، أك  غراضألالخارج  إلىالمنقكلة، أك المكاد التراثية  اآلثار إخراج األثريةلمسمطات 
 الصيانة، أك العرض المؤقت كفؽ نظاـ داخمي يصدره الكزير المختص.

ني أرجح االتجاه الثاني، كأرل  حظر إعارة مف قانكف اآلثار السكرم ك  ُّتعديؿ المادة ضركرة كا 
تب عميو مف في الداخؿ، أك الخارج؛ لما يتر  عمميةن  أك مؤسسةن  ،اآلثار السكرية ألم جية كانت سكاء متحفان 

خركج ىذه اآلثار مف حيازة السمطات األثرية السكرية إلى حيازة جيات أخرل، كبالتالي تفقد السمطات 
 األثرية حيازتيا القانكنية، كالمادية ليذه اآلثار؛ مما يعيؽ تنفيذ ميمتيا األساسية في حماية اآلثار، فضبلن 

 خريب، كغير ذلؾ مف مخاطر. الت كأالكسر،  كأ ،عف إمكانية تعرض ىذه اآلثار لمتمؼ

                                                           
1
 .1993ق لعام  1052/42نقض إداري مصري فً الدعوى رقم  - 
2
 .261القاعدة رقم  2215الصفحة  3الجزء 46المكتب الفنً لسنة  23/6/2001ق ع جلسة  44لسنة  4253طعن مصري رقم  - 
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ف كاف ال بد مف عرض اآلثار السكرية في الخارج، أك الداخؿ مف قبؿ جيات غير كما أرل  أنو كا 
عبلمية لمجميكرية العربية  ،تابعة لمسمطات األثرية السكرية ككاف في ذلؾ مصمحة عممية كاقتصادية، كا 

ألثرية التي تقكـ برعاية اآلثار، كالحفاظ أف يككف ىذا العرض بإشراؼ، كمشاركة السمطات ا لسكرية،ا
عمييا كعدـ االعتماد عمى أية جية ميما كانت الضمانات، كما يمكف أف تتكلى السمطات األثرية عرض 

 عمى اتفاقيات مع الدكؿ، أك المتاحؼ، أك المؤسسات العممية. ان اآلثار السكرية في الخارج بناء
 :سبب كان أليعدم جواز الحجز عمى اآلثار  :النتيجة الثانية

ف أل، لمدكلة اآلثار المممككةال يجكز الحجز عمى ، كبالتالي ُال يجكز الحجز عمى األمكاؿ العامة
. يع االختيارم كتصرؼ قانكني محظكركاف الب فإذا، رمالجبالبيع  إلىيؤدم في النياية  أفالحجز يمكف 

كاف الشخص العاـ  فإذا ،كالحجز إليو، ككذلؾ الطرؽ المؤدية رمالجبعدـ جكاز البيع  أكلىباب مف  فإنو
 .ِ ال يجكز بيع الماؿ العاـ جبران  إذ ،ليذا الديف اقتضاءان  أمكالوكز الحجز عمى جمدينا فبل ي

 يؽ المحاكـ عف طر  األمكاؿعمى  إيقاعوالذم يتـ  ،كالمقصكد بالحجز ىك الحجز االحتياطي
في ىذه  ألنو، لدييا لحيف البت بالقضية األمانات أقساـكليس التحرز عمى اآلثار مف قبؿ المحاكـ في 

يداعيا، اآلثارلمدكلة حيث تقرر المحكمة في قرارىا النيائي مصادرة  إالتؤكؿ اآلثار  أفالحالة ال يمكف   كا 
بمكجب  لؤلفرادالخاصة  األمكاؿف كانت م إذالمالكيا  إعادتياأك ، األثريةالتابعة لمسمطات  األماكف

 .ىناؾ أم مانع قانكني مف إعادة اآلثار يككفعندما ال  األثريةترخيص مف السمطات 
، مف بنكؾ عمى كؿ مف يعمؿ في إقراض األمكاؿ، كيحظر رىف اآلثار كيبنى عمى ما سبؽ منع

 كغيرىا أف يقبؿ اآلثار كرىف لضماف الكفاء.
 تممك اآلثار بالتقادم:عدم جواز  :النتيجة الثالثة

كفؽ  عدـ جكاز تممكيا بالتقادـ المكسبلآلثار  لؤلمكاؿ كمنيا يترتب عمى ثبكت صفة العمكمية 
 ُّٔٗلعاـ  ِِِمف قانكف اآلثار السكرم رقـ  ْكالمادة  مف القانكف المدني السكرم ِ/َٗالمادة 

لمدة طكيمة ثـ تنبيت الدكلة  األثريةالدكلة  أراضيرض مف عمى أ أيدييـ األفرادكضع  فإذا، كتعديبلتو
التمسؾ بنص  كال يجكز لكاضع اليد ،ميما طاؿ الزمف عمى كضع اليد األرضتسترد ىذه  أفلذلؾ فميا 

                                                           
1
تعتبر أمواال عامة، العقارات والمنقوالت التً للدولة ، أو األشخاص االعتبارٌة العامة  -1من القانون المدنً السوري على: ) 90تنص المادة  - 

وهذه األموال ال ٌجوز التصرف فٌها أو الحجز علٌها أو تملكها  -2خصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم. والتً تكون م
 بالتقادم(. 

 .َْص ،كليد محمد رشاد إبراىيـ، حماية اآلثار كعناصر التراث الثقافي في القانكف الدكلي الخاص، مرجع سابؽ .د -ِ
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مف القانكف  ُٖٗدة كال االدعاء بحسف النية كفؽ الما، مثبلن مف القانكف المدني السكرم  ُٕٗالمادة 
 المسألة مف تمقاء نفسيا. تثير ىذه أفكيجكز لممحكمة ، المدني السكرم

 نو ال يترتب عمىعمى أ ،ََُِلعاـ   ّ رم رقـالمص اآلثارمف قانكف  ُٓكقد نصت المادة  
أم حؽ في  أك بناء ذم قيمة تاريخية، أرض، أك ثرمأك الييئات لمكقع أ، أم استغبلؿ قائـ مف قبؿ األفراد

 تممكو بالتقادـ.
األراضي األثرية تدخؿ ضمف أمبلؾ الدكلة  : أفاإلدارية العميا في مصر محكمةالكقد قررت 

كقد كافقت محكمة النقض المصرية  .ُأك تممكيا بالتقادـ ،أك الحجز عمييا ،العامة كال يجكز التصرؼ فييا
ىذا التكجو عندما قررت بأف اعتبار األرض أثرية ال يجيز تممكيا بالتقادـ، شرط صدكر قرار مف مجمس 

 .ِكزراء، أك الكزير المختص باعتبارىا كذلؾ أم أثريةال
المنقكلة العائدة لمحككمة كال  اآلثارال تباع  بأنو :العراقي اآلثارمف قانكف  ُْكنصت المادة  

 ة لسماع الدعكل.المتعمقة بمركر الزمف المانع األحكاـتسرم عمييا 
مممككة مف قانكف اآلثار العماني عمى اعتبار الممتمكات الثقافية المنقكلة ال ّٓكما تنص المادة  

 ، أك بغيره.ـ، كحؽ ممكيتيا ال يسقط بالتقادلمدكلة غير قابمة لمتحكيؿ
 :عدم تطبيق قواعد التممك بالحيازة :النتيجة الرابعة

 األمكاؿال ترد عمى  باألساسامتبلؾ المنقكؿ بالحيازة عمى اآلثار ككف ىذه القاعدة  أحكاـال ترد  
    "الماؿ العاـ"أم  : )ال يجكز التبايع فيوالمصرية عندما قالتكىذا ما قضت بو محكمة النقض ، العامة

يحتج  أفف لو تقاضي مف يككف ىذا التمثاؿ في حيازتو ... كال يكك  أفكلمحككمة ، ه باطؿكشراء، بؿ بيعو
أحكاـ امتبلؾ المنقكؿ بالحيازة ال ترد بحاؿ  أفمف المقرر  فإنو ،قديـ ( مدني ) ٖٕعمييا بحكـ المادة 

 .ّالعامة األمكاؿعمى 
 
 
 

                                                           
1
 .19القاعدة رقم 131الجزء األول ص 31، المكتب الفنً لسنة 9/11/1915ق ع جلسة  29لسنة  1269نقض إداري مصري رقم  - 
، مجمكعة األحكاـ الصادرة عف الدكائر المدنية كالتجارية كاألحكاؿ الشخصية مف ُٔٔٓطعف رقـ  ُّٗٗأيمكؿ  ُِنقض مدني مصرم جمسة  -ِ
 .ِّٗالجزء الثاني ص ُّٗٗنيساف كحتى أيمكؿ عاـ  ْ
حمد أة الجنائية لآلثار لمدكتكر أميف كمشار إليو في كتاب الحماي َّٔص ِٗٗرقـ  ُٖالمحاماة  ُّٕٗأيمكؿ  ُٔض مدني مصرم نق -ّ

 . ُٕٔالحذيفي، مرجع سابؽ ص
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 :الخاصة لمصالح العام حق الدولة بنزع الممكية :مسةالنتيجة الخا
 أفالمختصة  األثريةالسمطة بقياـ الدكلة ممثمة  إمكانيةعامة  أمبلكا اآلثاريترتب عمى اعتبار  

كتقتضي المصمحة العامة ، ثابتة فييا آثارفي حاؿ كجكد  لؤلفرادالمممككة  األراضينزع  بإجراءاتتقكـ 
 . ُضركرة المحافظة عمييا في مكقعيا

لممجمس األعمى لآلثار صبلحية استرداد   ،ََُِلعاـ  ّقانكف اآلثار المصرم رقـ  أعطىقد ك 
متى تكافرت  ،آلثار المنتزعة مف عناصر معماريةأك الحائزيف ل، ل المبلؾلد ية المكجكدةالقطع األثر 

عمى عرض المجنة الدائمة المختصة مقابؿ  ان كذلؾ بناء اإلدارةيقدرىا مجمس  ،مصمحة قكمية في ذلؾ
االجتياد القضائي  ، كقد أخذمف قبؿ المالؾ لقانكف اآلثارلفة ، كال يشترط كقكع أم مخاتعكيض عادؿ

 اإلداريةالمشرع بالجية  أناط: ) مف ذلؾ االجتياد القضائي المتضمفك  ،يذا التكجوب المصرماإلدارم 
لمدكلة مصمحة في اقتنائو مف  المصرية متى كاف األراضيثر منقكؿ يكجد في سمطة االستيبلء عمى أم أ

كيككف لييئة اآلثار بحكـ  ،اآلثارقانكف  ألحكاـأم مخالفة  األثرحتى كلك لـ يرتكب مالؾ  ،الناحية القكمية
ريثما يتـ فرزىا كفحصيا كتحديد  اآلثارالتي تـ ضبطيا في قضايا  اآلثاراختصاصيا الحؽ في استيفاء 

ذا، كالمالية األثريةقيمتيا  احية القكمية الفحص عف تحقؽ مصمحة لمدكلة في اقتنائيا مف الن أسفر كا 
 ألحكاـفبل مخالفة في ذلؾ  ،فاستصدرت القرار البلـز لبلستيبلء عمييا كالتعكيض عنيا طبقا لمقانكف

 .(ِالدستكر الخاصة بحماية الممكية الخاصة
ات كتعديبلتو لمسمط ،ُّٔٗلعاـ  ِِِرقـ  السكرم مف قانكف اآلثار ّٕكما أجازت المادة  

إذا كاف لمدكلة مصمحة بذلؾ بمكجب قرار مف  ،ثر ثابتأك أم جزء مف أ، ثر منقكؿاألثرية استمبلؾ أم أ
 ، كمقابؿ تعكيض عادؿ لممالؾ.عمى اقتراح السمطات األثرية ان بناءكزير الثقافة 

 :األشخاصمن قبل  اآلثارحظر حيازة : النتيجة السادسة
حيازة ىذه  ،اعتبارييفأك  كانكا طبيعييف ،األشخاصيحظر عمى  فإنوعامة  أمبلكا اآلثارككف  
بدكف  اآلثاربحيازة  األشخاصبعض  ـكقيا ،ية المختصةاألثر بدكف ترخيص مف قبؿ السمطات  اآلثار

، كما يمكف ليا األفرادشأنيا شأف  لآلثاركحدىا فع دعاكل الحيازة لتحمي حيازتيا يجيز لمدكلة ر  ترخيص
تزيؿ  أفيحؽ ليا ك ، لمدكلة عامان  كصفيا ماالن ب اآلثارترفع الدعاكل الجزائية عمى كؿ مف يعتدم عمى أف 

 .الممكنةاإلدارية بكؿ الطرؽ  اآلثاراالعتداء عمى 

                                                           
 مف قانكف اآلثار السكرم . ّٕالمادة  -ُ
2
 .112القاعدة  1221الجزء الثانً ص 32، المكتب الفنً لسنة 5/1912/ 16ق ع جلسة  29لسنة  1161نقض إداري مصري  رقم   - 
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 :1ل تجري عمى اآلثار العقارية الحقوق العينية :النتيجة السابعة
كخاصة حؽ االرتفاؽ  كؽ عينية عميو،حقأم يصح تقرير  بلفإذا كجد أثر ثابت أك مكقع أثرم،  

كيبنى عمى ذلؾ عدـ إمكانية اكتساب ، ِاالرتفاؽحؽ  طبيعة كىك ما يتنافى مع .كذلؾ لخصكصية اآلثار
ف ك  ،حؽ االرتفاؽ بالتقادـ لة لممساء يجعؿ المخالؼ عرضةن  ؛كضع أم حؽ ارتفاؽ بصكرة أمر كاقعا 

سكاء ألف مؤسسات الدكلة المختمفة عمى حد ك ، كيشمؿ ىذا الحظر األفراد ،ّالجزائية كفؽ قانكف اآلثار
، كيمتد الحظر إلى كافة الحقكؽ كليس أم شيء آخر، كالمكاقع األثرية، بحماية اآلثارالمكضكع متعمؽ 
جؿ تأميف الخدمات ، كمف أكغير ذلؾ مف الحقكؽ، كحؽ اإلجارة، كحؽ االمتياز، اعالعينية كحؽ االنتف

فقد أجازت قكانيف اآلثار ترتيب حقكؽ ارتفاؽ عمى العقارات المجاكرة  ،كالمكاقع األثريةالبلزمة لآلثار 
مف قانكف اآلثار  ُٔ، كما ىك الحاؿ في المادة باني التاريخية مقابؿ تعكيض عادؿلممكاقع األثرية كالم

 كتعديبلتو. ُّٔٗلعاـ  ِِِمف قانكف اآلثار السكرم رقـ  ُْكالمادة  ،ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ 
 :وأي اعتداء عميياوتصديرىا والتنقيب عنيا  باآلثار: تجريم التجار لثامنةالنتيجة ا
 بأعماؿأك القياـ ، ىاأك تصدير ، العامة عدـ جكاز االتجار بيا األمكاؿينجـ عف اعتبار اآلثار مف  
 التي يجيزىا القانكف  األحكاؿضمف  إال، حتى في األمبلؾ الخاصة في أم مكافالتنقيب عنيا ك ، البحث

كلمديرية  ،شكؿ كاف بيا بأمالضرر  إلحاؽ أك، اآلثار إتبلؼال تكسب صاحبيا حؽ  األرضممكية  أفك 
 .ْاآلثارالتعديات عمى اآلثار عمبل بقانكف  إزالةاآلثار 

 :منقول مكتشف أوثر عقاري ن أي أع اإلبالغ: وجوب النتيجة التاسعة
كىذا ما  ،ا مصادفةن المنقكلة التي يتـ اكتشافي أك، العقارية اآلثارعف  اإلببلغيجب بحكـ القانكف   

      عف اكتشاؼ األثر الثابت اإلببلغالمتعمقة بكجكب  مف قانكف اآلثار السكرم ِٕ نصت عميو المادة
قانكف المف  ُٔالمادة  حيث عاقبت ،ف اكتشاؼ األثر المنقكؿع اإلببلغالمتعمقة بكجكب منو ك  ّٓالمادة ك 

سنتيف  إلىبالحبس مف شير  ّٓك ِٕالكارد في المادتيف مخالفة ىذا الكاجب القانكني  عمىالمذككر 
بؿ  يدرؾ المكتشؼ أف ما اكتشفو أثرم، كال يشترط أف سكرية. خمسة آالؼ ليرة إلى كبالغرامة مف ألفيف 

                                                           
1
من القانون المدنً السوري هً: الملكٌة، التصرف، السطحٌة، االنتفاع، حق األفضلٌة على األراضً الخالٌة  15الحقوق العٌنٌة وفق المادة - 

 الناتج عن الوعد بالبٌع.المباحة، حقوق االرتفاق العقارٌة، الرهن والتؤمٌن العقاري، االمتٌاز، الوقف، االجارتان، حق الخٌار 
 .ُْص ،مرجع سابؽ ،كليد محمد رشاد إبراىيـ، حماية اآلثار كعناصر التراث الثقافي .د -ِ
3
حق االرتفاق بؤنه: تكلٌف مفروض على عقار معٌن 30/1/1910تارٌخ  1201أساس  1296تعرف محكمة النقض السورٌة بقرارها رقم  - 

شخص غٌر مالك العقار األول، وٌقوم هذا التكلٌف إما بتخوٌل شخص آخر حق مباشرة تصرفات محددة لمنفعة عقار معٌن آخر، جاء فً ملكٌة 
فً العقار المفروض علٌه التكلٌف، وإما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه.) االجتهاد منشور فً كتاب أدٌب استانبولً  

 (.2960، ص3063التقنٌن المدنً السوري، الجزء الثامن، القاعدة 
 .العدد العاشر ُّٖٗمجمة المحامكف عاـ  ِٗٔالقاعدة  ُّٖٗ/ِّْأساس  ْٕٕقرار  –نقض سكرم  -ْ



71 
 

كال يمكف  ،يكفي أف تككف العبلمات الخارجية لمشيء المكتشؼ تكحي عمى أنو مف الممكف أف يككف أثريان 
أف يحتج المكتشؼ بأنو لـ يحسب أف الشيء أثرم، كيعتبر تقدير ذلؾ مسألة مكضكعية تقكـ عمى سمكؾ 

 الرجؿ المعتاد.
أك يجد ، عمى كؿ مف يكتشؼ ُِادة الم أكجبتكفي مشركع تعديؿ قانكف اآلثار السكرم فقد 

ببلغ، التكقؼ عف العمؿ إلىقيامو بعمؿ ما المبادرة  أثناءأك ، بالمصادفة ُتراثا أك ، حماية التراث ىيئة كا 
 قرب سمطة إداريةأك إلى أ، تسميـ التراث المكتشؼ إلى الييئةك ، ساعة ِٕقرب سمطة خبلؿ ميمة أ

جريمة جنائية الكصؼ عقكبتيا كفؽ المشركع األشغاؿ الشاقة  ؛كاعتبرت المادة المذككرة عدـ اإلببلغ
 .ف مميكف ليرة سكريةعشريئة ألؼ إلى خمس ك الغرامة مف خمسمسنكات ك  المؤقتة مف ثبلث إلى سبع

ببلغ عف اآلثار كال تتناسب مع الكثير مف حاالت عدـ اإل، ف ىذه العقكبة شديدة جداأكأرل  
 حفزات لؤلفراد لمتبميغ عف اآلثار، مع كضع مجنحية الكصؼبذا لك بقيت العقكبة ، كحالمكتشفة مصادفة

 بدال مف االعتماد عمى العقكبات القاسية فقط. مستكل الثقة بالمكاطف، ، كرفعكتنمية الكعي األثرم
لعاـ  ّرقـ  المصرم  اآلثارمف قانكف  ِْك ِّ المادتاف كنصت عمى ىذا الكاجب القانكني  

 شريعات تفرض مثؿ ىذا االلتزاـ عمىكافة الت أف، مع العمـ األردنيمف قانكف اآلثار  ِٕكالمادة ، ََُِ
ف قانكف اآلثار ، كيبلحظ أأك لغير الشخص المكتشؼ، كلك كانت األرض مممككة لمدكلة حتى األشخاص

عندما عاقب مف مكرر  ْْألثر المنقكؿ في المادةعف اكتشاؼ ا اإلببلغلعدـ  المصرم كضع مؤيدان جزائيان 
ى د عمالخاصة بالعثكر عمى أثر منقكؿ بالحبس مدة ال تزي ِْيخالؼ الكاجب المنصكص عنو بالمادة 

ىاتيف العقكبتيف   بإحدلجنيو أك  ألؼآالؼ جنيو كال تزيد عمى عشريف  سنة كبغرامة ال تقؿ عف خمسة
 مكتفيان  جزائيو  مؤيدو  ثر ثابت دكف أمالمتعمقة بالعثكر عمى أ ِّالمادة الكاجب المفركض في  ينما بقيب

تحددىا المجنة الدائمة صبلحية صرؼ مكافأة مف خبلؿ منح السمطات األثرية  اإلببلغبالتشجيع عمى 
األثر الثابت في الغالب األعـ أىـ مف األثر  أف، رغـ أف ىذا األثر ذك أىمية خاصة رأت إذا ،المختصة
ظة عميو بالسرعة فيك في الحقيقة متحؼ طبيعي يجب المحاف ثر منقكؿ فيو،لكجكد أكثر مف أالمنقكؿ 
 .ذا الكاجبال بد مف فرض مؤيد جزائي عمى مف يخالؼ ى لذلؾ ؛القصكل

 حق الدولة في إخالء المواقع األثرية: :النتيجة العاشرة
 األفراد إجبلءالحؽ في  األثريةلمسمطات فإف ، العامة لمدكلة األمبلؾمف  اآلثار أفعمى اعتبار 

كال  العامةاألمبلؾ ، كىذا الحؽ يقتصر فقط عمى أثريةمناطؽ  أك، خيةتاري أبنيةكالييئات الذيف يشغمكف 
                                                           

1
 ٌستخدم مشروع تعدٌل قانون اآلثار السوري مصطلح التراث للداللة على اآلثار. - 
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 قرارككذلؾ ، السكرم اآلثارمف قانكف  ٓالمادة  أكدتوكىذا ما ، الخاصة األمبلؾلى حاؿ إ بأميمتد 
كألغت  ، حيث قبمت الطعف مكضكعان ُُٕٕٗفي القضية لسنة  ّْرقـ  المحكمة اإلدارية السكرية العميا

المتضمف  ،ُّٕٗ/  ٗ/  ِْص تاريخ  ٔ/  َّّّقرار المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ ذم الرقـ 
كالذم جاء في  ،ثريان قة شيبا باعتبار العقار المذككر أفي منط َُْإجبلء الجية المدعية عف العقار رقـ 

 ات األثرية في إخبلء األفراد) كمف حيث أف المادة الخامسة مف قانكف اآلثار حصرت حؽ السمط :متنو
كلـ تجز المادة  ي تممكيا الدكلةالعقارات الت، أك بدكنو بكالييئات عف األبنية التاريخية، أك األثرية بتعكيض

، كلك كانت ىذه األبنية تتمتع بمزايا أثرية األمبلؾ الجارية بممكيتيـ الخاصةالمذككرة إجبلء األفراد عف 
  خاصة(. 

 : منع استخدام المواقع األثرية في الدعاية التجارية:ةعشر  الحادية النتيجة
بلت الممصقات التجارية كحام، الدعاية ألكاحكغير ذلؾ كضع ، كالشركات، األفرادظر عمى يح 
، كما يحظر أم المختصة األثريةبمكجب ترخيص مف قبؿ السمطات  إال إعبلناتكغيرىا مف ، كالدعائية

 لآلثار. عمؿ مف شأنو أف يحدث تشكييا بصريان 
 :ر تصوير اآلثار لالنتفاع التجاريحظ: ةعشر الثانية النتيجة

 األثريةات بمكافقة السمط إاللغرض النشر عنيا  أك، تجارية غراضأل اآلثاريمنع تصكير 
الميبي ىك القانكف الكحيد الذم حظر  اآلثارقانكف  أف، كيبلحظ ِكبمقابؿ تحدده ىذه الجيات ،المختصة
كخاصة قانكف اآلثار السكرم حذك القانكف ، ذا لك حذت بقية القكانيف العربيةكحب ،أك النشرالتصكير 

منع التصكير في الجميكرية العربية السكرية يخص فقط حالة التصكير في  أفإلى  اإلشارة، مع الميبي
نو ال يحقؽ الحماية الكافية كمع أ، األثريةمتخذ مف قبؿ السمطات  إدارم إجراءكىذا المنع ىك  .المتاحؼ
 اآلثارفاع درجة حرارة اآلثار تتعمؽ بارتعمى المعركضة في المتاحؼ لما لمتصكير مف مخاطر  لآلثار

الكقائية  اإلجراءاتنو يعتبر مف أ إال، عف الحد المسمكح اآلثارالتي تتعرض ليا  األشعةكازدياد نسبة 
 .ّفي المتاحؼ السكرية المتبعةاليامة 

                                                           
 .َْسمير فرناف بالي، قانكف اآلثار، مرجع سابؽ ص. أ -ُ
 الميبي .مف قانكف اآلثار  ٖالمادة  -ِ
المجمس األعمى مسؤكؿ في احتماؿ اتياـ  :خبرا مفاده َُُِ/ْ/ِِتاريخ  َُُْٓكمنيا جريدة الثكرة السكرية بعددىا  ،نشرت الصحؼ العربية -ّ

 تكت)تصكير عارض األزياء عمى كرسي عائد لمفرعكف المصرم  (جيمس كيبر)لآلثار في مصر بإساءة استخداـ منصبو بسماحو لمصكر األزياء 
 درجة  نتيجة استخداـ إضاءة قكية لمغاية.  ُِمما أدل إلى ارتفاع درجة حرارة األثر إلى أكثر مف  (عنخ آمكف
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كضع حماية لناحية غاية في األىمية عندما  ،ََُِلعاـ  ّكقد فطف قانكف اآلثار المصرم رقـ 
، كالمكاقع األثرية المممككة لممجمس األعمى لآلثار، حيث قرر بأف عمى صكر القطع نكنية مف نكع جديدقا

كة لو جميع حقكؽ كالمكاقع األثرية المممك ، القطع، كصكر األثرية التي ينتجيا المجمساذج تسرم عمى النم
مكية الفكرية رقـ كحماية استغبلليا لصالحو كفؽ قانكف حماية حقكؽ الم، كالعبلمة التجارية، الممكية الفكرية

 .ََُِِلعاـ  ِٖ
  حظر نسخ اآلثار أو تقميدىا: :ةعشر  الثالث النتيجة

 إالكغيره ، مف الجبسأك إنشاء قكالب مشابية ليا ، أك تقميدىا، يحظر إنشاء نسخ عف اآلثار
 .تحت طائمة المحاسبة الجزائيةضمف الشركط التي تقرىا  األثريةبمكافقة مف السمطات 

 حظر السماح بيدم اآلثار:: عشرة الرابعالنتيجة 
إال بمكافقة  ،كالتاريخية أك تعديؿ أم مف المعالـ األثرية ، بيدـأف تقـك  ال يجكز لمسمطات اإلدارية

كقد  ، كما ال يجكز ليا إعطاء إذف لؤلفراد بذلؾ مف دكف الرجكع إلى السمطات األثرية،ةالسمطات األثري
 .ِكقانكف البناء مثبل أك في قكانيف خاصة رديفة ليا، ىذا الحظر في قكانيف اآلثار كرد

 :عمى مقتنييا ومن في حكميمو  ،والمحافظة عمييا اآلثارحماية واجب فرض  :عشرة النتيجة الخامس
 تكجد بعض الحاالت التي تككف فييا اآلثار الثابتة عائدة لمدكلة، إال أنيا مشغكلة مف قبؿ األفراد  

عمى سبيؿ االنتفاع، بمكجب نصكص قانكف اآلثار التي تعترؼ بحاالت االنتفاع القائمة قبؿ صدكرىا 
صيانتيا بعمـ حيث يفرض عمييـ العديد مف الكاجبات بخصكص حماية ىذه اآلثار كالمحافظة عمييا ك 

ف أم إخبلؿ  بيذه الكاجبات، السمطات األثرية  قانكف إلى إلغاء حؽ االنتفاع بياكبقكة ال، ، يؤدم حكماكا 
كىذه النتيجة انفرد بإقرارىا قانكف اآلثار الجزائرم رقـ  ألف اآلثار تبقى محتفظة بصفة الممكية العامة.

العربية  كبقية قكانيف اآلثار، قانكف اآلثار السكرميج نذا لكا كحب .منو ٔٓفي المادة  ،ُٖٗٗلعاـ  ْ-ٖٗ
 ، كعدـ االكتفاء بالشؽ الجزائي المتمثؿ بالعقاب في ىذا المكضكع.ىذا النيج كتدبير كقائي

 حق الدولة بتممك الفكرة األثرية: :عشرة النتيجة السادس
أك غير مباشرة عف ، بامتبلؾ كؿ ما ينتج بصكرة مباشرةأحقيتيا  ؛ينتج عف ممكية الدكلة لآلثار 

ؿ نصكص ، كبالتالي عمى الدكلة أف تحمي الفكرة األثرية مف خبلىذه اآلثار، بما في ذلؾ الفكرة األثرية

                                                           
1
 .2010لعام  3من قانون اآلثار المصري رقم  36المادة  - 
2
الطراز المعماري المتمٌز فً مصر )ٌحظر الترخٌص بالهدم أو اإلضافة للمبانً والمنشآت ذات  2006لعام  144من القانون  2المادة  - 

تحق قانونا المرتبطة بالتارٌخ القومً، أو بشخصٌة تارٌخٌة، أو التً تمثل حقبة تارٌخٌة، أو التً تعتبر مزارا سٌاحٌا وذلك مع عدم اإلخالل بما ٌس
 من تعوٌض.

 وال ٌجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فً هدمه إال بترخٌص ٌصدر وفقا ألحكام هذا القانون(.
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، كالفكرة األثرية ىي جميع مكجب نصكص خاصة في قكانيف اآلثارأك ب، قكانيف حماية حقكؽ المؤلؼ
كالتي تستخمص مف  ،ية الناتجة مف كحي العقؿكاألدب، كالعممية، بداع الفكرم في المجاالت الفنيةصكر اإل

 .ُ، كالتي تـ التعبير عنيا في صكرة شيء مادم ىك األثرأك غير المنقكلة، اآلثار المنقكلة
 :دون ترخيص: حظر إجراء األبحاث األثرية عشرة النتيجة السابع

بؿ األفراد، كال مف مف قال  ،عمييا األثرية األبحاث إجراء، فبل يجكز اآلثار ممؾ عاـ لمدكلة أفبما  
 األثريةبمكجب ترخيص مف السمطات  إال، المراكز البحثيةت العممية، كال ، كالمؤسساقبؿ الييئات

 َٕكفؽ المادة  األثرمكالذم عرؼ البحث  ،، كقد انفرد قانكف اآلثار الجزائرم في ىذا الحظرالمختصة
ستخدـ فيو التكنكلكجيا الحديثة بيدؼ التعرؼ ، كتلقياـ بو بصكرة عممية في الميدافكؿ تقص يتـ ابأنو: 

 إعادةكىكيتيا بغية القياـ بعممية ، كتحديد مكاقعيا، كعصكرىاأنكاعيا، بمختمؼ  األثريةعمى المخمفات 
  كتطكيرىا األكسعمعرفة التاريخ بمفيكمو  إلنماءكثقافي كىذا ، كاجتماعي، ذات طابع اقتصادم إنشاء

 ةعشر الغرامة مف ك  ،الحبس مف سنة إلى ثبلث سنكاتبعمى ىذا الجـر  العقابكقرر القانكف المذككر 
 .ْٗدكف المساس بأم تعكيض عف األضرار كفؽ المادة ألؼ دينار جزائرم آالؼ إلى مئة 

، مع ألنو يحقؽ حماية أفضؿ لآلثار ،حظركحبذا لك نص قانكف اآلثار السكرم عمى مثؿ ىذا ال 
م اقتصر عمى حظر أعماؿ التنقيب عف اآلثار دكف ذكر مسألة اإلشارة إلى أف قانكف اآلثار السكر 

 األبحاث األثرية.
 عدم أحقية الدعاء بممكية اآلثار الموجودة في األمالك العقارية الخاصة:النتيجة الثامن عشرة: 

إف ممكية األرض الخاصة ال تخكؿ مالؾ ىذه األرض ادعاء حؽ تممؾ ما يكجد عمى سطحيا، أك 
( مف نظاـ اآلثار السعكدم َُ( مف قانكف اآلثار السكرم، كالمادة )ٔثار، المادة )في باطنيا مف آ

ألف اآلثار تحتفظ ، كيستتبع ذلؾ عدـ أحقيتو بالمطالبة بما يتـ اكتشافو مف آثار في األرض العائدة لو
ف كجدت في األمبلؾ الخاصة.  بصفتيا العامة حتى كا 

تعكد لمدكلة فيي مف أمكاؿ الدكلة  ،عامةو  أف ممكية اآلثار كقاعدةو  يظير مف خبلؿ ىذا المطمب
كىذه النتائج مستمدة مف قانكف  ،كيترتب عمى ذلؾ نتائج قانكنية تصب في مصمحة حماية اآلثار ،مةاالع

 كمف بقية القكانيف التي تحمي الممكية العامة ضمف إطار القكاعد العامة. ،اآلثار بشكؿ خاص

                                                           
1
 :  تحت عنوان 2012راجع توصٌات المإتمر العلمً السنوي الرابع لجامعة الموصل، كلٌة الحقوق، المنعقد فً شهر نٌسان من عام  - 

  منشور فً موقع جامعة الموصل على الشابكة: العراق أنموذجا( –) الحماٌة القانونٌة لآلثار والتراث الحضاري والثقافً 

www. Mosulunvirsity.com. 
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 عمى ىذه القاعدة كخركجان  ،إال أف المشرع ،مف األمكاؿ العامةكقاعدة عامة ر ىي كرغـ  أف اآلثا
كىذا ما ستتـ  ،بالممكية الخاصة لآلثار ،اعترؼ عمى نطاؽ متفاكت حسب السياسة التشريعية لمدكؿ

 دراستو في المطمب الثاني.
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 :كية الخاصة لآلثار: الممالمطمب الثاني
، فقد اعترفت بالممكية الخاصة ربية عمى الممكية العامة لآلثارجانب تأكيد التشريعات الع إلى 

شرافيا، بسط سيطرتيا األثريةلآلثار ضمف شركط معينة تتيح لمسمطات   اآلثارعمى عممية انتقاؿ  ممكية  كا 
لمشرع مف قبؿ ا ايجابيان  عتبر ذلؾ تكجيان اك ، القانكنية المختمفةالمعامبلت  راألفراد عبالمممككة مف قبؿ 

 .ُالعربي
 األمر أف إال .تيح لمالكو التصرؼ بو كيفما شاءصفة الممكية الخاصة لشيء ما ت أفكرغـ  

عمى حرية  العديد مف القيكد باآلثارفقد فرضت التشريعات الخاصة  لآلثارمختمؼ في الممكية الخاصة 
 لؤلثركبر قدر ممكف مف الحماية القيكد ىك تحقيؽ أكاليدؼ مف ىذه ، لآلثار التصرؼ في ممكية األفراد

تي ، كما فرضت العديد مف المؤيدات الجزائية الحمقة ىامة في حقبة تاريخية معينةيككف  أفالذم يمكف 
ـ كالثقافة ك المتحدة لمتربية كالعم األمـانسجاما مع تكصيات منظمة  ،القيكد تترتب عمى مخالفة ىذه

 .ُْٔٗالمنعقدة في باريس عاـ  ُّالعاـ الدكرة في مؤتمرىا )اليكنسكك( 
 :ما يمي لآلثارمف القيكد التي فرضتيا التشريعات العربية عمى الممكية الخاصة ك 

 :بترخيص إلحظر التنقيب عن اآلثار  -1

البناء  أك، المممككة مف قبؿ األفراد لؤلرضرغـ اعتراؼ التشريعات العربية بالممكية الخاصة ف
 اآلثارعف  بحثان فييا حظر الحفر  ىك ،ان فرضت عمى مالكيا قيد أنيا إال، المممكؾ ممكية خاصة األثرم

 كالنيب، العبث أعماؿمف  لآلثار كذلؾ حمايةن ، مف غيره أك لؾاسكاء كاف ىذا البحث مف قبؿ الم
أك مف ترخص لو ىذه السمطات لمقياـ ، المختصة األثريةكحصرت حؽ التنقيب بالسمطات ، كاإلتبلؼ
 األرضكال يمكف لمالؾ ، األثريةكالقانكنية التي تحددىا السمطات  الفنيةالتنقيب بعد تكفر الشركط  بأعماؿ

 .ِكسند لحؽ التنقيب األرضيحتج بممكية  أف
المممككة مف قبؿ  األرضفي  اآلثارالسكرم التنقيب عف  اآلثارمف قانكف  ٔكقد حظرت المادة 

المنقكلة التي الثابتة أك  باآلثارال تكسب صاحبيا حؽ التصرؼ  األرضممكية  إف)  :فنصت عمى األفراد
 .(فييا اآلثار، كما ال تخكلو حؽ التنقيب عف في باطنيا أك، قد تكجد عمى سطحيا

                                                           
آلثار السكرم ( تماـ فاككش، المدير العاـ لآلثار كالمتاحؼ األسبؽ في سكريا، القكانيف كالتشريعات السكرية لحماية اآلثار) قراءة في قانكف ا .د -ُ

 .ِٔص ََِّطرابمس ، الجامعة المبنانية، مؤتمر التراث كالقانكف في لبناف كسكريا ك األردفمحاضرة مقدمة في 
  مف قانكف اآلثار المصرم. ِّمف قانكف اآلثار اليمني كالمادة  ٕمف قانكف اآلثار السكداني كالمادة  ٔالمادة  كفؽ -ِ
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ي أم ف اآلثارالتنقيب عف  بأعماؿمف القياـ  األفرادعمى منع المذككر مف القانكف  ِْكما تنص المادة 
 .ـمكاف كلك كاف ىذا المكاف ممكا لي

 :يااإلبالغ عن اآلثار المكتشفة عمى سطح األرض أو في باطن -2

ال بد مف التمييز بيف  لؤلفرادالمممككة  األرضالمكتشفة في  اآلثارعف  اإلببلغفي مجاؿ كاجب  
 :سيأتيكما  لؤلثرمف قبؿ غير الشخص المكتشؼ  اإلببلغكحالة  األثرمف قبؿ مكتشؼ  اإلببلغحالة 

 :األثرمن قبل مكتشف  اإلبالغ: األولىالحالة 
 أك ،مصادفةن  أرضوفي يعثر عميو ، ثرأ بأمال تخكؿ المالؾ االحتفاظ ، الخاصة األرضممكية  إف

ال، المختصة بذلؾ األثريةالسمطات  إببلغفي باطنيا بؿ عميو  أك ،األرضيكتشفو عمى سطح  اعتبر  كا 
باستبلـ  المختصة تقكـ األخيرة األثريةلسمطات ا لؤلثرالمكتشؼ  إببلغ، كعند اآلثارلقكاعد حماية  مخالفان 
 إعادتوفعمييا  األثرقررت السمطات ترؾ  إذا أما، مناسبةن  مكتشفو مكافأةن  ، كتمنحكاالحتفاظ بو، األثر

كقد ، األثركتزكد مكتشفو ببياف كتابي كرقـ السجؿ الذم سجؿ فيو ، لمكتشفو بعد تسجيمو في سجؿ خاص
مف قانكف  ِٕالسكرم عاما يقع عمى عاتؽ أم شخص )المادة  اآلثارفي قانكف باإلببلغ كرد االلتزاـ 

 .ُالسكرم اآلثارالعربية مكقؼ قانكف  اآلثارقد كافقت قكانيف لك  السكرم( اآلثار
 عن األثر من قبل غير المكتشف: اإلبالغواجب  :الحالة الثانية

أف يقـك بمقتضاه عمى كؿ مف يعمـ باكتشاؼ أثر  عامان  كاجبان غمب قكانيف اآلثار العربية فرضت أ 
 أك، ثر عقارمى أم شخص يعمـ باكتشاؼ أكبالتالي عم ،منقكالن  أك، ثابتان  األثرسكاء كاف باإلببلغ عنو، 

 اآلثارقانكف مف  ِٕالمادة فحسب  ،أخرلأم سمطة حككمية  أك، األثريةالسمطات  بإببلغيقكـ  أفمنقكؿ 
أربع يبمغ عف ىذا االكتشاؼ خبلؿ  أف الثابت األثرعمى كؿ شخص اتصؿ بو خبر اكتشاؼ  رمالسك 

ثر عمـ بكجكد أ أك، ثر منقكؿمف عمـ باكتشاؼ أعمى كؿ  كأيضا، ف ساعة أقرب سمطة حككميةكعشري
السكرم  اآلثارقانكف  أفكنبلحظ ىنا ، ّٔكفؽ المادة  األثريةيخبر السمطات  أفمنقكؿ لـ يسجمو حائزه 

كذلؾ  ،المنقكؿ األثرمف حالة العمـ باكتشاؼ  أكثر ،ثر عقارمباكتشاؼ أ األمرتعمؽ  إذاتحكطان  أكثركاف 
 في ناحيتيف:

 يحدد أم ميمةو  أفالثابت دكف  األثرعف اكتشاؼ  لئلببلغ كميمةو  ،ف ساعةكعشري أربعحدد القانكف ميمة  - أ
الثابت ال يمكف  األثرف أل ،ىذا التكجو غير كاؼو  أف كاعتقد ،قكؿاألثر المنعف اكتشاؼ  لئلببلغزمنية 

المنقكؿ فبحسب طبيعتو  األثر أما .الضرر بو بكقت قصير إلحاؽكمف الصعكبة بمكاف  ،نقمو مف مكانو
                                                           

 الخ....قانكف اآلثار السعكدم ك ،قانكف اآلثار اليمني ك، ََُِلعاـ  ّرقـ قانكف اآلثار المصرم ك -ُ
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عف اكتشاؼ  لئلببلغ حددةو م رل ضركرة فرض ميمةو لذلؾ أ ؛تشافومف مكاف اك يتـ نقمو بسرعةو  أفيمكف 
ضبط ىذا أف  إلى اإلشارةمع ، الثابت باألثر أسكةن  ال تزيد عمى األربع كالعشريف ساعة، المنقكؿ األثر

الشخص  إلىمعرفة الكقت الذم كصؿ خبر االكتشاؼ  إمكانيةالصعبة لعدـ  األمكرالمكضكع يعتبر مف 
ديرىا تبقى المسألة مف المسائؿ المكضكعية التي تممؾ المحكمة صبلحية تق ك، اإلببلغالمطمكب منو 

 أفال  ،القانكف إنفاذالدكلة عمى  أجيزةالمكاطف مكمؼ بمعاكنة  فأكما ، حسب كقائع كؿ قضية عمى حدا
 .يحؿ محميا

كذلؾ بمعاقبة الممتنع ، الثابت األثرعف  اإلببلغلـ يتـ تنفيذ كاجب  إذا ان جزائي ان فرض القانكف مؤيد  - ب
بينما لـ يعاقب عمى  .آالؼ ليرة سكريةخمسة  إلىألفيف سنتيف كبالغرامة مف  إلىبالحبس مف شير 

يعاقب صريح لـ يرد نص  إذ ،ثر منقكؿ مف قبؿ الغيرفي حالة العمـ باكتشاؼ أ اإلببلغاالمتناع عف 
ثـ  ،كاكتفى فقط بالترغيب بالمكافأة ،ةالمذككر  ّٔعمى االمتناع عف تنفيذ الكاجب الذم تضمنتو المادة 

أم حكـ آخر مف أحكاـ اآلثار بالحبس مف شير ) )ز( بالمعاقبة عمى مخالفة  الفقرة ِٔأشار في المادة 
(، كي يشمؿ ىذا النص كافة الحاالت التي إلى خمسة آالؼ ليرة سكرية يفإلى ستة أشير كبالغرامة مف ألف

 حالة االمتناع عف اإلببلغ عف اكتشاؼ األثر المنقكؿ. لـ يرد فييا نص، كمف بينيا

رل أنو مف األفضؿ أف يتـ النص صراحة إلى المؤيد الجزائي لمف خالؼ كاجب اإلببلغ عف اكتشاؼ كأ
 األثر المنقكؿ أسكة بمف يمتنع عف اإلببلغ عف األثر الثابت.

الثابتة مف قبؿ  اآلثارعف اكتشاؼ  اإلببلغالعراقي فرض كاجب  اآلثارقانكف  بينما يبلحظ أف  
ككؿ ، ُككؿ سركاؿ، مةيككؿ شيخ قب، كىـ كؿ مكظؼ عمكمي، األشخاصالغير عمى زمرة محددة مف 

 أياـخبلؿ ميمة عشرة  اإلداريةيخبركا السمطات  أفاتصؿ بيـ خبر االكتشاؼ  إذا ،قرية أك، مختار محمة
قانكف  فإف ،المنقكؿ األثرباكتشاؼ األمر تعمؽ  اإذ أما ،األشخاصعمى عامة  اأف يككف ىذا كاجبدكف 
عمـ  إليو، كبالتالي فكؿ شخص يصؿ األشخاصعاما يشمؿ جميع  اإلببلغالعراقي جعؿ كاجب  اآلثار

مف  ُٗيبمغ عنو دكف تحديد ميمة معينة لتنفيذ ىذا الكاجب كفؽ المادة  أفثر منقكؿ يجب اكتشاؼ أ
 نفسيا العقكبةب في الحالتيف اإلببلغالعراقي عاقب عمى عدـ  اآلثارقانكف  أف إال، العراقي اآلثارقانكف 

تا العقكبتيف كفؽ بكم أك، ئة دينارغرامة التي ال تتجاكز مال أك ،أشيركىي الحبس مدة ال تزيد عمى ستة 
 منو.  ٔٓالمادة 

                                                           
1
 المستعملة.السر كال : هو الشخص الذي ٌعمل بتجارة األشٌاء القدٌمة و - 
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تعمؽ  ليذا االلتزاـ سكاءن  ،ََُِالصادر عاـ  ّرقـ المصرم  اآلثارلـ يتطرؽ قانكف في حيف 
 األثرعمى مكتشؼ  اإلببلغ، كاكتفى فقط بفرض كاجب ثر منقكؿأ أك، ثر ثابتبالعمـ باكتشاؼ أ األمر
 .األكلىالمنقكؿ كفؽ ما ذكر في الحالة  أك، بتالثا

لمعقاب  مشددان  كحبذا لك جعؿ قانكف اآلثار السكرم صفة المكظؼ العاـ، أك مىٍف في حكمو ظرفان 
 .أك منقكؿو  ثابتو  في حاؿ االمتناع  عف اإلببلغ عف اكتشاؼ أثرو 

 :  ومعاينتيا اآلثار بمراقبة اآلثار حق موظفي  -3

القاعدة أنو ال يجكز الدخكؿ إلى ممؾ الغير إال بمكافقتو، كلكف ليذا الحؽ الذم يتمتع بو الغير قيدان إذا 
أم  إلىبالدخكؿ  اآلثاركجكب السماح لمكظفي كيفرض ىذا القيد كاف األمر يخص ما يممكو مف آثار، 

مف  ِٖكفؽ المادة  ، كالمعاينة،كالتصكير ،كالرسـ ،الدراسة بأعماؿلمقياـ  أثريةأية منطقة  أك، بناء تاريخي
دة كالما ،اليمني اآلثارمف قانكف  ُٖكالمادة  ،السكداني اآلثارمف قانكف  ُُكالمادة  ،السكرم اآلثارقانكف 
 المصرم . اآلثارمف قانكف  ِٗ

 : التصرف المشروط باآلثار -4

أم تصرؼ مف  إلجراء األثريةكجكب الحصكؿ عمى مكافقة خطية مف السمطات كيقتضي ذلؾ 
مف قانكف  ِٗكالمادة  السكداني، اآلثارمف قانكف  ٔكفؽ المادة نقميا  أك، األثرشأنو المساس بممكية 

   .المصرم اآلثارمف قانكف  ٖكالمادة ، السكرم اآلثارمف قانكف  ِٗك ّْ ، كالمادتافاليمني اآلثار
 إخراج إلىيؤدم التصرؼ  أال األحكاؿاشترط بكؿ  بأنو المصرم في ىذا المجاؿ اآلثاركيمتاز قانكف 

تتراكح بيف الحبس نو فرض عقكبة مشددة عمى المخالؼ عف أ فضبلن  ،نتصكرة كا بأمخارج الببلد  األثر
جنيو كال تزيد  آالؼالغرامة التي ال تقؿ عف عشرة ب ك ،خمس سنكاتمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى 

 جنيو . ألؼ ئةعمى م

تو نقؿ كاجب القياـ بإببلغ كزير الثقافة برغب ،كما فرض قانكف اآلثار الجزائرم عمى مالؾ األثر
ببلغ المشترم بأف األثر مسجؿ تحت طائمة ، ْٗلمادة كفؽ اكيحصؿ عمى ترخيص بذلؾ  ؛ممكية األثر كا 

 ُٔكفؽ المادتيف عف األضرار  إلغاء التصرؼ الذم يحصؿ بدكف ترخيص دكف المساس بالتعكيضات
تـ بدكف مكافقة الكزارة  منو إعبلف بطبلف البيع إذا ّٓ، كقد قرر قانكف اآلثار العماني في المادة ٕٗك

 .المختصة

حيف فرض  تشددان  أكثر فرض شركطان  بأنو، ََِِلعاـ  ٓٓرقـ العراقي  اآلثاركما يمتاز قانكف 
يككف الشخص المراد  أفيتمثؿ في اشتراط  ،لؤلفرادالعائدة  اآلثارقيدا مميزان عمى التصرفات الماسة بممكية 
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زامات المقررة كافة االلت بإيفاءيتعيد ىذا الشخص  أف، ك في العراؽ كمقيمان ، التصرؼ لصالحو عراقيان  إجراء
ككافة التصرفات  كاإلعارة، كاإليداع ،كاليبة، كيطبؽ ىذا الحكـ عمى حاالت البيع، عمى المالؾ السابؽ

عف كجكب الحصكؿ عمى مكافقة  ىذا فضبلن مؤقتة،  أك، الحيازة بصكرة دائمة أك، الناقمة لمممكية األخرل
كالعقاب المتمثؿ بالحبس لمدة ال  ،لةالمساء تحت طائمة (ج) البند ُٔكفؽ المادة  مسبقان  اآلثارمديرية 

 العراقي. اآلثارمف قانكف  ٖٓكفؽ المادة  األثركمصادرة  ،تتجاكز السنتيف
كتعديبلتو  ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم رقـ  اآلثارقانكف  فإف، في الجميكرية العربية السكرية أما

ففي حيف  ،المنقكلة اآلثاركبيف التصرفات الكاردة عمى ، الثابتة اآلثارميز بيف التصرؼ الماس بممكية 
 أف أراد أك، الثابت الذم يممكو األثربيع  أراد إذا المالؾيقكـ  أفمف القانكف المذككر  ِٗاكتفت المادة 

مف  أياـخبلؿ ثبلثة  األثريةيخبر السمطات  أفك ، اآلثارعقاره مسجؿ في دائرة  أفيدكف في العقد  أفيرىنو 
أما ، لعدـ كركد نص قانكني يمزمو بذلؾ ،ينتظر مكافقة ىذه السمطات أفتاريخ تكقيع العقد النيائي دكف 

فبل بد مف مكافقة مسبقة مف قبؿ السمطات  ،منقكالن  أثران الماس بالممكية  أك، كاف محؿ التصرؼ الناقؿ إذا
ة سماحيا بالتنازؿ لؤلجنبي كاشتراطيا في المذككر  ّْإال أف ما يؤخذ عمى المادة  .ّْكفؽ المادة  األثرية

 إلتماـ عقد التنازؿ صدير كشرطو حاؿ رغبة األجنبي بإخراج األثر إلى الخارج الحصكؿ عمى ترخيص بالت
 عمى اآلثار إذ يؤدم بالنتيجة لتسربيا لمخارج. رل أف في ذلؾ خطران كأ

مف التمييز بيف  طائؿو أم إذ ال يكجد  ،ف ىذا مكقؼ مستغرب مف قبؿ المشرع السكرمرل أكأ
لتقييد التصرؼ  إجراءات ةفضبل عف خمك القانكف مف أي ،المنقكلة في ىذا المجاؿ كاآلثار، الثابتة اآلثار

تحقؽ  أخرلذكر تفاصيؿ  دكف، األثريةسكل المكافقة المسبقة مف السمطات اآلثار المنقكلة ممكية الماس ب
، في آثاركانت  الخاصة حتى لك بأمكاليـبالتصرؼ  األفرادكبيف حرية ، مف جية اآلثارالتكازف بيف حماية 

التشريعات الحديثة الخاصة بحماية اآلثار كغيرىا مف الممتمكات الثقافية غالبية الكقت الذم تتجو فيو 
كغالبا ما تؤدم إلى  ، كحؽ الشفعة مثبلن،بقيكد تحمي األثر ،أم تصرؼ يمس ممكيتيا تقييد إلىالمممكسة 

 ّٕقافية المبناني رقـ كما ىك الحاؿ بالنسبة لقانكف حماية الممتمكات الث ة األمبلؾ العامة،تحكيمو إلى فئ
 أك أم تنازؿ جزئي، أك ىبة المادة عمى إلغاء كؿ كقؼنصت ىذه منو حيث  ُٗ، في المادة ََِٖلعاـ 
حكاـ ىذا القانكف، كمنح خبلفان ألأك معترؼ بو يجرم ، ي بأم شكؿ كاف عف أم ممتمؾ ثقافيأك كم

تضمف التصرؼ بو  إذا األثرلمكزير المختص ممارسة حؽ الشفعة عمى ( ُْفي المادة )القانكف المذككر 
 .الخارج إلىنقمو  إلى أدل أك ،في مالكو تغييران 
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 حدث تراجعان السكرم في ىذا المجاؿ قد أ اآلثارمشركع تعديؿ قانكف  أف إلى اإلشارةكال بد مف 
يخبر الييئة  أفكعميو فقط ، وأك المنقكؿ التصرؼ في، الثابت األثرمنو لمالؾ  ُّالمادة  أجازتعندما 

 باآلثاررؼ صمف الت أياـكقبؿ ثبلثة ، الثابتة اآلثارمف تاريخ التصرؼ فيما يخص  أياـخبلؿ ثبلثة 
غير  أك، بالشراءالييئة  بأكلكيةكدكف ذكر أم حؽ  ،، دكف اشتراط مكافقة الييئة عمى التصرؼالمنقكلة

 .ذلؾ
السكرم مف االيجابيات  اآلثاريحسب لمشركع تعديؿ قانكف  فإنوالسابقة  ةكمع مراعاة المبلحظ

 ِِالثابت لصالح شخص يتمتع بالجنسية العربية السكرية حسب المادة  باألثريتـ التصرؼ  أف واشتراط
يؤدم  أال ،المنقكؿ المممكؾ ممكية خاصة األثراشتراطو لصحة التصرؼ الماس بممكية  كأيضاالفقرة ج. 

كحبذا لك أضاؼ المشركع المذككر  (.ب)رة قالف ُّالخارج كفؽ المادة  إلى األثر إخراج إلىىذا التصرؼ 
  شرط تمتع المتصرؼ لو بالجنسية العربية السكرية أسكة بشركط التصرؼ بالعقارات الثابتة.

 ََِٓ/  ّ/  ٓتاريخ  ُِٖالثقافة السكرية برقـ كفي ىذا الخصكص فقد صدر قرار مف قبؿ كزارة 
تاريخية (، أك العقارات  –الكاقعة ضمف المناطؽ المسجمة ) أثرية يتضمف عدـ السماح ببيع العقارات 

مع إمكانية استثمارىا مف قبؿ  ،، أك مف في حكميـلغير السكرييف ثريان اطؽ المسجمة أالكاقعة ضمف المن
 غير السكرييف سياحيا كلمدة محددة.

 :نقل اآلثار بإشراف السمطات األثرية -5

كمكافقة السمطات األثرية المختصة التي تقدـ خبرتيا ، ثر مف مكانو إال بعد إخطارال يجكز نقؿ أم أ
المستندات الجمركية التي تقضي بيا اآلثار تنظيـ قؿ كما يشترط لن ،لنقؿ ىذا األثر بالطريقة الفنية

 ، كقد رتبت قكانيف اآلثار المسؤكلية الجزائية عمى مخالفة ىذا الحظر.ُالنصكص القانكنية النافذة

 :استمالك اآلثار المنقولةبالدولة  حق -6

المسجمة  اآلثارثر منقكؿ مف أم أاستمبلؾ حسب قانكف اآلثار السكرم،  األثريةيحؽ لمسمطات 
تعد الثابتة التي لـ  اآلثار أجزاءالمنقكلة مف  اآلثار، كما تعتبره في عداد ِاألشخاصالتي تككف في حيازة 

كذلؾ بقرار مف كزير الثقافة ، كاف لمدكلة مصمحة في اقتنائيا إذا، ثريان أك مكقعا أ ،تاريخيا تخص بناءان 
عمى  ،األثرتقترح قيمة التعكيض الذم يمنح لمالؾ  أفكليذه السمطات  ،األثريةالسمطات  قتراحان عمى ابناء

                                                           
مف قانكف اآلثار  ْٔمف قانكف اآلثار اليمني كالمادة  ُٓمف قانكف اآلثار السكداني كالمادة  ّّمف قانكف اآلثار السكرم كالمادة  َْالمادة ك  -ُ

 السعكدم.
2
األشٌاء المنقولة ال تستملك، وإنما  قد ٌكون قانون اآلثار السوري غٌر موفقا  فً استخدام تعبٌر: ) استمالك( فٌما ٌخص اآلثار المنقولة، ألن - 

 تصادر.
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لؾ خبلؿ ثبلثيف الـ يتـ االعتراض عميو مف قبؿ الم إذا كيصبح قراره نيائيان ، اآلثاريقرر ذلؾ مجمس  أف
 ار بكتاب مسجؿ.ر الق إببلغويكما مف تاريخ 

ثبلثة  التعكيض، حيث ميز بيفيؿ بنكد ىذا لسكداني بتفصا اآلثارفقد انفرد قانكف  ،كفيما يخص التعكيض
 :مف اآلثار، كقرر لكؿ منيا تعكيضا مختمفا عمى الشكؿ التالي أنكاعو 

كريمة  دكف االعتبار  أحجار أك، فضة أك، كاف لقطة مف ذىب إذا األثرمكافأة ال تقؿ عف قيمة جكىر  - أ
 (.ُٖ)المادة  األثرية أك، قيمتو الفنية إلى

 (.ُٖ)المادة  كاف ركازان  إذا األثرقيمة جكىر  أخماس أربعةمكافأة ال تقؿ عف  - ب

كيجكز لمشخص ، حسب السعر الجارم في السكؽ األثرفتقكـ الييئة بتقدير قيمة  ،آخر كاف شيئان  إذا - ت
مف عرض السعر المقدر )المادة  أشير ثبلثةيعترض عمى تقدير القيمة خبلؿ  أف ألثراحائز  أك، المعني

 الفقرة ب (. ُٖ

في القانكف  باآلثار الكزير المختص أماـيتـ  فإنو ،االستمبلؾكفيما يتعمؽ باالعتراض عمى قرار 
 فإفككذلؾ العراقي ، السكرم اآلثارفي قانكف  أما، المصرم اآلثارمف قانكف  ٖالمصرم كفؽ المادة 
 .ُالتي يككف قرارىا قطعيان  محكمة البداية، ـأمايككف  الستمبلؾااالعتراض عمى قرار 

ألف البت باالعتراض مف قبؿ القضاء يؤمف  ،رل أف مكقؼ قانكف اآلثار السكرم ىك األفضؿكأ
قؽ االستقرار في المعامبلت مما يح ؛ثانيةو  حيادية الرد عمى االعتراض مف جية، كيحسـ النزاع مف جيةو 

 .محكمة البداية يصدر بالدرجة القطعيةقرار ككف 
ألم خطأ بحؽ ما يممكو مف آثار منقكلة، إذ يكفي أف تستند  ارتكاب المالؾ كال يشترط لبلستمبلؾ

تقكؿ محكمة النقض  السمطات األثرية في قرارىا باالستيبلء عمى كجكد مصمحة عامة لمدكلة، كفي ذلؾ
 ثر منقكؿ يكجد باألراضي المصريةاإلدارية سمطة االستيبلء عمى أم أأناط المشرع بالجية المصرية: )...

حتى كلك لـ يرتكب مالؾ األثر أية مخالفة  ،و مف الناحية القكميةمتى كانت لمدكلة مصمحة في اقتنائ
ألحكاـ قانكف حماية اآلثار، كيككف لييئة اآلثار بحكـ اختصاصيا الحؽ في استيفاء اآلثار التي تـ 

ذا أسفر الفحكتحديد قيمتيا األثرية كال ،كفحصيا ،ضبطيا في قضايا اآلثار ريثما يتـ فرزىا ص مالية، كا 
فاستصدرت القرار الكزارم البلـز لبلستيبلء  .يا مف الناحية القكميةعف تحقؽ مصمحة لمدكلة في اقتنائ

                                                           
 مف قانكف اآلثار العراقي. ٔفقرة  ُٔمف قانكف اآلثار السكرم كالمادة  ّٕانظر المادة  -ُ
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فبل مخالفة في ذلؾ ألحكاـ الدستكر الخاصة بحماية الممكية  ،عمييا كالتعكيض عنيا طبقا لمقانكف
 (.ُالخاصة

رغـ االعتراؼ بالممكية الخاصة لبعض  األثريةحؽ لمسمطة ي :دولة في استمالك اآلثار العقاريةحق ال  -7
 .االستمبلؾكفؽ قانكف  أثريةمنطقة  أك، كانت مبافو تاريخيةأسكاء  اآلثارالثابتة استمبلؾ ىذه  اآلثار

كالمناطؽ ، لؤلبنيةكالتاريخية ، كالفنية، األثريةكتقرر التعكيض المناسب بصرؼ النظر عف القيمة 
 .ِةالمستممك

 قرارات استمبلؾ عقار مممكؾ ممكية بإصدار اإلداريةكيثكر ىنا التساؤؿ عف حؽ بقية السمطات 
ستمبلؾ عقار الكزارات ا إحدلرم لدل السمطات األثرية. فإذا قررت لؤلفراد كمسجؿ كعقار أث خاصة

؟ فيؿ يعتبر ىذا القرار سميمان  .بلن مشركع سياحي مث إلنشاءكذلؾ  ،األشخاص ألحدكمممكؾ  ثريان مسجؿ أ
عمى الثركة  ال يجكز استمبلكو حفاظان  عميو؛ األثريةالصفة  إضفاءتقرر  أفالعقار بمجرد  أف اعتقد

الحفاظ عمى  أىمية إلىفمف تصؿ  ؛اقتصادية أىميةألف مثؿ ىذه المشاريع كميما كانت ذات  .اآلثارية
نو طالما لسكرية إذ تكصمت إلى حكـ مفاده: إاء اإلدارم اقررتو محكمة القضالممتمكات الثقافية، كىذا ما 
دكف أف تحصؿ الجية  ،عمى عقار مسجؿ أثريان مف قبؿ السمطات األثرية اكاف قرار االستمبلؾ كقع

فإف ىذا القرار غير جدير بالقطعية التي أضفاىا  ،مصدرة قرار االستمبلؾ عمى مكافقة السمطات األثرية
كىك عيب جسيـ ينحدر بو  ،بعد أف أضحى معيبا بعيب مخالفة القانكف ،بلؾالمشرع عمى صككؾ االستم

 . ّإلى درجة االنعداـ

 :أو تعديل عمى اآلثار منع أي ترميم  -8

بمكافقة  إال، وتعديم أك، وترميمعمى مالؾ األثر الثابت المسجؿ ىدمو، أك حظر أنو يكىذا يعني 
شراؼ  ترميـ  أك، إصبلحكما ال يجكز   ،السكرم اآلثارمف قانكف  ِّالمادة كفؽ  األثريةالسمطات كا 

 األثريةبمكجب ترخيص مف السمطات  إال األفراد أك، حيازة الييئات المكجكدة فيالمنقكلة المسجمة  اآلثار
االجتياد  كىذا تكجو السكرم. اآلثارمف قانكف  ّٗالمادة كفؽ  إشرافياالترميـ تحت  أعماؿتتـ  أفعمى 

: ) ال يجكز إجراء اإلصبلحات ض السكرية المنتيي إلىقرار محكمة النقكمنو  ،القضائي السكرم
 .         ْكاإلنشاءات ضمف األماكف األثرية إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة دائرة اآلثار( ،كالترميمات

                                                           
1
 .112القاعدة رقم  1221الجزء الثانً ص 32المكتب الفنً لسنة  16/5/1912ق.ع جلسة  29لسنة  1924و  1161طعن مصري رقم - 
 مف نظاـ اآلثار السعكدم. ُِمف قانكف اآلثار المصرم كالمادة  ُٖمف قانكف اآلثار السكرم كالمادة  َِانظر المادة  -ِ
3
 ، قضٌة غٌر منشورة.10/10/2002تارٌخ  1604/4قرار محكمة القضاء اإلداري فً سورٌا رقم - 
4
 . 1994لعام  4-3العددان ، منشورات مجلة المحامٌن السورٌة 1993لعام  2501قرار  2110نقض سوري، جنحة أساس  - 
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إجراء  ََِٖلعاـ  ّٕالثقافية المبناني رقـ  الممتمكاتمف قانكف حماية  ُِ في لبناف تحظر المادةك 
 .إصبلحات باآلثار إال بمكافقة السمطة األثريةأية 

 :لكاممارسة حق الشفعة عمى الم األثريةيجوز لمسمطات  -9

السمطات  فإف ،مسجمة اآلثارىذه ككانت منقكلة  أـ، كانت ثابتةأسكاء  بيعيامالؾ اآلثار  أراد إذاف 
كيمكف أف نسمي ىذا القيد بحؽ الشفعة لمسمطات  ،حؽ األفضمية في شراء ىذه اآلثارتممؾ  األثرية
 األثرية.

 :اتجاىات ىي عدة إلىكفي ىذا القيد انقسمت التشريعات العربية 
كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف ، األثريةصراحة حؽ الشفعة لمسمطات  أعطى: كىك االتجاه الذم األولالتجاه 
 لآلثار األعمىالمجمس  إعطاءكالتي تنص عمى ، منو ٖفي المادة  ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ  اآلثار
  ، في حيف نجد القانكف المدني المصرممحؿ التصرؼ مقابؿ تعكيض عادؿ األثرالحصكؿ عمى  أكلكية

   .لمالؾ الرقبة الحمكؿ محؿ المشترمرخصة تجيز في بيع العقار  :بأنياعرؼ الشفعة  ّٓٗفي المادة 
، كىذا يعني أف القانكف المدني قبؿ البائع في حقكقو كالتزاماتو كمف آثارىا حمكؿ الشفيع محؿ المشترم

عندما  بينما جاء قانكف اآلثار المصرم أكثر تكسعان ، ح حؽ الشفعة فقط في بيع العقاراتالمصرم من
 .اريةأـ عق، كة ممكية خاصة سكاء أكانت منقكلةأعطى حؽ الشفعة لمدكلة في بيع اآلثار المممك 

صراحة لمكزارة المعنية بإدارة  ،ُّّٗؿ.ر لعاـ  ُٔٔمف قانكف اآلثار المبناني رقـ  ْْكما منحت المادة  
لممكيتو تحت طائمة بطبلف  شؤكف اآلثار ممارسة حؽ الشفعة عمى األثر إذا تضمف التصرؼ القانكني نقبلن 

 ازمه جك  أم أف ممارسة الدكلة لحؽ الشفعة أمره  التصرؼ كمساءلة المتصرؼ كفؽ نصكص قانكف اآلثار،
  .منو ُّفي المادة  ،ََِٖلعاـ  ّٕـ ككذلؾ قانكف الممتمكات الثقافية المبناني رق

في  ََِٔكتعديبلتو عاـ  ،َُٖٗلعاـ  ُ/َٖ/ ُّْالمغربي رقـ  اآلثارخذ بيذا االتجاه قانكف كقد أ 
الت كالمنقك  ،العقاراتُيمكف تفكيت :نو، حيث ينص عمى إني مف الجزء الثانيالفصؿ التاسع في الباب الثا

نو تجرم عمى ىذا التفكيت الشركط المنصكص عمييا غير أ ،التي يممكيا الخكاص ، أم المسجمة،المقيدة
، كقد ربط القانكف المغربي المذككر حؽ الشفعة متعمؽ بحؽ الشفعة المخكلة لمدكلةفي الجزء الخامس ال

كيعتبر عدـ كجكد جكاب مف ، بالبيع لؾ تصريحو بالرغبةاىذا بمدة زمنية ىي شيريف مف تاريخ تقديـ الم
 (.ّٗخبلؿ الميمة المحددة عدكال عف ممارسة حؽ الشفعة )الجزء الخامس الفصؿ  اإلدارةقبؿ 

                                                           
1
 التفوٌت فً القانون المغربً ٌعنً : التصرف الناقل للملكٌة. - 
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يتعمؽ  األمركاف  إذانو بيذا االتجاه مع تفصيؿ ىك أ ُٖٗٗلعاـ  ْ-ٖٗرقـ  زائرمكيأخذ قانكف اآلثار الج
، ككف مارسو الدكلة حسب ما تراه مناسبات أفيان يمكف جكاز  حؽ الشفعة يصبح حقان  فإف ،بالتصرؼ بمنقكؿ

 أما، (ٓ)إلى الممكية العامة كفؽ المادة األشياء األثرية مف الممكية الخاصة حؽ الشفعة مف طرؽ انتقاؿ 
ستو كفؽ المادة ممار مف كاجب الدكلة حؽ الشفعة يغدك حقا  فإف ،ثرمبتصرؼ بعقار أ األمرتعمؽ  إذا
مسجؿ في  أك، مقترح تصنيفو أك، تصرؼ بمقابؿ في ممتمؾ عقارم مصنؼ) كؿ التي تنص عمى:  (ْٖ)

 (.مشمكؿ في قطاع محفكظ يترتب عميو ممارسة الدكلة حقيا في الشفعة أك، اإلضافيقائمة الجرد 
 كجكبيان  كأرل أف مكقؼ قانكف اآلثار الجزائرم ىك األفضؿ، ككنو يجعؿ ممارسة الدكلة لحؽ الشفعة أمران 

 مما يمنح اآلثار مكضكع التصرؼ، حماية أكبر عندما تأكؿ إلى الدكؿ. 
نما، لشفعة بشكؿ صريح لمسمطات األثريةاالتجاه الذم لـ يمنح حؽ ا: كىك التجاه الثاني رط بش اكتفى  كا 
 أف، دكف مسجمة اآلثارتككف ىذه  أفشريطة  األثرمف ىذه السمطات لنقؿ ممكية مكافقة  الحصكؿ عمى

نو منح السمطات رغـ أ )األثربشراء  األثريةلمسمطات  األكلكيةحؽ  إلى، أك ما يشير حؽ الشفعة إلىيشير 
 (ّْ)السكرم في المادة  اآلثاركيمثؿ ىذا االتجاه قانكف ، (أصحابيامف  اآلثارصبلحية شراء  األثرية
يتطرؽ إلى حؽ  الذم لـ ،كيبدك أف قانكف اآلثار السكرم تأثر بالقانكف المدني السكرم ،(ُّٕ)كالمادة 

( ْٖٗحتى  ّٓٗ)في العقارات بالمادة الذم عالج أحكاـ الشفعة  ،القانكف المدني المصرمالشفعة مخالفا 
 .(ّّٖ)كفي المنقكالت في المادة 

 .(ّٓ)السعكدم في المادة  اآلثاركنظاـ  .(ٖ)في المادة  األردني اآلثار قانكف خذ بيذا االتجاهقد أك 
 التكنسي. اآلثارمف قانكف  (ٔٓ)كالمادة  .السكداني اآلثارمف قانكف  (ُٖ)المادة ك 

نو اشترط مكافقة إذ أ ،بيف االتجاىيف السابقيف كسطان  خذ مكقفان : كىك االتجاه الذم أالتجاه الثالث
و نو فرض في الكقت نفسو عمى المالؾ أف يعرض األثر الذم يممككما أ ،طات األثرية عمى بيع اآلثارالسم

كيمثؿ  ،كبالسعر الذم يتفؽ عميو الطرفاففإذا أرادت شراءه كاف ليا ذلؾ ، كيكد بيعو عمى السمطات األثرية
 منو. (ِِ)ىذا االتجاه قانكف اآلثار القطرم في المادة 

                                                           
 مف قانكف اآلثار السكرم عمى: ) يجكز انتقاؿ ممكية اآلثار المنقكلة المسجمة بناء عمى مكافقة مسبقة مف السمطات األثرية(. ّْتنص المادة  -ُ

ثر منقكؿ مف اآلثار المسجمة التي تككف في حيازة األشخاص أ) لمسمطات األثرية أف تشترم أم  :عمىمف قانكف اآلثار السكرم  ّٕالمادة  ك تنص
شريطة أف يثبت مف تككف في حيازتو  ثريان أ أك مكقعان  ،تاريخيا ءان ثار الثابتة التي لـ تعد تخص بناكما تعتبره في عداد اآلثار المنقكلة مف أجزاء اآل

 أنيا غير منتزعة مف أم بناء تاريخي أك مكقع اثرم مسجؿ...(
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ني أرل  مف الحماية  ممكفو  قدرو  كبرى ، كذلؾ ألنو يحقؽ أالتجاه األكؿ ىك االتجاه األفضؿأف اكا 
عمى منح حؽ  صريحو  كنص بشكؿو ، قانكف اآلثار السكرم ىذا االتجاهلؾ حبذا لك تبنى لذ، البلزمة لآلثار

 ثر مممكؾ مف قبؿ األفراد كالشخصيات االعتبارية األخرل.فعة لمسمطات األثرية عند بيع أم أالش
 :منع إتالف اآلثار الممموكة ممكية خاصة  -َُ

أك  ،خاصة مف قبؿ األشخاص الطبيعييف ممكية ،اآلثارتممؾ  بإمكانية اآلثارقكانيف عتراؼ رغـ ا 
 أفكمع . كبأم طريقة كانت جزئيان  أك، كميان  األثر إتبلؼيحظر  فإنوفي بعض الحاالت. االعتبارييف 

 فإ إال ،لؤلثر األصميمف قبؿ المالؾ  اآلثار إتبلؼحظر عمى  التشريعات العربية لـ تنص صراحةن غالبية 
بالمطمؽ فيشمؿ بذلؾ كؿ  اآلثار إتبلؼـ مف خبلؿ النصكص القانكنية التي تجرٌ  نتاجوذلؾ يمكف است

فبل فرؽ بيف أف  ،كبصرؼ النظر عف صفة الفاعؿ األشخاصالمممككة لمدكلة كالمممككة مف قبؿ  اآلثار
ذلؾ حيث  إزاء صريحان  منو مكقفان  (ِٕ)كقد اتخذ قانكف اآلثار العماني في المادة  ثر أـ ال،يككف مالكا لؤل

طبلء أك ، أك ضرر ،أك تشكيوإتبلؼ،  إلحاؽ آخر، أك أم شخص حظرت المادة المذككرة عمى المالؾ
كالغرامة ال تتجاكز مئة  أشير، تحت طائمة العقاب بالحبس لمدة ال تتجاكز ستة بالدىاف لمممتمكات الثقافية

عمى المحظكرات المذككرة  ،ََُِلعاـ  ّقد زاد قانكف اآلثار المصرم رقـ ك أك بالعقكبتيف معا،  ،لاير
، كأف يرمي (ٖ)المادة حسب  ،ثر المممكؾ ممكية خاصة، محظكران جديدان ىك عدـ جكاز ترؾ األسابقان 

إذ قد يؤدم ىذا الترؾ إلى إلحاؽ ضرر  باألثر في العراء، أك في القمامة، أك يضعو عمى قارعة الطريؽ،
 باألثر.

 : منع إنشاء نسخ عن اآلثار  -ُُ

بمكافقة مف قبؿ السمطات  إالالذم يممكو  األثرتقميد  أك، يقكـ بنسخ أف األثريحظر عمى مالؾ 
كتقميدىا  ،اآلثاربالمطمؽ حيث حظرت التشريعات نسخ  اآلثاركذلؾ ككف الحظر يشمؿ نسخ  ،األثرية

ؾ ممكيتو كمثاؿ ذل أك ،األثر عائدية إلىتتطرؽ  أفلة القانكنية دكف يص تحت طائمة المساءبدكف ترخ
 .ُالسكرم اآلثارمكرر مف قانكف  (ّٗ)المادة 
 
 

                                                           
) ال يجكز نسخ أك تقميد اآلثار القديمة، كيمكف لمف يرغب في صنع قكالب كنماذج  مكرر مف قانكف اآلثار السكرم تنص عمى: ّٗالمادة  -ُ

مؿ عمى ععمى مكافقة السمطات األثرية كتحدد ىذه السمطات في مكافقتيا الشركط البلزمة لكؿ  لبعض اآلثار القديمة أف يقكـ بذلؾ بعد الحصكؿ
 .(ا حد
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 صيانة اآلثار من قبل مالكيا:  -ُِ

ر كترميميا كمما أك العقارية القياـ بكؿ ما يمـز لصيانة ىذه اآلثا، أك مالؾ اآلثار المنقكلة ،عمى حائز
، كقد اتجيت لة الجزائيةتحت طائمة المساء ،ريةعمى طمب السمطات األث ان أك بناء، دعت الحاجة لذلؾ

ر منيـ أم إخبلؿ بكاجبات إذا بد ،بعض التشريعات العربية إلى مصادرة األثر المممكؾ مف قبؿ األفراد
كلمدة ، أك نقمو لمخارج بدكف ترخيص ،أك عدـ اإلببلغ عف فقد ىذا األثر، أك الترميـ، أك الحماية الصيانة

كف اآلثار السكرم ، كحبذا لك تضمف قانمف قانكف اآلثار العماني (ّٔ)ادة ممحددة كما ىك الحاؿ في ال
 .مثؿ ىذا الجزاء

 :اإلبالغ عن اآلثار المفقودة واجب  -ُّ

خبلؿ  ،أك مالؾ األثر المنقكؿ في حاؿ فقدانو إببلغ السمطات األثرية كاإلدارية، جب عمى حائزي
 .ُكلتعديؿ قيكد الييئة مف جية ثانية، مف جيةكالتحرم عنو ، التي يحددىا القانكف ليتـ البحث المدة

 : اآلثار ستعمالتخصيص ا  -14

، أك رية، أك عناكيف تجااستخداـ أسماء اآلثار، كصكرىا كعبلماتأك المالؾ ، ر عمى الحائزيحظ
 استعماؿ اآلثار لغايات تجارية، أك غير تجارية بأم شكؿ كاف، إال بمكافقة السمطات األثرية.

أف المشرع اعترؼ بالممكية الخاصة لآلثار. إال أنو لـ يترؾ المسألة  مف خبلؿ ىذا المطمب يظير
عمى الممكية الخاصة لآلثار بغية حمايتيا مف تصرفات قد تصدر مف القيكد بدكف قيكد. فقد فرض العديد 

 عف المالؾ فتضر بما يممكو مما يؤدم إلى ضرر بالمكركث الثقافي لمدكلة بصكرة عامة.
 ان محدد ان تعريف تكضع خبلؿ دراسة الفصؿ األكؿ أف التشريعات العربية الخاصة باآلثار،مف  يتبيف 
كبأىميتيا كما  األشياءىذه  إنتاجاألثرية ضمف معايير محددة تتعمؽ بالزمف الذم مضى عمى  لؤلشياء
تشابييا ببعض  أشياءو بينيا كبيف  يزةصميا ممكأ ،كفؽ حالتيا المادية األشياءىذه  أنكاعحددت 

كتخالفيا بالكثير مف الخصائص التي تحدد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى كؿ منيا، كما  ،الخصائص
تتعمؽ بحماية  ،عمى ذلؾ نتائج قانكنية مختمفة تكرتب ،عامة ةكقاعد ،عامةن ممكيةن اآلثار  ممكيةى  تجعم

العديد مف القيكد عمييا  تككضع ،لآلثارعمى سبيؿ االستثناء بالممكية الخاصة  تالممكية العامة ثـ اعترف
أك  ،الخارج إلىأك يخرجيا  ،كمنع أم تصرؼ ينقؿ ممكيتيا ،لضماف حمايتيا مما قد يصدر عف مالكيا

 المشرفة عمى حمايتيا. األثريةبمكافقة السمطات  إال ،أم عمؿ يمس بحالتيا المادية

                                                           
 .النافذالسوري وهو التزام مستجد لم ٌسبق ذكره فً قانون اآلثار السوري  حماٌة التراث قانون ذا االلتزام مذكور فً مشروعه -152
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 .أشياءكخصائصيا التي تميزىا عف غيرىا مف  ،كأنكاعيا ،اآلثارمف دراسة  تعريؼ  االنتياءكبعد 
إلى  سيتـ االنتقاؿ .الفصؿ األكؿ كاالستثناءات الكاردة عمى ىذه القكاعد في ،اآلثاركدراسة قكاعد ممكية 

  البحث في المبادئ األساسية في حماية اآلثار مف خبلؿ الفصؿ الثاني.
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 الفصل الثاني
 الحماية الجزائية لآلثار المبادئ األساسية في

ألف االعتقاد  ميممةن  اآلثار، فقد كانت شبو معدكمة في الببلد العربية سابقا اآلثارحماية ت كان
فكانت دكؿ  .دـ الشعكر بضركرة المحافظة عميياكع، اآلثار االعتراؼ بأىميةعدـ يدعك إلى  السائد آنذاؾ

 اآلثاربدأ النظاـ القانكني لحماية  مف خبلؿ قكانيف كاضحة ففي مصر مثبلن  بآثارىاعربية قميمة تيتـ 
الصادر في شير أب مف عاـ  ُٓالمصرية عقب نشأة الدكلة المصرية الحديثة مف خبلؿ المرسكـ رقـ 

 .ُـُّٖٓ
 كالثقافةالمتحدة لمتربية كالعمكـ  األمـانطبلقا مف المؤتمر التاسع لمنظمة ك كلكف فيما بعد 

Unesco) )،  تقكـ السمطة المسؤكلة  أفعمى  التأكيدالذم بمكجبو تـ  ،ُٔٓٗالمنعقد في نيكدليي عاـ
بكضع  ،اآلثاركباالستفادة مف الخبرة الدكلية في مجاؿ حماية  األعضاءفي جميع الدكؿ  اآلثارعف حماية 

  الدكلي في ىذا المجاؿف تراعي تحقيؽ التعاكف كأ ،عمى الصعيد الكطني اآلثارالقكانيف الخاصة بحماية 
 .دكليةكطنية ك فغدت  تحظى بحماية  ،بدا االىتماـ باآلثار كاضحا

مثؿ المجمس الدكلي  اآلثارالعديد مف المنظمات الدكلية لمتعاكف في مجاؿ حماية  تأنشأكما 
 - ICOMOS االيككمكس لممعالـ كالمكاقع )

 .(ICOM -ّااليكـكالمجمس الدكلي لممتاحؼ )ك (، ِ
 األكؿكخصائصيا في المبحث  ،لآلثاركسيتـ البحث في ىذا الفصؿ بتعريؼ الحماية الجزائية 

  .ي ليذه الحماية في المبحث الثانيالقانكن األساسكمف ثـ دراسة 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ممؤتمر التاسع عشر ل كرقة عمؿ مقدمة تطكر التشريع المصرم بشأف الضكابط القانكنية لخركج اآلثار مف مصر كحيازتيا اشرؼ العشماكم، .أ -ُ

 .ٕٓص ََِٗ/ُُ/ُُ-ٗلآلثار كالتراث الحضارم في الكطف العربي، الرياض 
2
اختصار لـ:   ICOM مصطلح( و International Council On Monuments and Sitesاختصار لـ: )  ICOMOSمصطلح   - 

International Council On Monuments) )ٌن.وهما منظمتان دولٌتان غٌر حكومٌت 
 ََِٔلعاـ  ِٔالسنة  َُْالمعالـ التاريخية في الكطف العربي كسائؿ حمايتيا كصيانتيا كترميميا، مجمة التراث العربي العدد  شكقي شعث، .د -ّ

 .ُدمشؽ ص



91 
 

 المبحث األول
 الحماية الجزائية لآلثارتعريف  

القكاعد القانكنية مجمكعة مف  بيف مف يعتبرىا ،لآلثارحكؿ تعريؼ الحماية الجزائية  اآلراءتتنكع 
ت كاإلدارية ذا ،اإلجراءات القانكنيةتشمؿ كافة كبيف مف يعتبرىا قكاعد ، بيةاالمتمثمة بالنصكص العق

األكؿ ، كسيتـ البحث في المطمب حماية اآلثار كيدؼ أساسي لمقانكفالصبغة القانكنية الرامية إلى تحقيؽ 
لجزائية كمف ثـ البحث في خصائص الحماية ا، كالقانكنية، ةىذه الحماية مف الناحية المغكي في مدلكؿ

 :لحماية في المطمب الثالث كما يميدراسة طرؽ ىذه ا كأخيرا، لآلثار في المطمب الثاني
 :لآلثار: مدلول الحماية الجزائية األولالمطمب 
كالقانكني لمصطمح  ،ال بد مف معرفة المعنى المغكم ،لتكضيح مدلكؿ الحماية الجزائية لآلثار 

 الحماية، كمف ثـ معرفة أنكاع ىذه الحماية مف خبلؿ الفركع التالية:
 : الحماية لغًة:الفرع األول
ف لفظ حماية مشتؽك   ، أم منعو عنو. الشيء مف الناس ، كمحميةي مف الفعؿ الثبلثي حمى حمايةن  ا 

 .ُيفعمو أف ؼى نً مف الشيء أى  ،محميةن  ،حمى حميةن 
الشيء  المكاف أم جعمو ال يقرب حمى إحماء أحمى، عنو أدافعكحمياء عنو ، حامي: محاماة

  .ِ، كحمياء منعو كدافع عنوفبلنا حمياء
، كحامي القـك أم منعو كدافع عنو .حماه حماية :اؿ، فيقكالنصرة ،كالمدافعة ،اية ىي المنعةالحمك  

 .ّكالياء لممبالغة ،كيذب عنيـ ،ىك الذم يدافع
 أك حماه إذا دافع عنو كمنع غيره منو. ،حمى الشيء :كيقاؿ 
 فبل يرعى فيو. ،: يحمى مف الناسكالحمى مكضع الكؤل 
، إنما أضافيا إليو ألنيا لئبل تحممو حمية الشيطاف :كقكلو ،ة ىي األنفة ألنيا سبب الحمايةميٌ كالح 

 .ْمنو

                                                           
كما يمييا، كأيضا مشار إليو لدل الفيركز أبادم مجد الديف محمد بف  َِٕالجزء األكؿ ص ،المغة العربية، الطبعة الثالثةالمعجـ الكسيط، مجمع  -ُ

 .ّٓٔص ُٕٖٗبيركت عاـ  ،يعقكب في القامكس المحيط تحقيؽ مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية
2
 مادة ) حمى (. 1999الشٌخ، بٌروت، المكتبة العصرٌة، الطبعة الثالثة عام  حمد محمد الفٌومً، المصباح المنٌر تحقٌق ٌوسفأ - 
3
 .192لسان العرب البن منظور، مرجع سابق ، ص - 
4
 .1642الفٌروز آبادي، القاموس المحٌط ، مرجع سابق، ص - 
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كالجـر كىك في األصؿ  ،، كالجناية لغةن الذنبإلى الجناية الجنائية فنسبةن أما لفظ الجزائية، أك 
، كالجنايات جمع مف جنى الثمر كىك أخذه مف الشجر، كأصمو ، ثـ أريد بو اسـ المفعكؿدر جنىمص

، إال كىك عاـ مصدر جنى عميو شران  أم يحدث كيكسب كىي في األصؿ ،جناية كىي ما تجني مف الشر
 . ُنو خص بما يحـر دكف غيرهإ

 لآلثار: التعريف القانوني لمحماية الجزائية الفرع الثاني
 اآلثاركضع القكاعد القانكنية التي تكفؿ تبلفي المساس بسبلمة : الحماية ىيعض أف بيرل ال

كالخارج  ،في الداخؿ اآلثار الدكلة ليذهكضماف حقكؽ ممكية  ،الغارقة اآلثارككذلؾ  ،التي تـ اكتشافيا
، كذلؾ بكاسطة قكاعد الخطأ أك، سكاء كاف ذلؾ في صكرة القصد اآلثاركمكاجية العدكاف الفعمي عمى ىذه 

 . ِالتجريـ كالعقاب
نما، دقيؽو  عمميو  ا التعريؼ ليس بتعريؼو ف ىذأرل كأ عبارة  إف، كما ىك استعماؿ لفظي مجازم كا 

طاركلكنيا رمز ، لتحقيؽ الحماية الفعمية الكاممة الحماية ليست معنى يقكد لعدد مف المعاني تعارفت  كا 
المتخذة لمنع كقكع الجريمة  كاإلدارية، القانكنية اإلجراءاتبو لمداللة عمى  األخذالمختمفة عمى  األجيزة
ي الت اإلجراءاتالحككمات مف كضع ك ، ل التي تتكخاىا الدكؿفالحماية ىي الغاية القصك ، اآلثارعمى 

درجة تحقيؽ الحماية ىي المقياس الذم بمكجبو يتـ الحكـ  فإف، كبالتالي تراىا الزمة لتحقيؽ ىذه الغاية
، كىك المكجو الذم يتـ مف أك الفشؿ مف جية، ، كدرجة ىذا النجاحال أـناجحة  بأنيا اإلجراءاتعمى 

ية الجزائية ىك مصطمح ، كما أف مصطمح الحماكآلياتيا مف جية ثانية، الحماية أدكاتخبللو تطكير 
فمتحقيؽ   ،الذم يحققوىي مف قبيؿ نسبة الشيء إلى سببو ة الحماية إلى الجزاء ، كالقكؿ بنسبقانكني بحت

 الحماية المرجكة لشيء ما يجب أف تقترف ىذه الحماية بالجزاء الذم يضمف تحققيا.
ككؿ ما عة عف الحقكؽ، كالمصالح المحمية األفعاؿ غير المشرك  : درء جميعكتعرؼ الحماية بأنيا

 .ّبما يقرره القانكف مف إجراءات مناسبة ،يؤدم إلى المساس بيا

                                                           
1
للنشر والتوزٌع، لبنان، بٌروت، الطبعة السابعة عبد القادر عودة، التشرٌع الجنائً اإلسالمً مقارنا بالقانون الوضعً، مإسسة الرسالة  .د - 

 .92، صلمجلد األول، دون ذكر سنة النشرا
الرياض  ،ممكة العربية السعكديةحمد حساـ الديف، الحماية القانكنية لآلثار عمى الصعيد الكطني كالدكلي، بحث مقدـ لندكة اآلثار في المأ .أ -ِ

 .ْْٓص، ََِِالمجمد األكؿ عاـ  ،كديةرؼ السعامنشكرات كزارة المع ُٗٗٗ/ُُ/ِٕ-ِْ
3
منشورات   ،2002( نٌسان عام 1( العدد )11محمد شالل العالً، الحماٌة الجنائٌة للبٌانات المعالجة الكترونٌا، مجلة الفكر الشرطً، المجلد ) - 

 .20، ص شرطة الشارقة ، اإلمارات العربٌة المتحدة
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 عف الحقكؽ – كاإلجرائيبشقيو المكضكعي  –فع القانكف الجزائي ايد أف: أيضاكتعني الحماية 
جرائية، مكضكعية كالمصالح المحمية بقكاعد جنائية النيؿ  إلىغير المشركعة التي تؤدم  األفعاؿ، كؿ كا 

 .ُلـ تقع أـ األفعاؿاء كقعت ىذه ، عف طريؽ ما يقرره ليا مف جزاءات سك منيا
ف طريؽ ، كسبلمتو عبشكؿ عاـ كقاية شخص، أك ماؿ ضد المخاطر، كضماف أمنو كالحماية

 .ِ، أك ممتمكاتيـلحماية بعض األشخاص ، أك ىي مجمكعة أنظمة مكجيةكسائؿ قانكنية، أك مادية
نجح اتخاذ أ الجريمة بأنيا: ة، فيعرؼ مكافحكيفضؿ البعض استعماؿ مصطمح، مكافحة الجريمة

مف الكقكع ىك  اإلجراـفتحاشي . كبعدـ تكرارىا ممف اقترفيا ،لكقكعالكسائؿ الكفيمة بمنع الجريمة مف ا
كفي ، شمؿ مف منع الجريمةأ ، كيرل أف مصطمح مكافحة الجريمةّعكد إليو مف التقكيـالكقاية كتفادم ال

يتسع ليشمؿ جميع  كاسعه  ، فيك مفيكـه كقائيةن  إجراءاتو  باعتبارىاريمة معانيو يضـ كؿ معاني منع الج
، كبمعنى آخر ىي ْ، كالعبلجيةكىي اإلجراءات الكقائية، القمعيةجراءات البلزمة لمتصدم لمجريمة اإل

قضاء عمى مقكماتيا مثؿ المنازعات، كالخصكمات ، كالالجريمةاستبعاد الظركؼ المكاتية الرتكاب 
 .ٓيب الفكاصؿ بيف الطبقات، كتقر كالعكامؿ االقتصادية
 باإلجراءاتمجرد تعريؼ شرطي بحيث يتصؿ : البعض اآلخر أف منع الجريمة ىك بينما يرل

  . ٔكالقانكنية التي تنفذىا الشرطة اإلدارية
بالكاقعة  لمنع كقكع الجريمة المتمثمة في بحثنان  اآلخرىك الكجو  الجزائيةمدلكؿ الحماية  أفكبما 

 تككف مف العناصر التالية:ت اآلثارحماية فإف كبالتالي ، اآلثارمنع جريمة  فإف ،اآلثارضد  اإلجرامية
مة اىتمامات مؤسسات المجتمع في مقد تأتيالتي  اإلجراءاتىذا العنصر مف  : كيعدالكقاية مف الجريمة -ُ

، كتتمثؿ ٕكقكع الجريمةكالفنية المؤدية لمنع ، كالقانكنية، اإلدارية اإلجراءاتتتخذ كؿ  أفعمييا  إذ، كافة
 كأرشفتيا، كتصكيرىا، كتسجيميا، اآلثاربحراسة  اآلثارعند الحديث عف منع كقكع جريمة  اإلجراءاتىذه 

                                                           
1
 2001الحماٌة الجنائٌة لحقوق ضحاٌا الجرٌمة، رسالة دكتوراه، القاهرة، جامعة عٌن شمس، كلٌة الحقوق، حمد محمد عبد اللطٌف الفقً، . أد - 

 .14ص
2
الطبعة  1991مصر  -جٌرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونٌة، ترجمة منصور القاضً، المإسسة الجامعٌة للنشر والتوزٌع، القاهرة  - 

 .226األولى، ص 
3
 .1، ص1996، الكفاح ضد اإلجرام، اإلسكندرٌة، منشؤة المعارف )دون ذكر رقم الطبعة(، عام رمسٌس بهنام .د - 
جؿ تكامؿ جيكد األجيزة المعنية لمكافحة الجريمة، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب أد أنكر بصكؿ، التخطيط األمني مف العميد محم - ْ

 . ُْص ،ـُْٗٗ ق ُُْْاب التاسع  الرياض، عاـ الكت
األمنية حسيف محمكد إبراىيـ، تكامؿ األساليب العممية الحديثة لؤلجيزة المعنية بمكافحة الجريمة، منشكرات المركز العربي لمدراسات  .د - ٓ

 .ْٕ، صُْٗٗكالتدريب، الرياض، 
 .ٕٓص ،ََُِ األكلى، الرياض،حسف سعد، الشرطة كمنع الجريمة، منشكرات أكاديمية نايؼ لمعمكـ األمنية، الطبعة محجكب  - ٔ
 .ِّّص ُٖٗٗمنشكرات أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية عاـ   ،، العدالة الجنائية كمنع الجريمة، دراسة مقارنةمحمد األميف البشرم .د -ٕ
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حفاظ عمى التراث لكحتمية ا، اآلثار أىميةعف زيادة كعي المكاطنيف حكؿ  فضبلن كتشديد الرقابة عمى نقميا 
الجريمة بأنيا التخطيط العممي القائـ عمى التجربة كالدراسة كيعرؼ البعض الكقاية مف  .الكطني كالقكمي

كبالتالي تجنيب المجتمع ىذا ، مف ارتكاب الجريمة التي خطط ليا بيدؼ عدـ تمكيف المجـر ،السديدة
جؿ اإلعداد مف أ ، كيجب أف تتضمف السياسة الجنائية إلدارة العدالة الجنائيةُالعدكاف عمى كيانو كأفراده

كالمحيط الذم تنمك  ،كتطكرىا ،لظاىرة اإلجرامية مف حيث أشكاليا، دراسة كاممة عف االجريمةلمكافحة 
 . ِفيو

كمف ثـ معالجة ىذه  أسبابياكمعرفة ، الجريمةالعنصر عمى تحميؿ  : كيقكـ ىذامعالجة مشكمة الجريمة -ِ
 بشكؿ منفرد. األسباب

تتمثؿ بمراقبة  إجراءاتمف خبلؿ عدة  ،التحكـ بالجريمة: كيعني ىذا العنصر السيطرة عمى الجريمة -ّ
مراحؿ  إلى اإلجراءاتكقد تنتقؿ ىذه ، المشبكىيف األشخاصكمراقبة ، ترتكب بيا أفالتي يحتمؿ  األماكف

 القبض عمى المشتبو بيـ. إلقاءدرجة  إلىتصؿ  أفمتقدمة مف المحتمؿ 

مف الجيات  ذم يقتضي تدخبلن ال األمر ،: كيفترض ىذا العنصر كقكع الجريمة بالفعؿمكافحة الجريمة -ْ
صدارالمحاكمة  إلى مف تنظيـ الضبكط كصكالن  بداية ،المرعية كاألنظمةالمختصة بمكجب القكانيف   كا 

 .ّالحكـ ثـ تنفيذه

العدالة المتمثمة  أجيزةكلكف ، بسبب تداخميا فيما بينيا ،صعبان  أمران كقد يبدك الفصؿ بيف ىذه العناصر 
يمنع  ال ىذا إال أف، معنية بتطبيؽ القانكف لتحقيؽ ىذه العناصركالقضاء ، العدليةك ، اإلدارية بالضابطة

كالمجتمع ، صبلح الفرد إلىكالتي تيدؼ  ،األخرلمف مراعاة الكسائؿ التي تنفذىا مؤسسات الدكلة 
 .ْكاإلرشادية ،كالتكعكية، التربكية األساليببمختمؼ 

ممتمكات الثقافية في تقسـ إلى قسميف األكؿ كقاية ال ،ُْٓٗكالحماية كفؽ اتفاقية الىام عاـ 
، كالثاني احتراـ الممتمكات الثقافية أثناء النزاع المسمح مف خبلؿ أكقات السمـ، كىك عنصر ايجابي

                                                           
ربي لمدراسات األمنية كالتدريب المنعقدة عبد الحكيـ عباس، إجراءات منع الجريمة السياحية كضبطيا، بحث مقدـ لمدكرة التدريبية في المركز الع - ُ

 .ُْص ُِٗٗ، منشكرات أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية عاـ في ُٖٔٗتشريف األكؿ عاـ  ُأيمكؿ إلى  ُّبيف في الرياض 
منشكرات المركز العربي لمدراسات عبكد السراج، سياسة إدارة العدالة الجنائية كارتباطيا بتكامؿ جيكد األجيزة المعنية بمكافحة الجريمة،  .د - ِ

 .ُٓ، صُْٗٗاألمنية كلتدريب، الرياض، 
ية عبكد السراج، سياسة إدارة العدالة الجنائية كارتباطيا بتكامؿ جيكد األجيزة المعنية بمكافحة الجريمة، المركز العربي لمدراسات األمن .د -ّ

 .ُٕص ُْٗٗكالتدريب  الرياض عاـ 
 .ِْص ،ََُِالشرطة كمنع الجريمة، منشكرات أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، الطبعة األكلى، الرياض عاـ  المكاء محجكب حسف سعد، -ْ
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عمى ذلؾ فبل يجكز أف تككف  ، كبناءان ، كىك عنصر سمبيُاإجراءات متنكعة تتخذىا كؿ دكلة عمى حد
 كاالستيبلء ، ما أنيا تتمتع بالحصانة ضد الحجز. كعسكريان  ، أك ىدفان عسكريان  الممتمكات الثقافية مكقعان 

 كالغنيمة.
قرىا مؤتمر اليكنسكك العالمي كالثقافي كالطبيعي التي أكقد عرفت االتفاقية الدكلية لحماية التراث  

الدكلييف، يستيدؼ مؤازرة كالعكف ، نظاـ لمتعاكف إقامة: ) بأنياالحماية  ،ُِٕٗ/ُُ/ُٔفي باريس بتاريخ 
 .ِفي االتفاقية في الجيكد التي تبذليا لممحافظة عمى ىذا التراث كلتعيينو( كاألطراؼ، الدكؿ

كالدعـ الدكلييف المقدميف لمدكؿ ، المؤازرة أنكاعنكع مف  إالالحماية الدكلية ما ىي  أفكىذا يعني 
 .لآلثارة الجزائية تطبيؽ قكاعدىا الكطنية المتعمقة بالحماي أثناء األطراؼ

البند أكالن، الحماية في  ّبينما عرفت تكصية اليكنسكك بشأف حماية الممتمكات الثقافية المنقكلة
 :(كتغطيتيا طبقا لمتعاريؼ التالية ،) الكقاية مف األخطار :الحماية: بالقكؿ

لمحفاظ  -نظاـ حماية شامؿ إطارفي  –، جميع التدابير التي يمـز اتخاذىا األخطار(الكقاية مف ) :تعني -ُ
، بما في ذلؾ تتعرض ليا أفعمى الممتمكات الثقافية المنقكلة كصكنيا مف جميع األخطار التي يمكف 

 أك غير ذلؾ مف االضطرابات العامة.، أك الشغب، خطار التي تنجـ عف النزاع المسمحاأل

أك تبدؿ  أك تمفيا ،لثقافية بأضرار" تغطية األخطار " ضماف التعكيض في حالة إصابة الممتمكات ا :تعني -ِ
أك ، خطار التي تنجـ عف النزاع المسمح، بما في ذلؾ األألم خطر مف أم نكع ضياعيا نتيجةن  أك، حالتيا
اـ ، حيث يمكف كفالة التغطية المذككرة عف طريؽ نظأك غير ذلؾ مف االضطرابات العامة، الشغب

عف طريؽ تعيد الدكلة بتغطية جزئية ، أك الدكلة التي تقدمياأك ، لمضمانات كالتعكيضات الحككمية
بمغ مبدئيا يخصـ مف قيمة ، سكاء أكاف ىذا الممؿ المبمغ الذم ال يغطيو التأميفتتمثؿ في تح ،لؤلخطار
أك ترتيبات ، أك الكطني، يف، أك عف طريؽ التأميف التجارمأك زائدا عف الحد األقصى لقيمة التأم، التأميف

 التأميف التبادلي.

بحيث تمتد لتشمؿ التعكيض عف األضرار  ،رل أف ىذا التعريؼ يقر بتكسيع مدل الحماية البلزمة لآلثارأك 
 التي تمحؽ بيا مف خبلؿ نظاـ تأميف تختاره الدكؿ األعضاء.

                                                           
1
 .1954من اتفاقٌة الهاي عام  4،  3،  2المواد  - 
 .ُِٕٗ/ُُ/ُٔمف اتفاقية باريس المتعمقة بحماية التراث الثقافي كالطبيعي تاريخ  ٕالمادة  -ِ
3

 21حماٌة الممتلكات الثقافٌة المنقولة التً اقرها المإتمر العام للٌونسكو بدورته العشرٌن المنعقدة فً بارٌس توصٌة الٌونسكو بشؤن  - 

/11/1921. 
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منع كقكع الجريمة  :إذان فإف حماية اآلثار بكافة أصنافيا، كصكرىا بما فييا الحماية الجزائية تعني
بما يحقؽ إعادة الحاؿ إلى  ،ضد اآلثار، أك عمى األقؿ معالجة األضرار الناجمة عف االعتداء عمى اآلثار

ما كاف عميو إف أمكف إذا فشمت جيكد منع الجريمة، فالحماية ىي النتيجة، كاإلجراءات ىي كسائؿ تحقيؽ 
نكنية، كاإلدارية التي ترمي إلى اإلبقاء عمى اآلثار ىذه النتيجة، كبمعنى آخر ىي مجمكعة اإلجراءات القا

 قرب ما يككف إلى أصميا.أك إعادتيا إلى صكرة أبصكرتيا الراىنة، 
 :: أنواع الحمايةالفرع الثالث

كتختمؼ ىذه األنكاع تبعا لممعيار الذم نتبعو  ،عدة أنكاع إلىنصنؼ الحماية بشكؿ عاـ  أفيمكف 
 مضمكف الحماية، كالثاني حسب حدكدىا. حسب األكؿ: المعايير نكعافكأىـ ىذه  في التصنيؼ،

 :يامضمونالحماية من حيث  

 :اإلجرائيةالحماية المكضكعية كالحماية  :نكعيف إلى ،تنقسـ الحماية مف حيث مضمكنيا
 أمكاؿأك أشخاص،  حماية محؿ ما ) إلىكىي عبارة عف قكاعد مكضكعية تيدؼ : الحماية الموضوعية -

 أك مادية.، قانكنية أدكات...الخ ( مف خبلؿ 

بلمتو كذلؾ بكاسطة ، كضماف سأك ماؿ ضد المخاطر، يرتكز عمى كقاية شخص احتياط بأنياكتعرؼ 
 .ُأك ما يحميو ،، كىذا االحتياط يتكافؽ مع مف يحميوأك مادية، كسائؿ قانكنية

كيعبر عف ذلؾ بالجزاء ، كخاىا الشارععية لممصالح التي يتالحماية التشري إضفاء بأنيا أيضاكتعرؼ 
 .ِأك العقكبة، الجنائي

 ، كليا أساليب متعددة في القانكف.لمكضكعية تتعمؽ بالتجريـ كالعقابنستنتج مف ذلؾ أف الحماية ا
  ء حؽ الدكلة في العقاب مف الجانيكىي الحماية التي تتعمؽ بتنظيـ كيفية اقتضا: اإلجرائيةالحماية  -

كالقبض عمى مف  ،كاثبات كقكعيا ،ككشؼ الجريمة ،صياكاختصا ،الجيات القضائيةحديد كذلؾ بت
 .ّارتكبيا

مة االع اإلجرائيةأك بعض القكاعد ، ستثناء عمى انطباؽ كؿالتأخذ شكؿ ا إجرائيةو  تقرير ميزةو أيضا كىي 
 بأخرل  إجرائيةكذلؾ باستبداؿ قاعدة  ،في حاالت خاصة يستمـز تحقيؽ المصمحة فييا تقرير ىذه الميزة

 .ُاإلجرائيةأك بتعميؽ انطباؽ القاعدة 

                                                           
1
 2003  ،محمود صالح العادلً، الحماٌة الجنائٌة اللتزام المحامً بالمحافظة على أسرار موكلٌه، مصر، اإلسكندرٌة، دار الفكر الجامعً .د - 

 .6ى، صالطبعة األول
2
 .111، الطبعة الثانٌة، ص1991، مصر، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، الحماٌة الجنائٌة إلسرار الدولة مجدي محب حافظ ، .أ - 
3
، الطبعة األولى  2001العربٌة، مصر القاهرة، عام  حمد محمد عبد اللطٌف الفقً، الحماٌة الجنائٌة لحقوق ضحاٌا الجرٌمة، دار النهضة. أد - 

 .13ص
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، أك حماية ضماف كقايةنكني إدارم تيدؼ إلى كما يمكف أف تأخذ شكؿ كسائؿ كأدكات ذات طابع قا
 ، أك الحالية.تممةمحميا مف المخاطر المختمفة المح

 :ىاالحماية من حيث حدود
 اإلضافييفيا كبركتكككليالمتعمقة بحماية الممتمكات الثقافية  ُْٓٗمف خبلؿ اتفاقية الىام عاـ 

يتبيف كجكد ، اض قكانيف حماية اآلثار المختمفةمف خبلؿ استعر ، ك ُٗٗٗكالثاني لعاـ ، ُْٓٗاألكؿ لعاـ 
 :ىيحسب امتداد حدكدىا ك  ثبلثة أنكاع مف الحماية 

ـ الممتمكات الثقافية في كىي الحماية التي تكجب احترا ( la protection Générale) :الحماية العامة -ُ
، ككذلؾ تجريـ أم فعؿ ضدىا كعدـ السماح بتعرضيا كاالمتناع عف أم عمؿ عدائي ضدىا ،أم دكلة

 فإف .أما عمى الصعيد الكطني، ، ىذا عمى الصعيد الدكليالعمميات العسكرية أثناءعمؿ انتقامي  ألم
ضماف حماية  إلىكالتي تيدؼ ، ي تتضمنيا قكانيف الدكلة المعنيةالت اإلجراءاتالحماية العامة ىي مجمكع 

، كىذا النكع مف رأك بفعؿ البش، ثار مف أم خطر سكاء بفعؿ الطبيعةالممتمكات الثقافية بما فييا اآل
 الحماية يككف في أكقات السمـ.

 أماكفكىي كضع ممتمكات ثقافية محددة في (  la protection particulière) :الحماية الخاصة -ِ
كالمستكدعات كالخزف المجيزة لحفظ ىذه ، ا ككضع جزء مف اآلثار في المتاحؼية حمايتيمخصصة بغ

 .ِاآلثار

دفع لمتكصؿ  السابقتيف  الحمايتيف كثرة الثغرات في  إف (la protection renforcée) :الحماية المعززة -ّ
بمكجب مؤتمر دبمكماسي انعقد في الىام ، كذلؾ كىي الحماية المعززة، نكع مستحدث مف الحماية إلى

إقرار  تـ بمكجبو، كالذم ُْٓٗلعاـ  التفاقية الىام كىك البركتكككؿ الثاني، ُّٗٗٗ/ ّ/ ِٔبتاريخ 
كتعني  ،كتكككؿفعاؿ المحددة في ىذا البر لكؿ شخص يرتكب أم فعؿ مف األ ،الجزائية الفرديةالمسؤكلية 
مف  عاليةو  درجةو كذات  ،كضع آثار محددة في الدكلة المعنية تحت حماية مف نكع خاص، ىذه الحماية

كعدـ ، ْالعناية شريطة تمتع اآلثار محؿ الحماية بدرجة عالية مف األىمية بالنسبة لمبشرية جمعاء
كما ىك كارد في ( لضركرة عسكرية  ) إالكبالتالي ال يجكز استيدافيا ، العسكرية األعماؿاستخداميا في 

                                                                                                                                                                                     
1
، الطبعة األولى  2002مٌة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة، حمد طه، الحماٌة الجنائٌة للعالقات الزوجٌة، الرٌاض، منشورات أكادٌأ. محمود أ - 

 .2ص
2
- JAN DE BREUCKER , [ la réserve des nécessités militarise dans la convention de LA HAYE du 14/ 5/ 1954. 

sur la protection des biens culturels] revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre , vol. 14 , 1975 ,P 255.  
3
 تصادق الجمهورٌة العربٌة السورٌة على هذا البروتوكول إلى تارٌخه، وهناك جهود من قبل السلطات األثرٌة السورٌة للتوقٌع علٌه. لم - 
يب محمد سامح عمرك، الحماية المعززة لمممتمكات الثقافية أثناء النزاع المسمح، مقالة في مجمة اإلنساني الصادرة عف المجنة الدكلية لمصم .د  - ْ

 .كما يمييا ُْص  ، ََُِ/ ََِٗشتاء  ْٕاألحمر العدد 
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في  أدرجتعبارة الضركرة العسكرية  أفكجدير بالذكر ، ُْٓٗمف اتفاقية الىام لعاـ  ِالفقرة  ْالمادة 
تا حينيا المشاركة في كضع رفض إذ ،كبريطانيا األمريكيةىذه االتفاقية بضغط مف الكاليات المتحدة 

    كجكد قاعدة عرفية كتككف خطكرة ىذه العبارة في االتفاقية لجية عدـ ،ُاالتفاقية إال بكجكد ىذه العبارة
في  خطيران  عفان ىذا االستثناء يشكؿ ض أف، مما يعني يةية تتعرض لتعريؼ الضركرة العسكر أك قانكن

و مع لعدـ انسجام، ِكيعتبره عديـ الجدكل، كينتقد البعض ىذا الجانب مف االتفاقية االتفاقية بشكؿ عاـ
كما ، ا قكرف بحاؿ المجتمع الدكلي اآلفكيصفو بالتخمؼ إذا م ،كبمتطمبات القيـ اإلنسانية كالركحية لمشع
كغير ، كبيف األثرم، كالحديث، مير عمرانو دكف تمييز بيف القديـانطكت عميو األسمحة الحديثة مف تد

 .ّاألثرم

 مكات الثقافية المشمكلة بالحمايةالممت كتقتضي ىذه الحماية التزاـ أطراؼ النزاع المسمح بكفالة حصانة
أك جكارىا ، ك عف أم استخداـ لممتمكات ثقافيةأ، ف استيداؼ تمؾ الممتمكات باليجكـكذلؾ باالمتناع ع

 .ْالمباشر في دعـ العمؿ العسكرم

تمكاتيا الثقافية في مف ممالجزء الميـ قد تمجأ إلى كضع  فإف بعض الدكؿ ،عمى الصعيد الكطنيأما  
ة ككضع المكمياءات في غرؼ زجاجية مجيز  كالحراسة،، أماكف مخصصة، تتمتع بدرجة عالية مف العناية

كغير ذلؾ مف العكامؿ التي مف الممكف أف تمحؽ الضرر بيا، أك تؤدم ، لحمايتيا مف الجراثيـ اليكائية
 .أك اإلضرار بيا، أك سرقتيا، إلى تمفيا

كمتشعبة  ،عمتعددة األنكا ،ما ىي إال قكاعد قانكنية ،اآلثارنستنتج مما سبؽ بأف قكاعد حماية 
سببا في كجكدىا كىك حماية اآلثار، كأف لمحماية الجزائية نيا تتكحد في اليدؼ الذم كاف المصادر. إال إ

لآلثار مفيكماف: األكؿ مفيكـ ضيؽ لمحماية كيعني ما يسيـ بو قانكف اآلثار كغيره مف القكانيف في منع 
عمى الكجكد المادم كاالعتبارم لآلثار، أك ما يمكف أف يمحؽ بيا مف أضرار نتيجة جرائـ محددة  االعتداء

تقع ضدىا، أما المفيكـ الكاسع لمحماية: فإنو يتجاكز حدكد منع االعتداء عمى الكجكد المادم لآلثار 

                                                           
 األردف  ،تطبيقية مقارنة، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيععمي خميؿ الحديثي، حماية الممتمكات الثقافية في القانكف الدكلي، دراسة  .د - ُ

 كما يمييا. ْٕص ،ُٗٗٗ، عماف
2
- EMANUELLE STAVRAKI , la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé . une 

convention de droit international humanitaire , EDITIONS SAKKOULAS théines / Komotiní , 1996, p 63- 64.   
3
، حماٌة األماكن الدٌنٌة المقدسة فً منظور القانون الدولً اإلنسانً ) القانون الدولً اإلنسانً آفاق وتحدٌات ( الجزء . مصطفى أحمد فإادد  - 

 .10ص ، 2005الثانً، منشورات الحلبً الحقوقٌة، لبنان بٌروت، الطبعة األولى لعام 
4
الجزء إبراهٌم محمد العنانً، الحماٌة القانونٌة للتراث اإلنسانً والبٌئة وقت النزاعات المسلحة ) القانون الدولً اإلنسانً آفاق وتحدٌات(  .د - 

 وما ٌلٌها. 41ص 2005الثانً ، مطبوعات الحلبً الحقوقٌة ، لبنان بٌروت، الطبعة األولى ، عام 
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أداء اآلثار كتأميف سبلمتيا، إلى ما ىك أكسع مف ذلؾ، إذ يشمؿ فضبل عف المفيكـ الضيؽ، ضماف 
 لرسالتيا كتحقيؽ الغاية مف كجكدىا، كالنيكض بيا نحك كاقع أفضؿ.  

كبعد تكضيح تعريؼ قكاعد الحماية الجزائية لآلثار كتحديد أنكاعيا كمصادرىا سكؼ ننتقؿ إلى البحث 
 في خصائص حماية اآلثار في المطمب الثاني.

 :لآلثارخصائص الحماية الجزائية  :المطمب الثاني
ليا قيمة معنكية  أفكما  أمكاؿ كأمكلكنيا ليست ، أمكاؿطبيعة خاصة فيي  لآلثار أفمف منطمؽ  

ىذه القكاعد بالعديد  ، كتمتازبيا كضع قكاعد خاصة إلىالذم دفع المشرع  األمرقد تتجاكز قيمتيا المادية 
ية التي تحمي ، كىي تشترؾ في بعض الخصائص مع ما تتمتع بو بقية القكاعد القانكنمف الخصائص
 :كسكؼ نذكر ىذه الخصائص فيما يمي ،تنفرد بخصائص مميزة ليا أنيا، كما أخرلمصالح قانكنية 

 الفرع األول: خصائص قواعد الحماية ذاتية المنشأ:
ف ىذه نابعة م ،غت عمى قكاعد حمايتيا طبيعة خاصةأسب نتيجة الطبيعة الخاصة لآلثار فقد 

 ىي: مميزة خصائص  القكاعد كأصبح ليا
 قواعد قانونية ممزمة: لمحماية  -1

يجب التقيد  إذ، اإللزاـتتمتع بخاصية  األنظمةكىذه ، معينة أنظمةضمف  اآلثارتقنف قكاعد حماية 
كالتقيد بيا ، إتباعياالنظاـ العاـ التي يجب  أنيا مف اإللزاـ، كعمة كال سمطة تقديرية في ىذا المجاؿ، بيا

مكانية، مف جية تأخيردكف  ثر اعتبار ، كال يقتصر أجميع مراحؿ التقاضي مف جية ثانيةفي  إثارتيا كا 
ضا إلى التصرفات القانكنية التي قكاعد الحماية مف قكاعد النظاـ العاـ عمى الكقائع القانكنية بؿ أنو يمتد أي

كمف ذلؾ قرار محكمة القضاء ، السكرم اإلدارم، كىذا ما استقر عميو القضاء ليا تككف اآلثار محبلن 
في سكريا  اآلثار أنظمة أفكممخص ىذا القرار ، ُٖٔٗ/ُُ/ُِتاريخ  ٗٓالسكرية بالقضية رقـ  اإلدارم
الترخيص قد صدر  أفتبيف لو  إذا، ُالعاصمة ألميفكيجكز ، كيتكجب التقيد بيا ممزمة أنظمةتعتبر 
 .ِاألثريةالمخالفة لمكجائب  اإلنشاءاتيتخذ قرارا بيدـ  أفك ، يسحب الترخيص أفالمذككرة  لؤلنظمةخبلفا 

قكاعد حماية  أفعمى  التكجو مؤكدان  تبنى مف خبللو ىذا المبناني قراران مجمس الشكرل  صدركما أ
ف مرسـك تصديؽ التصميـ المطعكف بأ ُٗٗٗلعاـ  ُِّتقرر لديو بالقرار  إذ ،مف القكاعد الممزمة اآلثار

                                                           
 ـ حاليان، كقد حؿ محمو مصطمح المحافظ.ىذا المصطمح غير مستخد -ُ
 .ِٔص ََِٗالطبعة األكلى  سمير فرناف بالي، قانكف اآلثار، منشكرات الحمبي الحقكقية، .أ -ِ
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 قانكنية المتصمة باالنتظاـ العاـال األسبابمف  األحكاـ، كتعتبر ىذه اآلثارقانكف  أحكاـفيو قد خالؼ 
 .كمف تمقاء نفسيا ُعفكان  إثارتيا كيحؽ بالتالي لممحكمة

 ألمر، كااللتزاـ يعني الخضكع تزاـ بيا تمقائيان لكككف قكاعد الحماية قكاعد ممزمة فيي تفرض اال
ىك المؤيد الجزائي  ،قانكني محدد إجراءتحت طائمة حصكؿ  ،لغرض محدد ،محدد تحت تأثير قكة معينة

االلتزاـ تزاـ كالمسؤكؿ عف تطبيؽ ىذا القانكف ىك مف يخضع ليذا االلتزاـ كغاية لفالقانكف ىك مصدر اال
 ىي حماية اآلثار.

 قواعد الحماية من القواعد الستثنائية المشروطة بمبدأ النسبية: -ِ
اية الجزائية لآلثار بما تتضمنو مف نصكص تقيد الممكية الخاصة لآلثار حيث أف قكاعد الحم 

 صرفات القانكنية الناقمة لمممكية تحت طائمة المحاسبة الجزائية، كما يترتب عمى ذلؾ مف قيكد تتعمؽ بالت
ألشياء أك المؤدية إلى إخراج اآلثار إلى خارج الببلد. فإنيا تعتبر قيكدا استثنائية عمى حرية التعامؿ با

ككؿ  ،ثانيةو  ، كعمى حرية التجارة، كتداكؿ السمع مف جيةو المممككة مف قبؿ األفراد ممكية خاصة مف جيةو 
عمى حؽ الدكؿ باتخاذ اإلجراءات القانكنية الكفيمة بحماية كنكزىا األثرية، إال أف ىذه اإلجراءات  ذلؾ مبنيه 

ة ىذه اإلجراءات االستثنائية المؤدية لحماية اآلثار بمبدأ النسبية، أم أنو يجب مراعا االستثنائية مشركطةه 
في كؿ دكلة مف الدكؿ بمكجب نصكصيا القانكنية شرط أف تقدر ىذه اإلجراءات بقدرىا كفي حدكد ما 

 ، دكف المساس بالمصالح الشخصية لؤلفراد إال في الحدكد البلزمة.ِيحقؽ مصالح الدكلة الكطنية
رىا مف الناحية العممية، فالقيكد الكاردة عمى الممكية الخاصة بأف ليذه الخاصية ما يبر  كاعتقد 
ف كانت قيكدان استثنائية  –لآلثار  لممساس بحؽ الممكية الخاصة  إال أنيا مف الممكف أف تككف تكطئةن  -كا 
التي يممكيا يعد مبدأن  ،فحؽ الشفعة المقرر لمدكلة في قانكف اآلثار عند رغبة المالؾ لبيع اآلثارذاتو، 

ككذلؾ حؽ الدكلة في استمبلؾ اآلثار المممككة ممكية خاصة، كتحكيميا إلى ممكية عامة بيذا ، استثنائيان 
يفرض عمى الدكلة ممثمة بالسمطات األثرية كغيرىا  ،االستمبلؾ بعد تقرير أثريتيا مف قبؿ السمطات األثرية

سف تطبيؽ ىذه اإلجراءات، كمراقبة مدل مراعاتيا عند مف أجيزة الدكلة ذات الشأف أف تسير عمى ح
حدكث أم تصرؼ قانكني يمس باآلثار، كخاصة اآلثار المسجمة، كالمممككة مف قبؿ األشخاص 

كما أف خضكع ىذه اإلجراءات االستثنائية لشرط النسبية ىك مف حؽ أم  ،الطبيعييف، أك المعنكييف
                                                           

 كما يمييا. ٖٓسمير فرناف بالي، المرجع السابؽ ص .أ -ُ
ِ- Guido Carducci : la restitution internationale des biens culturels et des objets d, art  volés or illicitement 

exportés _ Thèse paris , éd, L- G- D - J- 1997 pré face de Paul Lagarde , _ p,90.  
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فتصبح النسبية بمثابة الضابط  ،اء ىذه اإلجراءاتشخص مف الممكف أف تصاب مصالحو بضرر مف جر 
الذم يتـ بمكجبو كبح جماح إجراءات حماية اآلثار عمى حساب حقكؽ اآلخريف، كبالتالي إذا مارست 
السمطات األثرية صبلحياتيا في ضماف احتراـ ىذه اإلجراءات، ككاف في ىذه الممارسة أم شطط، أك 

ني إلى مبدأ النسبية أف يمجأ لمقضاء اإلدارم، كىذا يع كاستنادان مجافاة لمصكاب كاف لكؿ صاحب مصمحة، 
ـي،  كى  الحماية ذات الطبيعة االستثنائيةكىك مف يكازف بيف حؽ تطبيؽ قكاعد أف القضاء اإلدارم ىك الحى

 كبيف تحقيؽ مبدأ نسبية تطبيؽ ىذه اإلجراءات.
ة، كمف ذلؾ ما كرد بقرار المحكمة كىذا ما تكصؿ إليو اجتياد المحكمة اإلدارية العميا في سكري 

حيث كرد فيو: )... كما داـ أف المشرع لـ يحصف  ،ُٓٗٗلعاـ  ُٖفي الطعف رقـ  ّٖالمذككرة رقـ 
قرارات السمطات األثرية مف الطعف، فإنو يبقى لمقضاء اإلدارم أف يبسط رقابتو في مجاؿ تكفر الشركط 

 القانكنية التي قررىا المشرع...(.
فإف ىذه الرقابة تككف رقابة  ،ؽ القضاء اإلدارم رقابتو عمى أعماؿ السمطات األثريةكعندما يطب 

شاممة. إذ أنو يتحقؽ مف صحة الكقائع المادية، ككصفيا القانكني بحيث تعطيو صبلحية كاسعة في إجراء 
ف القرار األشياء. بحيث يكك الرقابة الكاممة لمعرفة أسباب القرار المتضمف إسباغ الصفة األثرية عمى 

 .مع الكقائع التي تبرره قانكنان  تمامان  ان منسجم
كالقضاء اإلدارم في ىذه الحالة ال يراقب مبلءمة العمؿ المتخذ مف قبؿ السمطات األثرية بؿ    

.  لشرعية القرار اإلدارم أساسيان  شرعية القرار باعتبار أف القانكف جعؿ مف عنصر المبلءمة ىنا شرطان 
ؿ سمطة الجيات فإف القضاء يتكسع في الرقابة لدرجة أنو يحؿ سمطتو في التقدير مح ،عمى ذلؾ كبناءان 

طالما أف كصؼ الكقائع ينتج عف معايير شخصية خاضعة لتقدير اإلدارة، كطالما أف اإلدارية األثرية 
القضاء يحرص مف جراء ذلؾ عمى حماية الممكية الفردية مف تعسؼ اإلدارة عند تجاكزىا عمى الشركط 

 .ُكالمعايير التي حددىا قانكف اآلثار بشكؿ حصرم إلسباغ الصفة األثرية عمى األشياء
 يقع عبء تحقيق الحماية عمى الدول الوطنية أكثر من المجتمع الدولي: -ّ

المؤدية إلى حماية كاإلجراءات البلزمة، ك تتحمؿ الدكؿ بأجيزتيا المختمفة عبء تطبيؽ القكاعد  
اآلثار سكاء كانت ىذه اإلجراءات قانكنية، أك إدارية، لذلؾ كاف عمى الدكؿ مف أجؿ حماية آثارىا أف 
تستفيد مف الخبرات العالمية في مجاؿ تنظيـ العبلقات بيف أجيزة الدكلة، كسد الثغرات القانكنية، كصياغة 

الكافي، كعدـ انتظار العكف الدكلي إلى المحظة التي القكاعد القانكنية البلزمة بشكؿ دقيؽ يحقؽ الردع 
                                                           

1
 . 112، ومذكور لدى سمٌر فرنان بالً ، مرجع سابق ص2002/ 1/ 31تارٌخ  322قرار مجلس شورى الدولة  اللبنانً رقم  - 
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تتضرر بيا اآلثار بدرجة ال يمكف تداركيا، كىذا يعني أف قكاعد الحماية ىي بالدرجة األكلى قكاعد كطنية 
 .ُالطابع

 :إن قواعد حماية اآلثار ىي من القواعد ضرورية وحالية التطبيق -ْ
فقد امتازت قكاعد الحماية  ،ماية اآلثار مف االعتداءنتيجة لضركرة التحرؾ اإلدارم، كالتشريعي لح 

الجزائية لآلثار بأنيا قكاعد ضركرية التطبيؽ الفكرم، فإذا حدث كأبـر عقد محمو آثار دكلة ما في الخارج 
فإف قانكف اآلثار في ىذه الدكلة ال ينتظر البت بمكضكع االختصاص المكاني لمقانكف الجزائي، كال ينتظر 

د كي تقكؿ كممتيا، إذ تتحرؾ السمطات األثرية عمى الفكر، كتقكـ بكؿ ما تراه مناسبا لمنع قكاعد اإلسنا
االعتداء عمى ىذا األثر، كالمطالبة باسترداده بمكجب الصبلحيات الممنكحة ليا مف لدف قانكف اآلثار 

لرفع  ،لميةكالشرطية العا القضائيةكما تتحرؾ األجيزة القضائية عبر التكاصؿ مع المؤسسات  ،نفسو
االعتداء الحاصؿ، كمبلحقة الفاعؿ، كتطبيؽ نصكص قانكف دكلة األثر، أك أم قانكف آخر بحيث ال 
تسمح لمجاني أف ينجك بفعمتو بدكف عقاب، كىذا ما يشير إلى مدل االىتماـ الذم تكليو القكانيف باآلثار  

 .ِاكمدل سعييا إلى تنظيـ حمايتيا بما يحقؽ ىذه الحماية بأكمؿ كجكىي
أكؿ مف قاؿ بيذه الخاصية، كتيدؼ ىذه الخاصية لديو إلى أمريف  ّكيعتبر الفقيو اليكناني )فرانسيكاكيس(

 :ْىما
 تكسيع مجاؿ تطبيؽ التشريع الكطني. -ُ

 تحقيؽ حماية األشياء التي تعكد ممكيتيا لمدكلة أيان كانت. -ِ
 ُُٗٗ/ ُِ/  ّالقانكف الدكلي بتاريخ قرىا مجمع الميزة القكاعد القانكنية التي أ ىذه تكقد كرس 

 .ٓفي المادة الثالثة
لعاـ  ّٕقافية المبناني رقـ ( مف قانكف حماية الممتمكات الثُِكما أكدت ىذه الخاصية المادة ) 
، عندما نصت عمى أف تنظر المحاكـ المختصة بصفة االستعجاؿ في جميع الدعاكل كالمراجعات ََِٖ

 صاحب مصمحة باالستناد إلى ىذا القانكف، أك إلى المراسيـ الصادرة تنفيذان لو.التي يقدميا الكزير، أك كؿ 

                                                           
إصدار  ََِٖلعاـ  ِّالمجمد  ْٓف، الحماية الجنائية لآلثار، المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب العدد رضا عبد الحكيـ رضكا .د -ُ

 .ِِٔجامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ص
2
 .39، مرجع سابق صٌز حماٌة البٌئة األثرٌة المصرٌة، نحو تعز. أبو العال علً أبو العال النمرد -

3
- P . Mayer : Droit international . privé : Edition mont Christian 1997 . N 125. P . 102.   

4
 ة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة ، بحث منشور فً مجللفوري ومنهجٌة تنازع القوانٌنحمد قسمت الجداوي ، نظرٌة القوانٌن ذات التطبٌق ا. أد - 

 ما ٌلٌها.و 33ص 1911مصر جامعة عٌن شمس ، عام 
5
-                                                                                                                

                   institut de droit International, Rev- crêt  1992p-203-    
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 الفرع الثاني: خصائص قواعد الحماية خارجية المنشأ:
لة حماية اآلثار مف خبلؿ قكاعد تكجدىا ليذه الغاية مما عديد مف القكانيف كاالتفاقيات مسأتتكفؿ ال 

 جمة عف ىذه المصادر كىذه الخصائص ىي:يترتب عميو اكتساب ىذه القكاعد لخصائص نا
 تمتاز الحماية بتعدد المصادر:أول: 

الدكؿ لجميع  أفكىذا يعني ، مدرجة ضمف قكائـ التراث العالمي اآلثارغالبية  أفمف المعركؼ 
فمف ىذه  كتتنكع، اآلثارتتعدد مصادر حماية  أفكيترتب عمى ىذه الخاصية ، حمايتيامصمحة في 

 :نذكر منياسك  كطنيةكمنيا ما لو طبيعة ، أك دكلية، إقميميةالمصادر ما ىك مصدر ذك طبيعة 
 :وطنيةال المصادر غير النوع األول

االتفاقيات الدكلية في  أىميةتكمف آلثار، ك حماية اتمثؿ االتفاقيات الدكلية المصادر غير الكطنية ل
  :في النقاط التالية اآلثارمجاؿ حماية 

 أحكامان كبالتالي تككف  ،عمييا عمى الصعيد الدكلي متفقان  تقنيةن  ان كأحكام، كمجمكعة مبادئ، إطاران تكفر  أنيا -ُ
ينظـ  أف، كىذا يعني كتطبيقيا عمى المستكل الكطني، باالمتثاؿ ليا األطراؼ، تمتـز الدكؿ مكحدة

 أك، تدة بحيث ال تنشأ خبلفامكحشبو في كافة الدكؿ بمكجب قكاعد  اآلثارالمكضكع المتعمؽ بحماية 
 .اآلثارتناقضات عند تطبيؽ بنكد االتفاقية عمى الصعيد الكطني، ككذلؾ في العبلقات الدكلية فيما يخص 

عمميات تنقيح  تجرم أف األحيافيترتب عمى تطبيؽ االتفاقيات الدكلية عمى الصعيد الكطني في غالب  -ِ
شرنا ، خاصة إذا أفاء بمقتضيات االتفاقيات الدكليةلمك  أك سف تشريعات كطنية جديدة، التشريعات الكطنية

، مما جارب مختمفة لـ تكف معركفة سابقان عمى طمب مف دكؿ مرت بت ان إلى أف ىذه االتفاقيات جرت بناء
بما يتناسب مع تحقيؽ أىدافيا في حماية اآلثار عمى أحسف  ،يعني خمؽ فرص جديدة لتطكير القكانيف

 صكرة ممكنة.

 أساسيةذ االتفاقيات الدكلية بالنسبة لمدكؿ التي ليست طرفا في االتفاقية كمبادئ مرجعية تتخ أفيمكف  -ّ
 تنقيح تشريعاتيا الكطنية. أك، لكضع
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 :مى سبيؿ المثاؿمف ىذه المصادر عالبعض ذكر كسيتـ 
 :اإلضافيينىا وبروتوكول األربعاتفاقيات جنيف : (1

ىذه  تكتضمن اإلضافييف الحقان  ىابركتكككالكما عقد  ،ُْٗٗىذه االتفاقيات عاـ  أبرمتفقد 
عند نشكب النزاعات المسمحة  لحماية اآلثار  إتباعياالكاجب  اإلجراءاتاالتفاقيات قكاعد تفصيمية تحدد 

تدمر أم ممتمكات  أف)يحظر عمى دكلة االحتبلؿ  :أنومف اتفاقية جنيؼ الثالثة تنص عمى  (ّٓ)فالمادة 
المنظمات  أك، السمطات العامة أك، بالدكلة أك، جماعات أك، بأفرادأك منقكلة تتعمؽ ، خاصة ثابتة
كيشمؿ تعبير الممتمكات كافة  ،(ىذا التدمير كانت العمميات الحربية تقتضي حتمان  إذا إالاالجتماعية 

ركتكككؿ اإلضافي مف الب (ُٔ)كتتعمؽ المادة  األمكاؿ الخاصة كالعامة بما فييا اآلثار الثابتة، كالمنقكلة،
 أك نقؿ اآلثار أثناء االحتبلؿ.، ني بمنع أعماؿ التنقيب عف اآلثارالثا
 :1937اتفاقية القاىرة عام : (2

كتحديد ممكية جكؼ ، األثرمعدة تكصيات تتعمؽ بكضع تعريؼ مكحد لمشيء  إلىكالتي خمصت 
كحماية  األثريةككضع قكاعد لمحفريات  بما يكافؽ الصالح العاـ، باآلثاركتنظيـ االتجار األرض األثرم، 

 .ُاألثريةالمكاقع 
 :وتوكولىار وب 1954لعام اتفاقية لىاي الدولية : (3

كمعركفة باسـ اتفاقية  ُْٓٗ/ٓ/ُْكقد عقدت ىذه االتفاقية بمكجب مؤتمر الىام بتاريخ 
سكاء كانت ىذه الممتمكات عمى  الثقافيةالكفيمة لكقاية الممتمكات  اإلجراءاتكاتخاذ كافة لتنظيـ  (ىكغك )

 ألغراضاستعماليا  األطراؼ، كما تحظر عمى جميع دكؿ تحتميا أراضيعمى  أك، األطراؼالدكؿ  أراضي
كقد أكجدت ىذه االتفاقية الدرع األزرؽ كىك عبارة عف شعار خاص  التمؼ ...الخ، أك، قد تعرضيا لمتدمير

مككف مف قطاعات منفصمة  مميز يجب كضعو أثناء النزاع المسمح، كيتككف مف درع مدبب مف األسفؿ
تفرض ىذه ، كما ِبيض يستخدـ لتمييز المكاقع األثرية بغية تجنيبيا األعماؿ العسكريةذات لكف أزرؽ كأ
 .ّعرفية دكلية تؤكد حؽ الدكؿ في استرداد ميراثيا الثقافي المسمكب كقت الحرباالتفاقية قاعدة 

                                                           
، مقاؿ منشكر في المجمة ُٔٓٗإلى مؤتمر دليي الجديدة عاـ  ُّٕٗمف مؤتمر القاىرة  النظـ الدكلية لمحفريات األثرية انطكف خاطر،  .د -ُ

 .ُِٓص ُٕٓٗعاـ  ُّالمصرية لمقانكف الدكلي، المجمد 
2
 ( فً آخر البحث.1راجع الملحق رقم ) - 

3
- Frédérique coulée : Quelques Remarques sur la restitution  internationale de biens culturels sous l' angle du 

droit international public ..Rév. Générale de droit international public, 2000 , - P.373  ets.    
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كبركتكككليا  عمى ىذه االتفاقية ُٖٓٗ/ّ/ٔقد صادقت الجميكرية العربية السكرية بتاريخ لك 
 .ُُٗٗٗ/  ّ/ ِٔتصادؽ عمى البركتكككؿ الثاني المنعقد  في باريس بتاريخ  ابينما لم. األكؿ

كىك تعريؼ يمتاز بطبيعتو الجامعة  ،لمممتمكات الثقافية قانكنيان  االتفاقية بأنيا كضعت تعريفان كتمتاز ىذه 
كالتي ليا خصائص مشتركة  ،لذلؾ فيك قادر عمى اختزاؿ طائفة كاسعة مف األشياء كالممتمكات ،الشاممة

 في مصطمح قانكني كاحد.
 :19712عام  )اليونسكو( اتفاقية باريس الدولية :(4

متمكات الثقافية كنقؿ ممكية الم، كتصدير، كمنع استيراد، التدابير الكاجب اتخاذىا لحظركتتعمؽ ب
بدكرتو  َُٕٗ/ُُ/ُْكىذه االتفاقية اعتمدىا المؤتمر العاـ لميكنسكك بتاريخ ، بطرؽ غير مشركعة

دكلة عربية  ةعشر  دكلة منيا ثبلث كأربعكفكقد صادقت عمييا ثبلث ، المنعقدة في باريس ةالسادسة عشر 
 كالياباف  ،كسكيسرا، كبمجيكا، ألمانياكلـ تصادؽ عمييا كؿ مف ، ّمف بينيا الجميكرية العربية السكرية

 مفتكحةن  تعتبر سكقان  أنياكما  ،لآلثارالدكؿ المستكردة  أكثركىي مف ، األمريكية ةكالكاليات المتحد، كفرنسا
 :ىيأماـ الدكؿ األعضاء ثبلثة محاكر  ، كتطرح ىذه االتفاقيةْاآلثارلبيع 

راؼ كإعداد قكائـ الجرد كىك محكر التدابير الكقائية الكاجب اتخاذىا مف قبؿ الدكؿ األط :المحور األول
 فرض العقكبات اإلدارية، ك كحركة اآلثار عبر الحدكد، كمراقبة التجار، ٓ، كشيادات التصديركالتسجيؿ

 كتنظيـ حمبلت التكعية كالتثقيؼ.
لتدابير البلزمة ، بحيث تتخذ كافة الدكؿ األطراؼ اكىك محكر إعادة كاستعادة اآلثار :المحور الثاني
 ، كااللتزاـ بإعادة آثار غيرىا مف الدكؿ إف كجدت عمى أراضييا.السترداد آثارىا
كف في محكر التعاكف الدكلي بيف الدكؿ األطراؼ في اتخاذ كافة التدابير لتعزيز التعا: المحور الثالث

، مزكدة ؿ كضع قاعدة بيانات لدل اليكنسكككمف اإلجراءات التنفيذية في ىذا المجا ،مجاؿ حماية اآلثار
أك شخص االطبلع عمييا لمحصكؿ عمى ، يمكف ألم دكلةبالتشريعات الكطنية المتعمقة باآلثار بحيث 

تنظيـ نمكذج  ، كنذكر أيضان القانكني، ككؿ ما يتعمؽ بكضعيا ت البلزمة حكؿ نظاـ حماية اآلثارالمعمكما
                                                           

1
 .5/5/2009صادقت المملكة األردنٌة الهاشمٌة على البروتوكول بتارٌخ - 

2
-Unesco convention on the means of prohibiting and illicit of owner ship of a cultural property 1970.    

 كقد صدرت ىذه االتفاقية بالمغتيف الفرنسية كاالنكميزية أما نصكصيا ببقية المغات فيي ترجمات غير رسمية.
 .ُٕٓٗ/ِ/ُِصادقت الجميكرية العربية السكرية عمى االتفاقية بتاريخ  - ّ
ؿ أيمف فؤاد سيد، نحك خطة عمؿ عربية السترداد الممتمكات الثقافية، كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر االستثنائي لكزراء الثقافة العرب ضمف أعما .د -ْ

 .ُُٖص ُُٗٗالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ، تكنس عاـ 
 لتعاكف مع المنظمة العالمية لمجمارؾ مف خبلؿ االتصاؿ بالعنكافيمكف الحصكؿ عمى شيادة التصدير النمكذجية الصادرة عف اليكنسكك با - ٓ

 وبكافة اللغات المعتمدة فً الٌونسكو. .http: //www. Unesco .org /culture / laws / illicitالتالً 
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كىي عبارة (.  أيكـكككذلؾ القائمة الحمراء الصادرة عف المجمس الدكلي لممتاحؼ )  ،األثريةىكية القطع 
رضة لبلتجار بيا بطرؽ غير كالتي تككف ع، أك فئات مف القطع المحمية، ألنكاععف قائمة نمكذجية 

 بو مؤكدة.تتعرض لذلؾ بصكرة ش أف، أك يحتمؿ مشركعة
فييا الحؽ  األعضاءلمدكؿ  أعطت نيا، ألثر رجعي لياأعدـ كجكد  كيؤخذ عمى ىذه االتفاقية

سرؽ قبؿ عاـ  اآلثارمف  ىائبلن  ان كم أففقط في حيف  َُٕٗالمسركقة بعد عاـ  آثارىابالمطالبة باسترداد 
عف  مسركقة بعيدان  آثاراتفاقيات ثنائية مع الدكؿ التي تتكاجد فييا  إبراـ إلىمما يدفع ىذه الدكؿ  َُٕٗ

 .ُىذه االتفاقية
تاريخ تـ اعتماد  ،اآلثارىذه االتفاقية السترداد بعض  إلىجكء لدل المأنو  أيضاا ييكما يؤخذ عم
، مما االتفاقية بسنيفخ يمتأخران عف تار  يككف غالبان  الذم االتفاقيةعمى  االستردادتصديؽ الدكلة طالبة 

 .ِكيعتبر التفافان عمى ىذه االتفاقية، آثارىايضر بمصالح الدكؿ عمى استرداد 
 :1972لعام  اليونسكو اتفاقية: (5

 ُِٕٗ/ ُُ/  ُٔالتي اقرىا المؤتمر العاـ في دكرتو السابعة عشرة المنعقدة في باريس بتاريخ 
الكثير مف  ، كقد تضمنت ىذه االتفاقيةّالصعيد الكطنيالمتعمقة بحماية التراث الثقافي كالطبيعي عمى 

التي يجب أف تقكـ الدكؿ بتضمينيا في قكانينيا الكطنية إف أرادت تحقيؽ الحماية المرجكة لتراثيا  ،النقاط
حظى ىذه باىتماـ العديد مف كتكخاصة في مجاؿ سرقة اآلثار كتصديرىا كاستيرادىا، ، المادم الثقافي
 .ْئة كسبع كسبعكف دكلة، مََُِت عمييا حتى عاـ ، فقد  صادقالدكؿ

 ومنيا: منظمة اليونسكوالتوصيات الصادرة عن  :(6
 .ُٔٓٗعاـ  األثريةف المبادئ الدكلية التي ينبغي تطبيقيا في مجاؿ الحفائر تكصية اليكنسكك بشأ -1

 .ُِٔٗالمحافظة عمى جماؿ المناظر الطبيعية كالمكاقع كعمى الطابع المميز ليا عاـ  ة بشأفيتكص -2

كنقؿ ممكية الممتمكات الثقافية بطرؽ  ،كمنع تصدير كاستيراد ،تكصية حكؿ الكسائؿ التي تستخدـ لحظر -3
 .ُْٔٗغير مشركعة عاـ 

 .ُٕٔٗاـ التكصية الخاصة بصكف المناطؽ التاريخية كدكرىا في الحياة المعاصرة ع -4

                                                           
 .ََُِعاـ السكرية نزار حسف، الحماية القانكنية لآلثار كتحديات الكاقع ، محاضرة ممقاة في جامعة تشريف  .د -ُ
 :http          في المكقع بكة اشال، عمى  ََِٕالثاني  زاىي حكاس، مقالة بعنكاف: متحؼ المكفر في أبك ظبي ... كاآلثار المصرية، تشريف .د -ِ

chat ,mismarry. Com / me /arbtk . gif  
3
                   place de, 7 1913افة والعلوم ) الٌونسكو( عام ذكرت هذه التوصٌة فً الطبعة األولى الصادرة عن منظمة األمم المتحدة للتربٌة والثق -

 fontenoy, 75700 Paris. 
4
 .1991/ 5/ 3صادقت علٌها الجمهورٌة العربٌة السورٌة بتارٌخ  - 
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إال أف ىذه التكصيات ليس ليا قكة اإللزاـ. كلكف يمكف لمدكؿ المعنية االستفادة منيا في تطكير قكانينيا 
في إبراـ االتفاقيات الدكلية الثنائية كالجماعية في إطار التعاكف الدكلي في حماية  الكطنية كاعتبارىا أساسان 

 اآلثار.

 : 1995القانون الخاص )يونيدروا(اتفاقية المعيد الدولي لتوحيد  :(7
 الثقافية المسركقة  الممتمكاتفي شأف ، ُٓٗٗايطاليا عاـ ب ركما ىذه االتفاقية في أيبًرمت

، كتتضمف أف محاكـ أم دكلة َُٕٗ، كتعد مكممة التفاقية اليكنسكك عاـ عةكالمصدرة بطرؽ غير مشرك 
 مف الدكؿ األطراؼ يمكف أف تنظر في أم نزاع عمى ممكية اآلثار ضمف ىذه الدكؿ. 

  :(والعموم )ألكسو والثقافةدت في ظل المنظمة العربية لمتربية ق  المؤتمرات التي عُ  :(8
 آخركاستمرت بعد ذلؾ المؤتمرات حتى ، ُْٕٗعاـ  األكؿككاف لدمشؽ شرؼ استضافة مؤتمرىا       

العربي المكحد حصيمة ىذه  اآلثاركقد كاف قانكف  ،في مدينة الميدية بتكنس ،َُِّمؤتمر عاـ 
في الببلد العربية المنعقد في صنعاء  لآلثارئية في المؤتمر التاسع المؤتمرات حيث تمت صياغتو النيا

المكحد في  اآلثارىذا المؤتمر بضركرة اعتماد الدكؿ العربية لمشركع قانكف  أكصىكقد  ،َُٖٗعاـ 
 .ُميسران  أمران  لآلثارتشريعاتيا الكطنية كي يصبح التنسيؽ بيف القكانيف العربية فيما يخص الحماية الجزائية 

 .2111اتفاقية اليونسكو في حماية التراث الثقافي المغمور في الماء عام  :(9
الكثير مف المكاقع  أفخاصة ك ، في مجاؿ حماية اآلثار مان كمي جديدان  كتعتبر ىذه االتفاقية فتحان      

عتداء عمييا مف قبؿ كىي عرضة لمخاطر اال، مغمكرة في المياه ، كالتجاريةكالسفف الحربية، األثرية
كمف  ،ُِِٖٗالمتحدة لقانكف البحار عاـ  التفاقية األمـ كالمغامريف، كتعد تتكيجان ، صائدم الكنكز

 :أنياخصائص ىذه االتفاقية 
 تحدد المبادئ األساسية المرتبطة بحماية التراث الثقافي المغمكر بالمياه. -ُ
 تكفر نظاـ تعاكف بيف الدكؿ. -ِ

 كاسع لمعالجة ىذا التراث كاستكشافو. تقترح تكجييات عممية تحظى باعتراؼ دكلي -ّ

 .ّبضركرة التكقيع عمى ىذه االتفاقية مف قبؿ الدكؿ العربية ،َُِّاـ كقد أكصى مؤتمر تكنس ع 

                                                           

( المنظمة العربية لمتربية ُٓٗٗ - ُٕٔٗثقافية في الكطف العربي ) مؤتمر الكزراء المسؤكليف عف الشؤكف الكممة محمد صالح الجابرم،  .د ُ-
 .ٓص ُٕٗٗالدكرة العاشرة تكنس  (ألكسك) كالثقافة كالعمكـ 

، بينما لما تتـ المصادقة عمى ىذه االتفاقية بعد مف قبؿ الجميكرية العربية السكرية، كسنذكر األسباب في المكاف المناسب في ىذا البحث - ِ
 .ََِٗ/ُِ/ِاريخ صادقت عمييا المممكة األردنية الياشمية بت

3
، فً مدٌنة المهدٌة، بتونس تحت عنوان: التراث 30/10/2013-21راجع توصٌات مإتمر حماٌة اآلثار والتراث الحضاري المنعقد بتارٌخ  - 

 .2013، منشورات المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم )ألكسو( تونس، الثقافً المغمور بالمٌاه
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 النوع الثاني: المصادر الوطنية:
كباإلضافة لممصادر الدكلية لحماية اآلثار، ىناؾ مصادر كطنية مستندة إلى المصادر الدكلية       

تتمثؿ بقكانيف حماية اآلثار في الدكؿ العربية، كقكانيف حماية التراث، كباقي الممتمكات الثقافية كقانكف 
 نظاـ اآلثار السعكدم ...الخ.كتعديبلتو، كقانكف اآلثار المصرم، ك  ُّٔٗلعاـ  ِِِاآلثار السكرم رقـ 

 حاجة قواعد الحماية لمتالزم بين مبدأ إقميمية القانون الجزائي ومبدأ عالميتو:ثانيًا: 
بمبدأ إقميمية القانكف الجزائي  ،فقد أخذت كافة التشريعات الجزائية، كمنيا قانكف العقكبات السكرم 

ائي الكطني عمى جميع الجرائـ الكاقعة عمى إقميـ ، كيقكـ ىذا المبدأ عمى تطبيؽ القانكف الجز ُكمبدأ عاـ
، كبالتالي فإف كقكع أم جريمة ضمف ، أـ أجنبيان الدكلة البرم كالبحرم، كالجكم سكاء أكاف الفاعؿ مكاطنان 

إقميـ الدكلة ضد اآلثار يخضع ىذه الجريمة لمقانكف الكطني كفؽ مبدأ اإلقميمية، كىذا يحقؽ حماية اآلثار 
 ة.ضمف حدكد الدكل

فبل مشكمة أيضا إذا كاف الفاعؿ مف رعايا ىذه  ،أما إذا كقعت الجريمة ضد آثار الدكلة في الخارج 
كي تنطبؽ عمى ىذا الشخص  ،حيث تمتد قكاعد القانكف الجزائي الكطني إلى خارج حدكد الدكلة ،الدكلة

 استنادا إلى مبدأ شخصية القانكف الجزائي. ،الذم يحمؿ جنسية الدكلة ذات العبلقة
إال أف المشكمة تظير عندما تقع الجريمة ضد اآلثار خارج حدكد الدكلة، كمف قبؿ شخص أجنبي   

فبل تتكافر أم معايير الختصاص القانكف الجزائي الكطني، كما لك كقعت جريمة ضد آثار سكرية مكجكدة 
، كلـ يشترؾ معو أم شخص مف رعايا الجميكرية يمة أجنبيان لسبب ما في الخارج، ككاف فاعؿ ىذه الجر 

كصعكبة عندما ال  العربية السكرية، كقامت جميع أفعاؿ الجريمة في الخارج، كتبدك المشكمة أكثر كضكحان 
تجـر قكانيف البمد األجنبي مثؿ ىذه األفعاؿ كما لك كقع جـر في فرنسا، أك بريطانيا، أك غيرىما مف الدكؿ 

 قكانينيا االتجار باآلثار، كبيعيا في المتاجر، كالمزادات الخاصة باآلثار كالتحؼ. التي تبيح
 ثالثة اتجاىات فقيية ىي: ولحل ىذه المسألة يوجد 

 تطبيق القانون األجنبي إلى جانب القانون الوطني:: التجاه األول
كىك ما يقكد إلى تطبيؽ ، ِكيرل بأف الحؿ يكمف في تطبيؽ القكانيف األجنبية، أك أخذىا باالعتبار

 ي كقع فييا االعتداء ضد اآلثارالقانكف الكطني لمدكلة التي ينتمي إلييا األثر، كقانكف الدكلة األجنبية الت
كىذا أمر فيو الكثير مف الصعكبات الفنية، كالقانكنية، كالقضائية، كيحتاج إلى اتفاقيات دكلية ثنائية، أك 

                                                           
 مف قانكف العقكبات المصرم. ُكالمادة  ،مف قانكف العقكبات السكرم  ُٕ-ُٔ-ُٓراجع المكاد  -ُ
2
حمد عبد الكرٌم سالمة، القواعد ذات التطبٌق الضروري وقواعد القانون العام فً القانون الدولً الخاص دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة، دار . أد  - 

 .P- MAYER , droit international  priv   , 4ed , Paris , 1991 , P ,90 – . وأٌضا  143، ص 1996ٌة ، النهضة العرب
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خاصة إذا كاف األثر نتيجة  ،عف صعكبة إثبات انتماء األثر لمدكلة في كثير مف األحياف جماعية فضبلن 
تنقيب سرم لحقو عممية تيريب أخرجت األثر خارج الببلد، كىك غير مسجؿ في سجبلت الدكائر األثرية 

ضج الكافي الثقة بالقكانيف األجنبية، كعدـ تكافر الن ، إضافة إلى ضعؼُالكطنية، أك العالمية المختصة
تطبيؽ القكانيف األجنبية، أك مراعاتيا حيث دعا البعض مف الفقياء  كقد حصؿ جدؿ فقيي حكؿلتطبيقيا، 

 إلى االكتفاء باألخذ بالقكانيف األجنبية باالعتبار فقط دكف تطبيقيا، كيؤيد ىذه الفكرة الفقيو الفرنسي   

P.MAYERِ خذ القكانيف األجنبية عض اآلخر أف أ، في حيف اعتبر البّكالدكتكر محمكد نجيب حسني
تنزع عف القاعدة القانكنية إحدل صفاتيا  دكف تطبيقيا؛ باالعتبار يعني تطبيقيا، ألف فكرة األخذ باالعتبار

  .ْاألساسية كىي صفة اإللزاـ
ثر في الدكلة )أ( كىي بمد بـر عقد بيع أد( مثبل ىك أنو لك أار كيضرب الفقيو  الفرنسي )الغ

ثـ تـ تصدير ىذا األثر إلى الدكلة )ب(، فإذا كاف ثمة قاعدة آمرة في الدكلة )أ( تحظر تصدير األصؿ ، 
مثؿ ىذه األمكاؿ تحت طائمة البطبلف، كالمبلحقة القضائية، فبل شؾ في ضركرة تطبيؽ ىذه القاعدة 

م عمى مثؿ ىذا الذم ال ينطك  ،اآلمرة، حتى لك كاف القانكف المختار بمكجب العقد ىك قانكف الدكلة )ب(
كالسبب في ذلؾ أحقية تطبيؽ قانكف  ،الحظر، كحتى لك كاف النزاع مطركحان أماـ قضاء دكلة ثالثة )ج(

كيضع الفقو المؤيد ليذه الفكرة العديد مف الحجج لتطبيؽ القانكف األجنبي  .ٓالدكلة التي ينتمي إلييا األثر
 :ٔكىذه الحجج ىي

الذم كقعت الجريمة في نطاؽ سيادتو اإلقميمية يعني إخضاع الجريمة إف تطبيؽ القانكف الجزائي األجنبي  -ُ
 لقانكنيا الطبيعي، كالذم يعتبر األقدر عمى دفع الخطر الناجـ عنيا.

في دكلة  يحقؽ مصمحة المجتمع الدكلي في عدـ إفبلت الجاني مف العقاب، عندما ال يشكؿ فعمو جريمةن  -ِ
 خرل ازدكاجية التجريـ.أخرل، أك في حاؿ اشتراط قانكف الدكلة األ

يحقؽ مصمحة المتيـ في الجريمة، ككنو يحقؽ المساكاة بيف جميع المساىميف في الجريمة بغض النظر  -ّ
ألنو يحقؽ مبدأ ) شرعية  ،عف نكع المساىمة في حاؿ محاكمتيـ أماـ أكثر مف محكمة في دكؿ متعددة

 بالجريمة سكل مرة كاحدة مف جية ثانية.الجرائـ كالعقكبات( مف جية، كيحقؽ مبدأ عدـ مبلحقة المتيـ 

                                                           
 .ِّْكليد محمد رشاد إبراىيـ مرجع سابؽ صد.  -ُ
2
 .221ولٌد محمد رشاد إبراهٌم، مرجع سابق ، ص .د - 
3
 وما ٌلٌها. 142، ص 1912محمود نجٌب حسنً، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة ، د.  - 
4
 .15القواعد ذات التطبٌق الضروري وقواعد القانون العام فً القانون الدولً الخاص ،مرجع سابق ص ،بد الكرٌم سالمةد. أحمد ع - 
5
 - V. P. Lagarde : commerce et Protection des biens culturels en droit  international privé – journées Franco – 

Helléniques de la société de législation comparée 1986 .P.423 6431.                                                                    

 
6
 .569، ص 1912كتوراه ، كلٌة الحقوق جامعة القاهرة حازم مختار الحار ونً، نطاق تطبٌق القاضً الجنائً للقانون األجنبً، رسالة د .د - 
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، يمكف أف يمتد القانكف الجزائي األجنبي إلى الخارج كي تطبؽ ُُٔٗبمكجب اتفاقية )لشبكنة ( لعاـ 
نصكصو في دكلة القاضي الناظر في القضية مكضكع االعتداء عمى اآلثار، إال أف ىذا التطبيؽ يحتاج 

رىا في الخارج إلى دكلة القاضي كي يطبؽ القاضي قانكنيا إلى طمب تتقدـ بو الدكلة التي تضررت آثا
عمى القضية في دكلتو، كيككف القاضي بذلؾ قد التـز بتشريعات دكلتو الكطنية التي تجيز لو تطبيؽ 

، ككمثاؿ عمى ذلؾ فقد طبؽ مف مشرعو الكطني بأداء العدالة أداء حسنان  التزامان  ،القانكف الجزائي األجنبي
، حيث ََِِي القانكف الجزائي المصرم في قضية تيريب اآلثار المصرية الكبرل عاـ القضاء األمريك

حكمت المحكمة األمريكية عمى األمريكي ) فريدريؾ شكلتر( بجـر تيريب اآلثار بالسجف كالغرامة كالرد 
        .                                                        كفقا ألحكاـ قانكف اآلثار المصرم

 اإلقميميةفأما نكف الجزائي ) مادية ك إجرائية ( ميز بعض الفقياء بيف نكعيف مف إقميمية القاكقد   
فتعني:  اإلقميمية اإلجرائيةفإنيا تعني: ىيمنة القانكف الجزائي عمى إقميـ الدكلة بكؿ ما فيو. كأما  المادية

فبل مانع  مى مفيكـ اإلقميمية اإلجرائية،ع كبناءان  ة ما أماـ قضاء دكلة أخرل.المركز اإلجرائي لقانكف دكل
مف تطبيؽ نصكص قانكف دكلة ما أماـ محاكـ دكلة أخرل عمى الكقائع التي تدخؿ ضمف نطاؽ سريانو، 

، الذم يتمسؾ بالقاعدة التقميدية في إقميمية ُكىذا يعني ضركرة تصحيح المفيكـ الخاطئ لمبدأ اإلقميمية
 .ِكالتي تقضي بأف محاكـ دكلة القاضي ال تطبؽ القانكف الجزائي األجنبيالقكانيف الجزائية  

عدـ تجريـ القانكف األجنبي لمكاقعة الماسة باآلثار التي حاؿ إال أف عيب ىذا االتجاه يظير في 
 تشكؿ جرما جزائيا في قانكف مكطف األثر.

 تجريم الفعل دوليا: :التجاه الثاني
) سمكؾ متعمد في  ؽ فكرة الجريمة الدكلية التي تعرؼ بأنيا:ضركرة تطبيكيرل ىذا االتجاه 

ساعدة الغالب يصدر عف شخص طبيعي، أك مجمكعة أشخاص لحسابيـ الخاص، أك لحساب دكلة بم
عمى مصمحة دكلية يكلييا القانكف الدكلي الجنائي عناية كيحرص  كرضا، كتشجيع منيا، يمثؿ اعتداءان 

ى اعتبار أف مف يرتكب جرما ضد اآلثار فكأنما اعتدل عمى ماضي ، كذلؾ عمّعمى معاقبة مقترفييا(
باقي األمـ كتاريخيا كتراثيا، كىك ما يستكجب معاقبة ىذا الجاني أيان كانت جنسيتو، كأيان كاف مكاف كقكع 

بحيث  -حسب ىذا الرأم  – خذ جميع التشريعات بمبدأ دكلية جرائـ اآلثارالجريمة، كىذا يؤكد ضركرة أ

                                                           
1
حمد عبد الكرٌم سالمة، علم قاعدة التنازع بٌن الشرائع أصوال ومنهجا، الطبعة األولى، مكتبة الجالء الجدٌدة، مصر، المنصورة، عام . أد - 

 .421ص ، 1996
2
 - Hohenveldren , I.S " la protection internationale du patrimoi                                  rale de droit       

  international public , 1993 . P.405.                                                                                                                           

    
كما  ٕٔص ُٖٖٗعاـ ، جامعة عيف شمس، كمية الحقكؽ، النظرية العامة لمجريمة الدكلية، رسالة دكتكراهمحمد عبد المنعـ عبد الخالؽ،  .د -ّ
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مجرما في كافة الدكؿ بدكف  في دكلة ما بمكجب قانكنيا الكطني؛مجـر ضد اآلثار ك م فعؿ يعتبر أ
 ، ككنو يمس مصالح المجتمع الدكلي.ُاستثناء

كأرل أنو ليس بالضركرة اعتبار أم فعؿ ضد اآلثار مجرما في كافة قكانيف الدكؿ، بؿ يكفي 
رة كاآلثار المدرجة لتي تقع ضد آثار ميمة كنادتحديد طائفة مف جرائـ اآلثار ذات الخطكرة العالية، أك ا

 في لكائح التراث اإلنساني، مف الجرائـ الدكلية كبالتالي يعاقب فاعميا في أم بمد كاف. 
التي كضحيا المؤتمر الدكلي الرابع عشر لقانكف  وتمتاز الجريمة الدولية بالعديد من الخصائص

 :، كمنيا ما يميُِٖٗٗ/َُ/ٕ-ِالعقكبات المنعقد في فينا بتاريخ 
بيا في كافة الدكؿ بؿ يكفي  ال يشترط في القكاعد القانكنية التي تنظـ الجريمة الدكلية أف تككف معترفان  -ُ

 تكافر ىذا االعتراؼ لدل جزء مف المجتمع الدكلي، كي يمكف تطبيقيا لدل الدكؿ األخرل.

 في حمايتيا لتعاكف الدكؿ ذات الشأف. عمى مجمكعة مف القيـ التي تحتاج تعتبر الجريمة الدكلية اعتداءان  -ِ

إف المسؤكلية الجزائية المترتبة مف جراء اقتراؼ الجريمة الدكلية تقـك عمى أساس القكاعد القانكنية الكطنية  -ّ
 لكؿ دكلة مف الدكؿ.

يحقؽ أعمى درجات الحماية الجزائية  ،أف استثمار ىذه الخصائص في مجاؿ حماية اآلثاركاعتقد 
لآلثار عمى الصعيد الكطني، كما يضمف مبلحقة الجاني أينما حؿ بو المقاـ، كيرسخ مبادئ التعاكف 

 الدكلي في مجاؿ حماية اآلثار.
عمى ذلؾ تقكـ بتصديؽ  لمحاربة الجرائـ الدكلية، كبناءان  كقد تمجأ الدكؿ إلى العديد مف االتفاقيات

التفاقية مصدرا لمتجريـ كي تأخذ قكة التشريع الكطني، إال أف التصديؽ كحده ال يكفي العتبار ااالتفاقيات 
يسمح بتطبيقيا بكاسطة القانكف  كعقكبتيا تحديدان  ،إذ يجب أف تحدد االتفاقية أركاف الجريمةكالعقاب، 

  كىذا ما يسمى:  ،شرعيةقانكنية تجـر ىذه األفعاؿ التزاما بمبدأ ال الكطني الذم يجب أف يتضمف نصكصان 
  كىك ما يسمى: ،حالة التجريـ بنصكص القكانيف الكطنية إلى نصكص االتفاقيةأك إ ،) التكيؼ باالندماج(
مما يعني ضركرة التكافؽ بيف مبدأ الشرعية الجزائية، كااللتزاـ الدكلي بالتعاكف في  ) التكيؼ باإلحالة (،

 .ّمجاؿ مكافحة اإلجراـ، كذلؾ لكجكد مصطمحات غامضة في االتفاقيات الدكلية
ؽ باتفاقية الىام عاـ الممح ُٗٗٗكمف االتفاقيات المعقكدة في ىذا الخصكص بركتكككؿ عاـ 

منو  ُ/ ُٓالمذككر مبدأ المسؤكلية الجزائية الفردية، حيث عدد في المادة  قر البركتكككؿ، فقد أُْٓٗ
                                                           

 كما يمييا. ُِٗص ،ُٖٗٗمحمكد محمكد مصطفى، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، الطبعة السادسة، دار النيضة العربية،  .د -ُ
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 ُٗٗٗالجرائـ التي ترتكب مف قبؿ األفراد كتشكؿ خرقا التفاقية الىام كلنصكص البركتكككؿ الثاني عاـ 
المكمؿ ليا، كبمكجب البركتكككؿ تمتـز الدكؿ األعضاء بتجريـ األفعاؿ الكاقعة ضد اآلثار كالمنشآت 

( مف البركتكككؿ ُٓالتاريخية في قكانينيا الكطنية كتفرض عقكبات رادعة عمى مرتكبييا، كتشترط المادة )
 عدة شركط النعقاد االختصاص القضائي الكطني كىي:

 .ُكقكع الجريمة عمى أرض الدكلة العضك -ُ

 أف يككف الجاني مف رعايا الدكلة العضك. -ِ

 ( كاعتبرتيا مف جرائـ الحرب التي تستمـز المساءلةُٓلمادة )أف تككف الجريمة مف الجرائـ التي حددتيا ا -ّ
كاآلثار  ،كالفف ،كىذه الجرائـ تتعمؽ بأعماؿ اليجـك عمى المباني المكرسة لمعبادة ،ائية الدكليةالجز 

التاريخية، ككذلؾ أعماؿ اليجكـ الكاسع النطاؽ عمى المنشآت المدنية مف اآلثار التاريخية كالعممية، فإذا 
فإف لممحكمة الجنائية الدكلية أف تمارس صبلحياتيا القضائية كفؽ  ،ارس الدكلة العضك صبلحياتيالـ تم

لكطنية، كما ( الفقرة الثانية مف النظاـ األساسي لممحكمة، أم أف األكلكية لمصبلحية القضائية اٖالمادة )
داء ضد آثارىا في دكلة عضك في البركتكككؿ االستفادة مف مزاياه إذا كقع اعت األعضاءيمكف لمدكؿ غير 

في البركتكككؿ ألنو قائـ باألساس عمى مبدأ التعاكف الدكلي في مكافحة الجرائـ الكاقعة ضد اآلثار، كينعقد 
، أم إذا لـ يقع الفعؿ في االختصاص لممحكمة الجنائية الدكلية إذا اختؿ أحد الشركط المذككرة سابقان 

لدكلة عضك، أك كانت الجريمة غير الجرائـ التي حددتيا  يان أرض دكلة عضك، أك كاف الفاعؿ غير منتم
 .ِالمذككرة ُٓالمادة 

كىك شرط جكىرم النعقاد  ،كما يعيب ىذا االتجاه كجكد عائؽ قانكني يتمثؿ في شرط اإلقامة
( مف قانكف العقكبات السكرم. فقد ال يككف ِّالصبلحية الشاممة ) العالمية( كما ىك الحاؿ في المادة )

؛ كبالتالي يصبح مكضكع محاكمتو كفؽ القانكف السكرم مرتكب الجريمة محؿ إقامة في سكريةجنبي لؤل
ية القانكف الجزائي . كتسييبل لمتعاكف الدكلي في حماية اآلثار ال بد مف االعتراؼ بمبدأ عالمصعبان  أمران 

متى أنذرت ىذه الجرائـ ، كبغض النظر عف ككف جرائـ اآلثار مف الجرائـ الدكلية مف عدمو كقاعدة عامة
 بخطكرة انتياكيا لمقيـ اإلنسانية في المجتمع الكطني كالدكلي.
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 :جرائم اآلثار ىي صورة من صور المساس بأمن الدول الداخمي :التجاه الثالث
كيرل أف الحؿ يكمف باعتبار الجرائـ الكاقعة ضد اآلثار مف قبؿ أجنبي في الخارج مف الجرائـ 

رثيا الثقافي، كبالتالي تمس مصالحيا عمى اعتبار أنيا تمس حضارتيا، كا   الدكلة الداخميالكاقعة عمى أمف 
)الصبلحية الذاتية في القانكف ُالقكمية الجكىرية فيي تندرج ضمف االختصاص العيني لمقانكف الجزائي

 لجرائـ كاجبان ( استنادا إلى مبدأ عينية القانكف الجزائي، كيككف العقاب عمى ىذه اُٗالسكرم كفؽ المادة
 .ِبغض النظر عف جنسية الفاعؿ، أك مكاف كقكع الجريمة

بيف االتجاىات الثبلثة ألنو يضمف مبلحقة العممية أف ىذا االتجاه ىك األفضؿ مف الناحية  كاعتقد
عمى ضماف حماية  صان الجاني أينما كاف كأيان كانت جنسيتو أماـ القضاء الكطني الذم يعتبر األكثر حر 

 .هببلد آثار
نو ال بد عمى الدكؿ التي تريد تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الحماية كأماـ ىذا الكضع القانكني أرل إ

لآلثار باعتبارىا ممؾ عاـ ليا مف جية، كباعتبارىا ممؾ لئلنسانية مف جية ثانية أف تسعى إلى صياغة 
، كاالنسجاـ بيف مبدأ إقميمية القانكف الجزائي،  كمبدأ عالمية القانكف الجزائي في آف تشريعات تحقؽ التبلـز

كاحد بحيث تبقى جميع األفعاؿ الكاقعة ضد اآلثار ضمف دائرة التجريـ أيان كاف فاعميا كبغض النظر عف 
 عائدية األثر، أك مصدره، أك مكاف كقكع الجـر .

ي مف قبؿ شخص أجنب ،كفيما يخص االعتداء عمى آثار الجميكرية العربية السكرية  في الخارج 
كبيع  كشراء ، الذم ىك فيو عمى مثؿ ىذا االعتداء ،ال إقامة لو في سكريا، كال تعاقب قكانيف البمد األجنبي

اآلثار السكرية المسركقة، أك التي نتجت عف عمميات تنقيب سرية ثـ انتقمت إلى ىذه الببلد بصكرة غير 
يد مف العقبات القانكنية فالجـر غير فقد يبدك أمر حماية ىذه اآلثار ميمة صعبة، كتعيقو العد ،مشركعة

كاقع في اإلقميـ السكرم، كالجاني ليس بسكرم، كما أف الجاني )األجنبي( ال يقيـ عمى األرض السكرية. 
فضبلن عف العقبات الفنية، كأىميا إمكانية إثبات نسبة األثر مكضكع الجريمة إلى الجميكرية العربية 

 خارج حدكد الدكلة. جزائي السكرم إلى القانكف ال السكرية، ككيفية مد ذراع
إلى قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية السكرم  أف األمر ليس بالصعب استنادان في الحقيقة أرل 

( منو بحيث يمكف تحريؾ الدعكل العامة بحؽ أم شخص يرتكب جريمة في الخارج، كليس ّفي المادة )
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مشؽ، كفي ىذه الحالة يكفي أف يجرم تعديؿ لو محؿ إقامة في القطر. كذلؾ أماـ محاكـ العاصمة د
عمى اعتبار الجرائـ الكاقعة ضد اآلثار السكرية في  بسيط في قانكف اآلثار بحيث ينص فيو صراحةن 

عمى مبدأ الصبلحية العالمية مع  الخارج مف الجرائـ الكاقعة ضمف كالية القانكف الجزائي السكرم اعتمادان 
، أك يمكف اعتبار كما يرل االتجاه الثاني سابقان  ،ية العربية السكريةاستثناء شرط اإلقامة في الجميكر 

الجرائـ الكاقعة عمى اآلثار مف الجرائـ الماسة بأمف الدكلة الداخمي كتخضع لمقانكف السكرم بمكجب 
الصبلحية الذاتية حسب رأم االتجاه الثالث، كتتكفؿ المادة الثالثة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 

 سكرم بتحقيؽ قانكنية تحريؾ الدعكل العامة في محاكـ العاصمة.ال

 استناد الحماية عمى مبدأ تحقيق المصمحة العامة وصونيا: ثالثًا: 
مف المعركؼ أف اآلثار ىي الحامؿ لتاريخ، كحضارة أم أمة مف األمـ، لذلؾ فإف لمدكلة مصمحة  

فإف أيديكلكجية قكانيف اآلثار تقكـ عمى  ،عمى ذلؾ بناءان قكمية، ككطنية في الحفاظ عمييا كصيانتيا، ك 
عامة كقاعدة عامة، كتكرد بعض االستثناءات عمى ىذه القاعدة، كىذا يعني أف حاجة  اعتبار اآلثار أمكاالن 

كيككف أمر حمايتيا مف نيا تعكس تاريخ الدكلة كحضارتيا ، كا  عامان  اآلثار لمحماية إنما تنبع مف ككنيا ماالن 
 .ُة ىك تحقيؽ المصمحة العامةحيث النتيج
رل ىنا أف المصمحة العامة في ىذه الحالة ىي مصمحة الدكلة في حماية آثارىا بالدرجة األكلى  كأ

مع مراعاة بقية المصالح الخاصة التي تصب في النياية في المصمحة العامة التي تتحقؽ عند تطبيؽ 
 نصكص القانكف.

غير ممزمة بتعميؿ قراراتيا عند إسباغ الصفة األثرية عمى كبناءان عمى ذلؾ فإف السمطات األثرية 
األشياء، كما أنيا غير ممزمة بذكر األسباب التي دفعتيا إلصدار مثؿ ىذه القرارات، كيكفي أف تبني ىذه 

 .ِالقرارات عمى كقائع صحيحة تبررىا
 الحماية في قواعد حماية اآلثار  اتساع نطاقرابعًا: 

إف محؿ الحماية بالنسبة لقكاعد الحماية الجزائية لآلثار، ال يقتصر فقط عمى مكضكع دراسة عمـ  
اآلثار بؿ أنو يمتد إلى مكضكع عمكـ أخرل كي تكتمؿ كافة عناصر محؿ الحماية، فمكضكع عمـ اآلثار  

 (Archaeologies ىك جميع األشكاؿ المادية المممكسة التي تحفظ نتاج النشاط البش ) رم، أما
 (. Philologieالنصكص، كالنقكش، كالكتابات فيي مكضكع دراسة عمـ المغة )

                                                           
 .ُِص ُْٗٗعاـ  ، اإلسكندرية، مصر،راغب الحمك، قانكف حماية البيئة، دار المطبكعات الجامعية ماجد .د - ُ
2
 .142، صإلٌه لدى سمٌر فرنان بالً، مرجع سابق ، مشار2003/  9/  25تارٌخ  654رقم  قرار مجلس شورى الدولة اللبنانً - 
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كحتى تكتمؿ صكرة دراسة اآلثار ال بد مف التكأمة فيما يخص صياغة قكاعد الحماية بيف عممي  
رة اآلثار، كالمغة، كىذا يؤدم بالنتيجة إلى اتساع قانكف حماية اآلثار ليشمؿ الفرعيف معان مما يعني ضرك 

ضمف برنامج حماية اآلثار، كعدـ االكتفاء بحماية اآلثار ، صريحةو  قانكنيةو  بنصكصو إدراج المخطكطات 
 المنقكلة، كالعقارية فقط كما فعمت العديد مف التشريعات العربية.

 التنازع الظاىري بين قواعد الحماية:خامسًا: 
 مدلول التنازع: -أول 

كيعني التنازع الظاىرم بيف قكاعد الحماية الجزائية لآلثار، كجكد أكثر مف نص قانكني تنضكم تحتو      
بحيث تثكر ىنا مسألة القانكف الكاجب التطبيؽ بيف القكانيف المتنازعة عمى  ،الكاقعة القانكنية المرتكبة

 في القكانيف المتنازعة.ألكثر مف نمكذج تشريعي  اعتبار أف الكاقعة المادية مطابقة تمامان 
كبمعنى آخر يحدث التنازع عندما يضر السمكؾ اإلجرامي بمصمحة قانكنية كاحدة ىي مصمحة المجتمع 

حماىا المشرع بأكثر مف نص ، بما في ذلؾ اآلثار، كالممتمكات الثقافية، كقد ُفي حماية األمكاؿ العامة
ي سكؼ ينطبؽ عميو أحد القكانيف الكطنية في نياية ، كيسمى تنازعان ظاىريان، ألف السمكؾ اإلجرامقانكني

( مف قانكف العقكبات ُٕٔالمطاؼ، كال ينجك الفاعؿ بفعمتو، كمثاؿ ذلؾ التنازع الظاىرم بيف نص المادة )
 ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم المتعمؽ باالعتداء عمى أمكاؿ الغير، كنصكص قانكف اآلثار السكرم رقـ 

نكف عاـ كآخر خاص، كأيضا يمكف أف يظير تنازع بيف قانكنيف خاصيف كتعديبلتو، كىك تنازع بيف قا
كبيف المتعمؽ بحيازة األسمحة الحربية  ،ََُِلعاـ  ُٓكالتنازع بيف نصكص المرسكـ التشريعي رقـ 

لعاـ  ٗٓالبناء رقـ التنازع بيف قانكف  أيضان  ،نصكص قانكف اآلثار المتعمقة بحيازة األسمحة الحربية األثرية
كتعديبلتو عندما تتـ إشادة بناء بصكرة مخالفة لمقكانيف  ُّٔٗلعاـ  ِِِاآلثار رقـ ، كقانكف ََِٖ

( مف قانكف ّْك ِْك ُْكاألنظمة في منطقة أثرية، أك في حرميا، ككذلؾ التنازع الظاىرم بيف المكاد )
ء عمى أمكاؿ الدكلة كمكاد قانكف العقكبات المصرم المتعمقة باالعتدا ،ََُِلعاـ  ّاآلثار المصرم رقـ 

 .قكانيف الخاصة  كالقكانيف العامةكاألفراد، كيسمى ىذا التنازع بالتنازع الظاىرم بيف ال
كيظير تنازع مف نكع آخر بيف قانكنيف األكؿ ال يجـر الفعؿ، كالثاني يجرمو، كما ىك الحاؿ في التنازع 

ال  األثرية األسمحةنص عمى أف حيازة ، الذم يََُِلعاـ  ُٓكالذخائر السكرم رقـ  األسمحةبيف قانكف 
السكرم الذم يجـر حيازة اآلثار  اآلثار، كقانكف (ٕكيحظر حمميا كفؽ المادة ) ترخيصم يحتاج أل

                                                           
 .ْٓص، مرجع سابؽ، مأمكف محمد سبلمة، قانكف العقكبات .د -ُ
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عممنا أف مدلكؿ الحيازة  إذاالقانكنيف نطبؽ؟ خاصة  فأم، األثرية األسمحةالمنقكلة بدكف ترخيص بما فييا 
 كاحد.في القانكنيف 

فنو ك أ برأيي  ف حيث الغاية كالمصمحة م ،مدلكؿ الترخيص مختمؼ أف إالكاف مدلكؿ الحيازة كاحد،  ا 
حماية المجتمع مف فكضى انتشار السبلح كضبط حاالت  األسمحةفغاية الترخيص في قانكف  المحمية،

فقد تككف  ،كتسجيميا اآلثارالمنقكلة ىي حماية  اآلثارحيازتو، في حيف أف غاية الترخيص في حيازة 
يخضع  األثرية األسمحةحيازة جـر حمقة ميمة في سمسمة تاريخية محددة، كبالتالي فإف  األثريةقطعة ال

  اآلثار.لترخيص الحيازة المذككر في قانكف 
لعاـ  ُٗبيف قانكف اآلثار التكنسي، كبيف قانكف حماية البيئة رقـ  ظاىريان  كفي القانكف التكنسي نجد تنازعان 

كاليكاء ) العالـ المادم بما فيو األرض  ( مف قانكف حماية البيئة تعرؼ البيئة بأنيا:ِفالمادة ) ُٖٖٗ
ذلؾ ككة، كالبحيرات السائبة، كالسبخات، كما شابو ذلؾ. كالبحر، كالمياه الجكفية، كالسطحية، كاألكدي

كبصفة تمؼ أصناؼ الحيكانات، كالنباتات كالمكاقع المتميزة، كمخ ساحات الطبيعية، كالمناظر الطبيعية،الم
 .ُعامة كؿ ما يشمؿ التراث الكطني

حتى كلك كانت ىذه القكانيف مف زمرة القكانيف الخاصة  ،كىناؾ مثاؿ آخر يظير التنازع الظاىرم لمقكانيف
في لبناف بيف  ت الثقافية األخرل، كىذا المثاؿ في التنازع يظير جميان المتعمقة بحماية اآلثار، كالممتمكا

المتعمؽ بحماية  ،ََِٖلعاـ  ّٕكالقانكف رقـ  ُّّٗؿ.ر لعاـ  ُٔٔقانكف اآلثار المبناني رقـ 
خيا إلى ما قبؿ الممتمكات الثقافية فقانكف اآلثار المبناني ذكر في نصكصو اآلثار القديمة التي يعكد تاري

ككذلؾ اآلثار التي يعكد تاريخ بنائيا، أك صنعيا إلى ما بعد ىذه التاريخ إذ أطمؽ عمى  ـ، ََُٕعاـ 
الصنؼ األخير مف اآلثار تسمية اآلثار الشبيية باآلثار القديمة، بينما نجد أف المادة الثانية مف قانكف 

اآلثار الثابتة كاآلثار  أدرجت ضمف كالية ىذا القانكف ،ََِٖلعاـ  ّٕحماية الممتمكات الثقافية رقـ 
المنقكلة بما فييا المخطكطات، كالنقكد، كاألختاـ، كالمجكىرات، كاألسمحة، كأعماؿ النقش، كالكشـ  

 كالصكر الفكتكغرافية، كأعماؿ النحت... الخ.
 ََِٖلعاـ  ّٕ( مف القانكف رقـ ِِكمما يبرز التنازع الظاىرم بيف القانكنيف المذككريف أف المادة )

المسمى نظاـ اآلثار القديمة  ،ُّّٗؿ.ر لعاـ  ُٔٔعمى استمرار العمؿ بأحكاـ القانكف رقـ نصت 
كتعديبلتو مع األخذ باالعتبار أحكاـ ىذا القانكف، كقد يؤدم التنازع بيف ىذيف القانكنيف إلى تقسيـ اآلثار 

                                                           
لمجمعية الطيب المكمي، مشكبلت المسؤكلية الجنائية كالجزاءات في مجاؿ اإلضرار بالبيئة بالجميكرية التكنسية، بحث مقدـ لممؤتمر السادس  .د -ُ

 .ُُِص ُّٗٗدار النيضة العربية عاـ  ،ُّٗٗ/َُ/ِٖ-ِٓ، المنعقد في القاىرة بيف المصرية لمقانكف الجنائي
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لمتنازع بيف  ة معينة تجنبان ث يخضع كؿ قسـ منيما ألحكاـ قانكنييبح ،كباقي الممتمكات الثقافية إلى قسميف
 .ُالقانكنيف

د تاريخيا إلى ما كقد يككف ىذا حبلن مؤقتا، كلكف يظير التنازع مف جديد عند اكتشاؼ آثار في لبناف يعك 
ؿ.ر. فيؿ يتـ ُٔٔكبالتالي فإنيا تخضع بصكرة حكمية لنصكص قانكف اآلثار رقـ ـ، ََُٕقبؿ عاـ 

أـ  ََِٖلعاـ  ّٕقانكف اآلثار، كالثانية بمكجب القانكف رقـ تصنيفيا، كتسجيميا مرتيف مرة بمكجب 
ؿ.ر، كالتي تنص  ُٔٔ( مف قانكف اآلثار المبناني رقـ ُِكما أف المادة ) يكتفى بأحد القانكنيف ككيؼ؟

عمى صبلحية المفكض السامي بتعييف محكميف عند حصكؿ نزاع حكؿ اآلثار، لـ تعد ممكنة التطبيؽ بعد 
 استقبلؿ لبناف!.

 ثانيا: الفرق بين التنازع والتعدد المعنوي لمجرائم:
 كيختمؼ التنازع الظاىرم لمنصكص الجزائية عف التعدد المعنكم لمجرائـ في أمريف:      
إف التنازع الظاىرم لمنصكص الجزائية، يعني كجكد سمكؾ إجرامي كاحد يضر بمصمحة قانكنية  :األول

فيعني كجكد سمكؾ إجرامي يشكؿ بنفس الكقت  ،محمية بأكثر مف نص قانكني، أما التعدد المعنكم لمجرائـ
كني أكثر مف جريمة أم يشكؿ اعتداء عمى عدة مصالح قانكنية، ككؿ مصمحة منيا محمية بنص قان

 .ِمختمؼ كمستقؿ
: في حالة التنازع الظاىرم ييحؿ ىذا التنازع مف خبلؿ تطبيؽ النص الخاص، كتقديمو عمى النص والثاني

العاـ إال إذا كاف النص العاـ ىك األشد، كتضمف القانكف الخاص مثؿ ىذا السماح، أما في حالة التعدد 
االكتفاء بتنفيذ العقكبة األشد، كقد تضمنت  المعنكم فيجب ذكر جميع أكصاؼ الجـر في الحكـ، كمف ثـ

( مف القانكف الجنائي السكداني َْ( مف قانكف العقكبات السكرم ىذا الحؿ، ككذلؾ المادة )َِْالمادة )
 .ُُٗٗلعاـ 

كىذا التنازع بيف القكانيف  (التنازع الحقيقي)و تسميمكف تكما يختمؼ التنازع الظاىرم عف نكع مف التنازع ي
ا يدخؿ في الكاقعة القانكنية، أك إلى التصرؼ القانكني عنصر أجنبي، كأف يككف السمكؾ يظير عندم

كىذا  لدكلة، ككاف محمو آثار دكلة أخرلاإلجرامي مرتكبا في الخارج، أك أبـر تصرؼ قانكني خارج حدكد ا
 التنازع يعالج عادة بمكجب نصكص قانكنية، أك بمكجب اتفاقيات دكلية.

                                                           
امعة أيمي أبي خميؿ، قكانيف كمشاريع قكانيف اآلثار في لبناف، بحث مقدـ لمؤتمر التراث كالقانكف في لبناف كسكريا كاألردف كالمنعقد في الج .أ -ُ

 .ٔٔص  ، ََِّ-لبناف -طرابمس –المبنانية 
 .ْٓص ،َُٗٗالطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاىرة ، ، القسـ العاـالمصرممأمكف محمد سبلمة، قانكف العقكبات  .د -ِ
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 التنازع: لةحل مسأ –ثالثًا 
 في مجاؿ التنازع يجب التمييز بيف حالتيف ىما: 

 كصؿ الفقو الجزائي إلى حميف: إذا حصؿ التنازع بيف قانكف عاـ كاآلخر خاص، فقد تالحالة األولى
 :مالمسألة التنازع الظاىرم كى

لنص أكلكية تطبيؽ النص الخاص عمى النص العاـ كقاعدة عامة، كتطبيؽ النص العاـ إذا كاف ىك ا -ُ
خذ بيذا الحؿ قانكف ، كقد أُكيسمى ىذا المبدأ بمبدأ الجباألشد عمى سبيؿ االستثناء،  المتضمف العقكبة

، كقانكف اآلثار ِٔكذلؾ نظاـ اآلثار السعكدم رقـ كتعديبلتو، ك  ُّٔٗلعاـ  ِِِاآلثار السكرم رقـ 
 .ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ 

فاعمية  أكثرى  طي إذا كاف النص األصمي يحقؽ حمايةن أكلكية تطبيؽ النص األصمي عمى النص االحتيا -ِ
قة اآلثار خذ بيذا الحؿ قانكف اآلثار السكداني عندما أخضع جرائـ سر كقد أ، ِلممصمحة القانكنية الكاحدة
 كليس لنصكص قانكف اآلثار. لنصكص القانكف الجنائي

أعطى أكلكية لمنص الخاص، كىك  أف االتجاه الذم تبنى الحؿ األكؿ ىك االتجاه األفضؿ، ككنوكأرل    
كبر ف يراعي كافة الجكانب التي تضمف أقانكف اآلثار عمى اعتبار أػنو قانكف متخصص، كمف المفترض أ

إذا  كبنفس الكقت لـ يغفؿ إمكانية تطبيؽ النص العاـ المتمثؿ بقانكف العقكبات ،قدر ممكف مف الحماية
لكاردة في قانكف اآلثار )النص الخاص( عمى اعتبار أنو شد مف العقكبة اكاف القانكف المتضمف عقكبة أ

 القانكف الذم يكفؿ حماية أفضؿ لآلثار لنصو عمى عقكبة أشد.
: إذا كاف التنازع بيف قانكنيف خاصيف، فينا قد يظير اإلشكاؿ الذم يمكف أف يحمو أحد الحالة الثانية

لقانكف الخاص بحماية الممتمكات الثقافية ( مف اِِالقانكنيف المتنازعيف، كما ىك الحاؿ في المادة )
ؿ.ر ُٔٔ، كالتي تنص عمى استمرار العمؿ بأحكاـ قانكف اآلثار رقـ ََِٖلعاـ  ّٕالمبناني رقـ 
ؿ.ر ىك الكاجب  ُٔٔ، مع مراعاة أحكاـ ىذا القانكف، كىذا يعني أف القانكف رقـ ُّّٗالصادر عاـ 

 ة.( المذككر ِِالتطبيؽ لصراحة النص في المادة )
ك إذا لـ يتضمف أحد القانكنيف الخاصيف مثؿ ىذا الحؿ فيمكف المجكء إلى ذات القاعدة التي تقدـ القانكف  

 األشد، أم تطبيؽ القانكف األشد  استنادان إلى القكاعد العامة.
 

                                                           
 .ِٗص ُٖٗٗالقاىرة  الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، ،في الحماية الجنائية لممستيمؾ نصيؼ محمد حسيف، النظرية العامة .د -ُ
 .ُِْماية الجنائية لآلثار، مرجع سابؽ صحمد الحذيفي، الحأأميف  .د -ِ
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 الحماية الجزائية لآلثار تحتاج لتعاون دولي:: سادساً 

مي  تح أفعمى كؿ دكلة  إذ، المياـ الكطنية لكؿ دكلة ىي مف، لآلثارالحماية الجزائية  أفرغـ      
كتطكر كسائؿ االتصاؿ ككذلؾ تطكر ، اإلدارمنو كنتيجة لمفساد إال أ، ي كالقكميكالكطن، الثقافي مكركثيا

كالتي تجاكز حدكد ، نمكذجا لمجرائـ المنظمة أصبحتالتي  ،اآلثاركسائؿ ارتكاب الجرائـ كخاصة جرائـ 
تستعيف  ألثارىا أفكبر قدر ممكف مف الحماية لزاما عمى الدكلة كي تحقؽ أ أصبحنو أرل فإني أ ،الدكؿ
االتفاقيات العالمية  إلىعف االنضماـ  أك جماعية ىذا فضبلن ، مف الدكؿ سكاء باتفاقيات ثنائية بغيرىا

دراجيا، لمصادقة عميياكا، ذات الشأف األساسية لتتمكف مف استعادة ما تـ  ضمف قكانينيا الكطنية كا 
ىذا  إلى األدبيتكصيات المجنة الدكلية لمتعاكف  أشارتكقد ، بصكرة غير مشركعة آثارمف  إخراجو

المنيكبة مف  األشياءالسبؿ المختمفة الستعادة  إيجادبتضميف االتفاقيات الدكلية  أكصتعندما  ،المكضكع
 .ُيتدخؿ ضمف التصنيؼ الفني الكطن كالتي، الكطنية المصدرة بطرؽ غير شرعية المجمكعات

التي تقـك مما يسيؿ عممية التخاطب  باآلثارالتعاكف تكحيد المصطمحات الخاصة  أشكاؿكمف بيف       
لتمكيف  األثريةمعجـ لممصطمحات العممية  إيجاد، ككذلؾ التعاكف بيف القكانيف ذات الشأف عمييا عممية

مف  كبير ريحتاج لقد اآلثارفيـ قكانيف  ، خاصة كأفمناسب بشكؿ اآلثارالباحثيف مف دراسة قكانيف 
 .باآلثاربالمسائؿ الفنية المرتبطة  اإللماـ
طمبت ايطاليا مف الكاليات المتحدة األمريكية  ،ََِٖككمثاؿ عمى التعاكف الدكلي ففي عاـ      

 أثريةحكؿ تيريب قطع  األمريكيةمكجكديف في الكاليات المتحدة  أشخاصالمساعدة في التحقيؽ مع 
عمى ذلؾ  ان االيطالية كبناء (كاسيرتا )بالقرب مف (اتركرم)مف قبر ايطالية مستخرجة بصكرة غير مشركعة 

تمكنت السمطات األمريكية مف الحصكؿ عمى أكامر تفتيش لمنازؿ ثبلثة مف المشتبو بيـ في الكاليات 
قطعة أثرية ايطالية ككاف ذلؾ بحضكر ممثميف  ِِ، كتـ ضبط ألمريكية كفؽ القكانيف األمريكيةالمتحدة ا

 .ِعف السمطات االيطالية الذيف شارككا في مقاببلت رضائية مع الطرؼ األمريكي
صيغ كطنية  إيجادعمى الدكؿ  فإف ،اإلنسانياث ر ضعؼ المؤسسات الدكلية في صكف الت كأماـ      
 قي مجاؿ تطكير آليات العمؿ في المؤسسات عاكف الدكليلتا فع فاعمية في تحقيؽ الحماية فضبلن  أكثر

 .اآلثارالدكلية ذات العبلقة بمكضكع حماية 

                                                           
1
 - Frédérique coulée : Quelques Remarques sur la restitution  international de biens culturels sous l' angle du     

droit international public .Rév Generale de droit international public, 2000 , - P.357  ets.                                          
2
 .12ص ، 2012/ 10/ 11- 15مإتمر األطراف فً اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنٌة المنعقد فً النمسا ، فٌنا ،  - 
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جانب تجو فقد ا ،جمعاء لئلنسانية تراثان  اآلثاراعتبار  إلىكلتنامي الفكر الداعي  ألىمية األثركنظرا       
عف طريؽ تكييؼ الجرائـ الكاقعة عمى  القانكنية لآلثارتدعيـ الحماية  إلى ،الجزائي القانكنيمف الفقو 

الجريمة الدكلية تتحدد بمكجب معيار  أفمف منطمؽ  ، تعزيزان لمتعاكف الدكلي،باعتبارىا جرائـ دكلية اآلثار
معيار مكضكعي يعتمد عمى المصمحة مكضكع  أساسكليس عمى ، التجريـ أسمكبشكمي يعتمد عمى 
 .ُالحماية القانكنية 

ككف ، لمحاكـ الكطنيةا إال أماـ ،مبلحقة الجرائـ الدكلية غير ممكف مف الناحية العممية أفكحيث      
تقكـ كؿ دكلة بتضميف  أفلذلؾ ال بد  ،في اتفاقيات دكلية خاصة قكاعد القانكف الدكلي الجزائية ترد غالبان 

ذر تكافر االختصاص ، في حاؿ تعفي تشريعاتيا الكطنية اآلثاراالتفاقيات المتخصصة في مكافحة جرائـ 
 .الكطني

يتبيف لنا مف خبلؿ ما سبؽ أف قكاعد الحماية الجزائية لآلثار تمتاز بالعديد مف الخصائص منيا ما ىك 
إال أف تعدد مصادرىا منحيا عدة  مزمة كضركرية التطبيؽ كاستثنائية،فيي قكاعد م ،نابع مف ذاتيا

فيي متعددة المصادر يبدك فييا التنازع بيف القكانيف المختمفة  ،خصائص أخرل نابعة مف مصدر القكاعد
 جؿ تطبيقيا.تطبيؽ كتحتاج لمتعاكف الدكلي مف أكىي قكاعد كاسعة ال ،كاضحا
 نجاز دراسة خصائص قكاعد الحماية سكؼ تتـ دراسة طرؽ ىذه الحماية في المطمب التالي.كبعد إ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 كأيضا:،  ٗٗبؽ صأبك العبل عمي أبك العبل النمر ، نحك تعزيز حماية البيئة األثرية المصرية مرجع سا. د -ُ

Gerhard O . W. Mueller and Edward M . Wise , OP. cit . p . 13 , C. Lombois , 2 ed., OP . cit . p. 11. 
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 ر: طرق حماية اآلثاالمطمب الثالث
االعتماد عمى جانب كاحد دكف بقية الجكانب  ال يمكف  ،لآلثارجؿ تحقيؽ الحماية المطمكبة مف أ

نما كالتكامؿ بيف ىذه ، كذلؾ مف خبلؿ االنسجاـ، ىذا اليدؼمف طريقة لتحقيؽ  أكثريجب اعتماد  كا 
كنتيجة الحاجة لتكفير مجاؿ أكسع مف حماية اآلثار فقد تعددت طرؽ ىذه الحماية كتشعبت كما ، الطرؽ

كاف مكضكع حماية اآلثار كصيانتيا كحفظيا كترميميا مف مياـ تعددت الجيات التي تقكـ بيذه الميمة، 
كتندرج طرؽ السمطات األثرية تحت طائمة المسائمة الجزائية في حاؿ التقصير في تنفيذ ىذه المياـ، 

 :الحماية ضمف زمرتيف
 :لآلثار: الحماية المادية أولً 

عدادكالتكثيؽ، ، كالحفظ، كالصيانة، الترميـ أعماؿكتشمؿ ىذه الحماية كؿ   الدراسات  كا 
 كالمصالح البلزمة في مجاؿ الحفظ كالرعاية ، ساتكتأسيس المؤس، كالتحميمية المختصة، االستكشافية

 .ُاآلثاركالمدربة عمى التعامؿ مع ، كالفنية الخبيرة، البشريةتكفير الككادر ككذلؾ 
 كافة الظركؼ فضبلن  كفي، كالمستمرة عمى مدار الساعة، مف تكفير الحراسة الكافية أيضاكال بد  

الذم يحقؽ  المجيز بكافة المعدات البلزمة، الجيات المختصة لتأميف التكاجد الشرطي عف التنسيؽ مع
جياز تابع لمشرطة  إنشاءفي الجزائر تـ  فمثبلن  .االنضباط مف خبلؿ مباشرة ميامو في تنفيذ القانكف

 .ِأثريةقطعة  ََُُاستعادة  ََِٔاستطاع خبلؿ عاـ  اآلثارمكافحة جرائـ سرقة متخصص ب
ف كافة نقاط تكفير كسائؿ االتصاؿ ليتـ تأميف االتصاؿ بي أيضان كمف عناصر الحماية المادية  
 الشرطية. أك، اإلشرافيةكبيف الجيات المختصة سكاء  ،األثريةكالمكاقع  ،اآلثار

مف كؿ كحمايتيا ، اآلثاركتخزيف ، اليامة في حفظ اإلجراءاتالمتاحؼ مف  إنشاءكيعتبر  
 إنشاء فإفالبشرية  األخطارككذلؾ مف  كغيرىا.، كالسيكؿ، كاألمطار، المخاطر الطبيعية كالحرائؽ
 ممكنان  أمران  اآلثاركالعكاصـ يجعؿ حماية ، كفي مراكز المدف، اإلقميمية أك، المتاحؼ سكاء المحمية منيا

 .منظـ كبشكؿ نمكذجي

                                                           
 ُٖٗٗتشريف األكؿ  ُْٗالعدد  ،منشكرات أكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الحياةك  األمف حمد حممي أميف، حماية اآلثار، مجمةأالمكاء  -ُ

 .َٔص
 .ِّعماد عبد العزيز، الحماية الجنائية لآلثار القكمية، بحث منشكر في مكقع دار العدالة كالقانكف العربية ص أ. -ِ

www. Justice law home. Index. Php.  
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التخطيط العمراني لضماف عدـ  أىمية إلى اإلشارةكال بد عند الحديث عف الحماية المادية مف  
بيف  ُ) مسافة حماية( عازلةو  فرض مسافةو كاقع األثرية مف خبلؿ التكسع العمراني عمى حساب المامتداد 

 .ِبعده عف مناطؽ التجمع السكانيك ثرم حسب حالتو األمكقع ال بعض المنشآت كبيف
 تترؾ تحديد منطقة المسافة العازلة اآلثار أفالتشريعات العربية المتعمقة بحماية أغمب  تشأكلـ  
فك ، مباشرة في ذلؾ خمت بصكرةتد إنما ،اإلداريةلمجيات   تحديد المسافة العازلةاختمفت فيما بينيا في  ا 
 المنشآتك  ،المخصصة لمصناعات الثقيمة إقامة المنشآت منع ِٔالسكرم كفي المادة  اآلثارفقانكف 

ىذه اليمني  اآلثاركما حدد قانكف  ،الثابتة المسجمة األثريةالحربية في حدكد كيمك متر كاحد مف الممتمكات 
 أدنىمتر كحد  ََِػب المسافةالتكنسي  اآلثارفي حيف حدد قانكف  ،أدنىد بنصؼ كيمك متر كح فة المسا

 أك، أدنىالسكداني خرج عف خطة التشريعات العربية مف خبلؿ عدـ ذكره لحد  اآلثارقانكف  أفكنبلحظ 
 .اإلداريةتقدير ذلؾ لمسمطات  تاركان  كالمسافة العازلة األثرملمحـر  أعمى

ني  عمى  قياسان  تحديد مسافة تعتبر مقبكلةب في مكقفوالسكرم  اآلثارلقانكف  مر يقدكرغـ تكا 
تحديد المسافة العازلة ب االكتفاء في ال اتفؽ معو أنني إال ؛المسافات المحددة مف قبؿ بقية التشريعات

المنشآت الحربية كمنشآت الصناعات الثقيمة  ذكره ك، فقط مف جية الثابتة كالمسجمة األثريةالمكاقع  لصالح
 - كقائيو  كإجراءو  – ثرماألحـر مسافة عازلة مبلصقة لمكضع  األفضؿمف  أنورل كأعمى سبيؿ الحصر، 

عندما يتعمؽ األمر ، أطبللو أك، ؿ طبيعتو الجغرافيةمف خبل ثريان أ يككف مكقعان  أفيمكف  لكؿ مكاف
ينجـ يمكف أف أخرل منشأة بناء، أك ثرم في مكاجية أم حـر أ ككضعبصناعات ثقيمة أك منشآت حربية، 

حتى كلك كاف الضرر المحتمؿ يشكؿ تشكييا بصريا لممكقع  ،ضرر باآلثار كالمكاقع األثريةعنو أم 
الميمة سيمة مع تطكر كسائؿ المسح  أفخاصة  ،األثريةيترؾ ذلؾ لتقدير السمطات  أفكيمكف  األثرم،
 كالجغرافي. األثرم

 
 
 

                                                           
1
ن تختلف المسافة العازلة عن الحرم األثري، فالمسافة العازلة قد ال تكون محٌطة بالموقع األثري،  بل ٌمكن أن تكون من جهة واحدة تبدأ م - 

إلى ذلك  النهاٌة الحرم األثري باتجاه الخارج، وال تعد جزءا  من الموقع األثري، بٌنما الحرم األثري ٌكون  محٌطا  بالموقع األثري وباتجاهه وصو
 الموقع، وٌعد جزءا  من الموقع األثري. 

لمعمـك العربية ، منشكرات أكاديمية نايؼ ُٖٗٗتشريف األكؿ  ُُٗمعاكية إبراىيـ، حماية اآلثار في الدكؿ العربية، مجمة األمف كالحياة العدد  .د -ِ
 .ّٔاألمنية ص
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 :: الحماية القانونيةثانياً 
جؿ كتطكيرىا مف أ، التشريعات القانكنية البلزمة إصدار، لآلثاركتتضمف طريقة الحماية القانكنية  

نشاء، رىا مف الممتمكات الثقافيةيكغ، اآلثارالحفاظ عمى  لتنفيذ ىذه  متخصصةكقضائية ، شرطية أجيزة كا 
 .القكانيف
كىك الجانب القانكني الدكلي المتمثؿ بالمعاىدات  :األولالشق  :شقيف إلىكتنقسـ ىذه الطريقة  

 لئلنسانية حضاريان  إرثان ، اآلثاربما فييا  الثقافيةكالمكاثيؽ الدكلية التي تنص عمى اعتبار جميع الممتمكات 
يذا الخصكص منيا عمى سبيؿ لذلؾ عقدت الكثير مف المعاىدات في ظؿ منظمة اليكنسكك ب ،جمعاء
 :المثاؿ

كنقؿ الممتمكات ، كتصدير، كمنع استيراد، لحظر إتباعيابشأف التدابير الكاجب  ،َُٕٗاتفاقية باريس عاـ  -ُ
 الثقافية بطرؽ غير مشركعة.

 حماية التراث الثقافي كالطبيعي.المتعمقة ب ،ُِٕٗباريس عاـ اتفاقية  -ِ

 .ََُِاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمكر بالمياه عاـ  -ّ

 .ََِّتراث غير المادم عاـ اتفاقية صكف ال -ْ

 .ََِٓالتعبير الثقافي عاـ  أشكاؿاتفاقية حماية كتعزيز تنكع  -ٓ

مع المعاىدات  كالذم يمثؿ القكانيف الكطنية التي تنسجـ، منيا فيك الجانب الكطني :الشق الثاني أما
كغير  ،كالتيريب، كالتزييؼ، كالسرقة، كاليدـ اآلثاركذلؾ لمنع حصكؿ أم اعتداء عمى ، كالمكاثيؽ الدكلية
كىك مكضكع دراستنا في  كقد سنت الدكؿ العربية كافة قكانينيا الخاصة في ىذا المجاؿ ،ُذلؾ مف الجرائـ

 .ىذا البحث
فيي إما أف تككف حماية بطرؽ  ،مف خبلؿ دراسة المطمب السابؽ تتضح لنا طرؽ حماية اآلثار

ما أف تككف قانكنية مف  ،مادية تتـ عبر أدكات مختمفة كبناء المتاحؼ كاألسكار كغرؼ الحراسة كالمراقبة كا 
 ممزمة ليذه الغاية. ةكفرض قكاعد قانكني ،خبلؿ سف القكانيف كالتشريعات التي تكفؿ تحقيؽ الحماية لآلثار

 
 

                                                           
. شبكة االنترنت في مكقع الدليؿ االلكتركني لمقانكف العربيمحمد عمي األصفر، قكانيف حماية اآلثار، بحث منشكر عمى  .د -ُ

www.arablawinfo.com. 
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التي  األساسيةستنتج مف دراسة المبحث األكؿ بأف قكاعد الحماية الجزائية لآلثار ىي المبادئ يي 
 اإلجراءاتبداية مف  ،ضرر بأم اآلثارالتي قد تصيب  األفعاؿكافة  مف ،ة حماية اآلثارتبنى عمييا عممي

صبلحترميـ  إلىكصكال ك  ،اآلثاركمركرا بالمعاقبة عمى ارتكاب الجرائـ ضد  ،اآلثارالكقائية في حماية   كا 
أضرار، كتمتاز ىذه القكاعد بالعديد مف المميزات منيا ذاتية المنشأ كصفة ما نجـ عف ىذه الجرائـ مف 
كمف ىذه الميزات ما ىك خارجي المنشأ كتعدد المصادر كاالتساع كالحاجة  ،اإللزاـ كالضركرة كاالستثنائية

كلكية التطبيؽ، كما تتنكع طرؽ حماية اآلثار فقد تككف مادية لمتعاكف الدكلي كالتنازع بيف القكانيف حكؿ أ
قانكنية مف خبلؿ آليات  مممكسة ظاىرة لمعياف كإجراءات الحراسة كالترميـ كالصيانة، كقد تككف طرقان 

 متنكعة تتكحد في ىدؼ كاحد ىك حماية اآلثار. ةقانكني
إلى البحث في  سكؼ يتـ االنتقاؿعد الحماية في المبحث األكؿ كبعد االنتياء مف البحث في قكا

  ىذه الحماية مف خبلؿ المبحث الثاني.أساس 
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 المبحث الثاني
 أساس الحماية الجزائية لآلثار 

تتكافر فيو شركط حددىا  أفيجب  ،ثرمه نو أأ حتى يقاؿ عف أم شيءو ليس كؿ ما ىك قديـ أثر، ك  
يمة عف الق ىذا فضبلن  ، أك إنشاء ذلؾ الشيء،بتاريخ صنع كف ىذه الشركط مرتبطة، كغالبا ما تكالقانكف

 .األثر التاريخية التي يتمتع بيا 
نما، األشياء أثريةيقرر  أفكاف  ألمكليس   ات مختصة بذلؾ تقكـ بعمميا في حدكد طىناؾ سم كا 

مف الذم  ىك المجاؿ لآلثارالحماية الجزائية  نطاؽ فإفكبالتالي  .اآلثاررسميا ليا القانكف الناظـ لحماية 
محط الحماية  األشياءكجعؿ ىذه ، األشياءعمى  األثريةالصفة  األثرية إضفاءكؿ السمطات خخبللو ت

عمى سؤاؿ مؤلؼ مف مقطعيف  يجب اإلجابة لآلثارالجزائية  الحماية فممعرفة نطاؽالمقررة في القانكف  
 ىي األشياء الجديرة بالحماية؟؟ كما اآلثارنحمي  فمم :ىما

خصائص الجريمة األثرية، كفي المطمب الثاني معايير البحث في المطمب األكؿ في كسكؼ يتـ  
 :كفي المطمب الثالث السمطة المخكلة تقرير أثرية األشياء ،أثرية األشياء

 :األثريةالجريمة  خصائص :المطمب األول
ليذه الجرائـ كيمكف  األساسيةباجتماعيا المعالـ  تكضحبعدد مف السمات التي  اآلثارتمتاز جرائـ  

 نكعيف حسب الفرعيف التالييف: إلىتقسيـ ىذه السمات 
 :اآلثارالعامة لجرائم  : الخصائصاألولالفرع 

الجرائـ كىذه كثيرة مف  أصناؼكبيف ، كمشتركة بينيا، كسمات عامة، بخصائص اآلثارتتمتع جرائـ 
 السمات ىي:

فيما بينيا بداية مف  األدكارتقكـ بتكزيع  ،منظمة إجراميةغالبا مف قبؿ عصابات  اآلثارترتكب جرائـ  -ُ
كمف ثـ بيعيا كما يرافؽ ىذه ، عبر الحدكد اآلثاربصكرة غير مشركعة مركرا بتيريب  اآلثارالتنقيب عف 
 .ُراآلثابالغة تصيب  أضرارالمراحؿ مف 

 ما يفسر كثرة المعاىدات الدكلية المتعمقة بيا. كىذا، دكدالعابرة لمح الجرائـ الدكليةمف  اآلثارتعتبر جرائـ  -ِ

 كاستخداـاآلثار ي سائؿ التقنية الحديثة مف قبؿ مجرمبسبب استخداـ ك  ممحكظان  تطكران  اآلثارشيدت جرائـ  -ّ
 .ككسائؿ التزييؼ ...الخ، كسائؿ السبر الحديثة في التنقيب

                                                           
الممتمكات الثقافية العربية اإلسبلمية المتسربة إلى الخارج، كرقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر تكنس لآلثار العربية عاـ  ،محمد جماؿ الديف مختار  .د -ُ

 .ُّص ُُٗٗ
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 :اآلثارالخاصة لجرائم  : الخصائصنيالفرع الثا
 :بيا كىي تكاد تككف خاصةن  بسماتو  اآلثارتتمتع جرائـ 

قرب كأ، بأمكر أخرل، حيث تنشغؿ السمطات كفي ظركؼ االضطرابات، الحركب اآلثار أثناءتزداد جرائـ  - أ
حيث  ََِّلمعراؽ عاـ  األمريكيالعراقية مع بداية االحتبلؿ  لآلثارمثاؿ عمى ذلؾ ما حصؿ مف نيب 

 .ُالعراقية أنفس اآلثارمف  أثرية( قطعة َََُٓ)  ألؼؿ خمسة عشر عاميف لبلحتبل أكؿسرؽ خبلؿ 

 ُِٖٗلبناف منذ عاـ  كقد نالت اآلثار المبنانية نصيبيا مف التدمير مف جراء العدكاف اإلسرائيمي عمى
مكقع أثرم  ََِ حكالي ، فقد نجـ عف ذلؾ تدميرضبل عف الحرب األىمية التي شيدىا، فََِٔكلغاية 

 .ِ% مف األعياف األثرية المبنانيةِٓمسجؿ أم ما يعادؿ 

، حيث سرؽ حكالي لمحافظات السكرية لمنبش كالتخريبفي العديد مف ا األثريةكما تعرضت المكاقع 
بناء مجاكر  إشادةكتـ استخداـ ىذه الحجارة في ، في درعا األثرممترا مف حجارة سكر بصرل عشريف 

في  اآلثارلعصابات التنقيب عف  كاسعان  ، كما الحظنا انتشاران الحضارم الثميف اإلرثدكف مراعاة ليذا 
 أضراران في تدمر  األثريةلحؽ بالمكاقع أ القطر مماالتي يشيدىا  األحداثمستغمة  األثريةمنطقة تدمر 

في حمب كمف ضمنيا السكؽ القديمة كالمسجد عف الدمار اليائؿ الذم أصاب المدينة األثرية  ، فضبلن بالغة
 .األمكم

تعاكف دكلي كاسع عمى مختمؼ  األحكاؿ إلىفي الكثير مف  اآلثارمية مكافحة جرائـ تحتاج عم  - ب
 .ّالمستكيات

 .ْتزيد عمى تجارة المخدرات عبر العالـ أك، بكجو عاـ تماثؿ باآلثارقيمة التجارة غير المشركعة  إف  - ت

لدكلة الذم يصيب ا كالمعنكم مف حيث الضرر المادم النطاؽ الكطنيمضار تتجاكز  اآلثارلجرائـ  إف - ث
في مراكز  كاألثرية، بالدراسات التاريخية كبيران  ضرران  خارج الحدكد حيث تمحؽ إلىلتنتقؿ  مالكة اآلثار

 .ٓكغير مترابطةو  العالمية مما يجعؿ الكثير مف الدراسات منقكصةن  األبحاث

                                                           
  

1
    -   Prian M. Fagan . people of the earth ; An Introduction to World prehistoric , 10thed (upper saddle river 

,nj : Prentice Hall , 2005) 
2
شتاء  42حسن جونً ، تدمٌر األعٌان أو احتالل التارٌخ، مقالة فً مجلة اإلنسانً الصادرة عن اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر العدد  .د - 

 .10، ص 2010/ 2009
 ِّعمـك األمنية المجمد جامعة نايؼ العربية لم، رضا عبد الحكيـ رضكاف، الحماية الجنائية لآلثار، المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب .د -ّ

 .ِِْص ََِٕلعاـ  ْٓالعدد 
 .ُٓص ُٓٗٗعاـ  ُِالسنة  ٗٔنكغك كريستياف، استنفار حكؿ العالـ، مجمة الثقافة العالمية العدد  -ْ

5
- Petrcharrat . Mesopotamia before history , rev , and updated – new York : Rout ledge , 2002. 
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التي  آثار األراضي، كما حصؿ عندما نيب الكياف الصييكني إيديكلكجيةدكافع  اآلثارقد يككف لجرائـ  - ج
كفمسطيف بقصد تحريؼ التاريخ كحقائقو المتعمقة بالمزاعـ ، ُكخاصة في الجكالف السكرم، احتميا

نما ،مستقؿو  كعمـو  اآلثارفالكياف الصييكني ال يريد عمـ  ،ِالصييكنية الركاية ثبت ت لآلثار أفيريد  كا 
 إلى فمسطينيان  ثريان أ كعشريف مكقعان  ةخمس أسماءلذلؾ قاـ ىذا الكياف بتقديـ  المزعكمة؛ التاريخية التكراتية

كما قاـ ىذا الكياف بتدمير كتحريؼ الكاجب حمايتو،  اإلنسانيمنظمة اليكنسكك لتسجيميا ضمف التراث 
الجكالف في المعارض  آثاركقاـ بعرض جزء مف  ،ثرم في الجكالف السكرم المحتؿقع أمف مئتي مك  أكثر

في الكاليات  (نبرا سكا)في جامعة  أقيـكمثاؿ ذلؾ المعرض الذم  ،اآلثار اإلسرائيميةمف  أنياالعالمية عمى 
العربية إلى العبرية كما حصؿ المغة بعض المكاقع مف  أسماء، كتغيير ّمنذ سنكات األمريكيةالمتحدة 

مرج ابف عامر إلى )يزراعيؿ( رغـ أف تسميتو الحقيقية نسبة إلى بني عامر كىـ  عندما تـ تغيير اسـ سيؿ
صدار القرارات ْقبيمة عربية معركفة ، كلـ تتكقؼ منظمة اليكنسكك عف تكجيو النداءات المختمفة كا 

كالتكصيات إلدانة االعتداءات اإلسرائيمية عمى اآلثار الفمسطينية كمنيا بكجو خاص أعماؿ الحفر أسفؿ 
حراقو عاـ   ، ناىيؾ عف أعماؿ الحفر تحت أسكاره إلى كقتنا الراىف.ُٗٔٗٓالمسجد األقصى كا 

اسميا الشيكؿ  َُٖٗذكر قياـ الكياف الصييكني باستحداث عممة جديدة عاـ يجب نافمة القكؿ  كمف 
ريخ لحقائؽ التا كمتجاكزان  متجاىبلن  .كالسياسي ،كي يسبغ عمييا المحتكل الديني ؛)الشيقؿ( كطرحيا لمتداكؿ

قبؿ قبؿ الميبلد مف  ة، حيث أف ىذه التسمية لمعممة مستعممة منذ األلؼ الثالثكما أكدتو المكتشفات األثرية
-ُُُِلة أكر الثالثة( حيث كردت التسمية في شريعة أكر نمك )سبل ،الحضارات السكمرية كاألكادية

، كشريعة حمك رابي ؽ .ـََُٗاشنكنا ، كشريعة .ـؽ ُِْٗ -ُّْٗ، كشريعة لبت عشتار ـؽ. ََِّ
 .ٔـؽ. َُٕٓ -ُِٕٗ

                                                           
1
أن التنقٌبات والمسوحات األثرٌة فً  23/5/1991إلى  11ألوسط الذي انعقد فً روما فً الفترة بٌن دولً آلثار الشرق ااعتبر المإتمر ال - 

 .1954الجوالن أعماال غٌر شرعٌة ومخالفة للقوانٌن بما فٌها قرارات وتوصٌات الٌونسكو ذات الصلة واتفاقٌة الهاي عام 
 -كأيضا  د .ُُٗص ََِْلعاـ  ّّْلحركب الصميبية كالحركة الصييكنية، مجمة الفيصؿ العدد عبد الطيؼ زكي أبك ىاشـ، الشبو بيف ا -ِ

-ُٔ-ِٔكراجع قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  ُّٗٗمحمد راتب النابمسي، بحث مقدـ لندكة القدس كتراثيا الثقافي، االسيسكك عاـ 
RES/A 

 .ْبشار خميؼ،آثار المشرؽ العربي كالقانكف الدكلي، مرجع سابؽ ص  .د -ّ
4
 .45ص ،دار المؤمون للتراث ،1912 ،، دمشق الطبعة األولىمحمد شراب، معجم بلدان فلسطٌن - 

5
-Mahmud  Awad . Jerusalem in the United Nations Resolution 1947- 1995 . the Royal committee for Jerusalem 

Affairs . Amman .1995 .p38.    
6
 .53ص دار بٌسان للنشر والتوزٌع،، 1991وت، ثر الكتابات البابلٌة فً المدونات التوراتٌة،  بٌرسهٌل قاشا، أ –األب  - 
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 حضاريان  معممان  ُٖٔجدير بالذكر أف الكياف الصييكني قاـ ببناء جدار الفصؿ العنصرم عمى 
كدكلي لبياف خطكرة ىذا الجدار عمى  ،تحرؾ عربيب ع جامعة الدكؿ العربية لممطالبةمما دف فمسطينيان 

 .ُاآلثار العربية الفمسطينية
ىذا  أسبابنجمؿ  أف، كيمكف ر رغـ كافة الجيكد المبذكلة ضدىاباالزدياد المستم اآلثارتمتاز جرائـ   - ح

 :العكامؿ التالية د فيالتزاي
 فنيةن  ان تحفما تككف  كىذه المكاد غالبان  ،أبحاثيـمكاد يستخدمكنيا مباشرة في  األثرييف إلىحاجة الباحثيف  -ُ

غير شرعية  أساليب تباعا إلىكنقميا كدراستيا ، لجمع ىذه المكادفعيـ الحاجة دت. حيث ؽككثائ، كعينات
 لمحصكؿ عمييا.

لممزادات  أماكفالتزايد الظاىر في عدد المتاحؼ كبشكؿ خاص المتاحؼ الخاصة التي تعتبر بنفس الكقت  -ِ
 كالبيع.

ة التطكر ىذه الرغب أججكقد ، اآلثاركبر عدد ممكف مف اقتناء أاآلثار بالرغبة الشديدة لدل جامعي  -ّ
كلعؿ ىذه الرغبة ىي ، المكركث الثقافي إلىكالترؼ الثقافي في المجتمعات الحديثة التي تفتقر ، الحضارم

        األلمانيعالـ اآلثار مف قبؿ مكتشفو  ،ُُّٗعاـ  إلى ألمانياسبب سرقة تمثاؿ نفرتيتي مف مصر 
 تاريخو رغـ مطالبة مصر المستمرة بو. إلى ألمانيا، كىذا التمثاؿ ال يزاؿ في ِبكخارت ( ) لكدفيغ

كي تعكد لمكطنيا  إخراجياأك ، كمنع استردادىا، كتداكليا، اآلثارتشريعات بعض الدكؿ التي تبيح تجارة  -ْ
 .ّكمبرمجة، سافرة ثقافيةقرصنة  إطارفي 

 .ْألىمية اآلثاركقمة الكعي ، ضعؼ الرقابة -ٓ

لذلؾ تصنؼ في  ،مف الجرائـ ذات االستمرارية الزمنيةيعد  نيابأف جزءان كبيران م أخيران  اآلثارتمتاز جرائـ  - خ
 ليوكىذا ما تكصؿ إ ،، كىذا يعني عدـ سقكطيا بالتقادـاآلثارفئة الجرائـ المستمرة باستمرار االعتداء عمى 

 األثرمف الجرائـ المستمرة ما داـ االعتداء عمى  اآلثارجرائـ  إف)  االجتياد القضائي السكرم بالقكؿ:
فك ، مرافقا (، المخالفة إزالة األثريةلمسمطات  ا   .ٓكال تشمؿ المخالفات التقادـ الستمرارية الجـر

                                                           
1
 .10، البند 2/2004/ 23-22البٌان الختامً ألعمال مإتمر الحماٌة القانونٌة لآلثار العربٌة ، مصر ، القاهرة  - 
 إبراىيـ زعتر. -مقالة منشكرة في مجمة نكفك ستي الركسية ترجمة د َُُِاذار ِتاريخ  ُّْْٔالثكرة السكرية العدد جريدة  -ِ

3
- Sabinc Gimbrer and T. Pronk :the Protection of cultural property : from Unesco to the European Community 

with Special Reference to the case of Netherlands , Netherlands Year book of International Law , xx 111, 1992. 

P239. 
 .ِّٕمرجع سابؽ ص رضا عبد الكريـ رضكاف، الحماية الجنائية لآلثار، .د -ْ
 (.كمأخكذة مف أرشيؼ محكمة النقض السكرية ) قضية غير منشكرةََُِلعاـ  ْٖأساس  ُْرقـ جزائي سكرم قرار نقض  -ٓ
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كأرل أف ما قرره االجتياد القضائي السكرم في النقطة السابقة محؿ نظر ألنو ال يمكف تصكر جميع 
ف انطبؽ ىذا الكصؼ عمى بعض منيا كجرائـ االعتداء عمى المكاقع  جرائـ اآلثار مف الجرائـ المستمرة، كا 

األثرية كالتجاكز عمى مناطؽ الحـر األثرم أك حيازة اآلثار بدكف ترخيص، فإنو ال ينطبؽ عمى جرائـ 
 أخرل كسرقة اآلثار كتيريبيا كتزكيرىا.

مف خبلؿ المطمب السابؽ أف الجريمة األثرية تمتاز بالعديد مف السمات منيا ما ىك مشترؾ مع كؿ  يبدك
كىذه الخصائص األخيرة ىي منبع الخطر في جرائـ  ،خاص بالجريمة األثريةىك كمنيا ما  ،الجرائـ
 اآلثار.

 التساؤؿكيظير ىنا  ،األثريةال بد مف كجكد شيء يتمتع بالصفة  ؛أثريةقكؿ بكقكع جريمة كحتى يصح ال
 كىذا ما سكؼ يتـ التطرؽ إليو في المطمب الثاني. ،األشياء أثرية عف عناصر

 الحماية الجزائية لآلثارمناط المطمب الثاني: 
، ككي تتمكف بأثرية األشياءالمخكلة بمكجب القانكف مف البت  األثريةحتى تتمكف السمطات  

لتحديد طبيعة  معاييرال بد مف كجكد عدة  ؛اآلثارالسمطات القضائية مف تطبيؽ نصكص قانكف حماية 
 :كما يمي في الفركع التالية المعايير، كستتـ دراسة ىذه األثرميء شال

 :أو الطبيعة، أو كالىما ،إنتاج اإلنسانمن  األثر :األول الفرع
كالقطع  اإلنسافخمفو  أك، صنعو ، أك، أك أنشأهأنتجويككف مما  أفيجب  ؛ثريان الشيء أ كي يعد 

أك ، الطبيعة كالكيكؼ كالمستحاثات إنتاجيككف مف  أفأك ، كالتماثيؿ، األكاني، النقدية المعدنية، األسمحة
طكعيا ك ، اإلنسافكالطبيعة كالكيكؼ التي استخدميا ، اإلنسافعمؿ مشترؾ بيف عمؿ  إنتاجيككف مف  أف

 أشكاليا األساسيةفي  اإلنسافالمصنكعة مف حجر الصكاف التي عدؿ  كاألدكات، لتككف مناسبة لمعيشتو
 .اإلنسافبما يتناسب مع حاجات 
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 :األثريالعمر  :الثاني الفرع
نما، جدير بالحمايةك  ،ثرمشيء أبالضركرة ليس كؿ ما ىك قديـ ىك    يككف محددان  أفيجب  كا 
 كعمى اعتبار أف العمر األثرم أمر نسبي ،ثرميككف ليذا الشيء عمر أ أفزمني أم يجب  إطارضمف 

 :سيأتيكما  األثرمعدة اتجاىات في تحديد العمر  إلىقد انقسمت التشريعات العربية ف
 : األولالتجاه 

نما، لآلثار ان زمني ان كىك االتجاه الذم لـ يحدد عمر  م سكاء مف ثر كؿ ما ىك أ باإلشارة إلىاكتفى  كا 
 األكؿفي الفصؿ  ،ُْٗٗلعاـ  ّٓالتكنسي رقـ  اآلثاركيمثؿ ىذا االتجاه قانكف ، العقارات أك، المنقكالت

البحر  أك كالتي يتـ اكتشافيا في البر ،ابقةالحضارات الس ياتالتي خمف األشياءف تككف الذم اكتفى بأمنو 
 إلىترجع  أفك  ...الخالتقاليد . أك، العقائد أك، كمخطكطات تتصؿ بالفنكف، ككثائؽ، كعقارات، مف منقكالت

لعاـ  ُ/ َٖ/ ُّْالمغربي رقـ  اآلثارخذ بيذا االتجاه قانكف كما أ، التاريخ أك، فترات ما قبؿ التاريخ
        إليوكاف العيد الذم ترجع  آثاران أيان التي تعد  األشياءحيف عدد زمر  ،ََِٔكالمعدؿ عاـ  َُٖٗ

 كيبلحظ أف قكانيف اآلثار في المغرب العربي متفقة في ىذا التكجو.، ) الفصؿ الثاني مف القانكف(
ثرم  مف جية  كبيف ما ىك أ، ك قديـالخمط بيف ما ى إلىيؤدم  ألنو ،ىذا االتجاه منتقد أف كاعتقد

 لؤلشياء األثريةف تحديد عمر زمني أل ،كبيف ما ىك حديث مف جية ثانية، نو يخمط بيف ما ىك قديـكما أ
 .أشياءكبيف غيرىا مف ، اآلثارالمعايير العالمية المتبعة في التمييز بيف  أىـيعد مف 

 التجاه الثاني:
نما، القديمة دكف تحديد لؤلشياءالزمني  اإلطاركىك االتجاه الذم لـ يترؾ   حدد نقطة معينة في  كا 
اآلثار ، كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف ثرمككؿ ما كجد بعدىا غير أ، ثرياكاعتبر كؿ ما كجد قبميا أ، الزماف
 ك صنعو أ، ر منقكؿ أنشأهأك غي، أم منقكؿ األشياء األثريةالذم اعتبر مف  ،ََِْلعاـ  ِّرقـ  األردني

 ميبلدية بما في ذلؾ المغاكر  َُٕٓقبؿ سنة  إنسافعدلو  أك، اكتشفو أك، بناه أك، نقشو أك، خطو أك
 كالمسكككات ...الخ.، كالمنحكتات
ما قبؿ  إلىيرجع تاريخيا  أفال بد  أثريةحتى تعد  فإنياكالنباتية ، كالحيكانية، البقايا البشرية أما

 أقيمتالتي  ،القديمة أما األشياء، المذككر اآلثار األردنيمف قانكف  (ٕ)ميبلدية كفؽ المادة  ََٔسنة 
 ٓبمكجب قانكف حماية التراث العمراني كالحضرم رقـ  أثريةكليست ، تراثية فإنيا تعتبرـ  َُٕٓبعد سنة 

 .ََِٓلعاـ 
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فيما خالفو قانكف  ،ُّّٗؿ.ر لعاـ  ُٔٔالمبناني رقـ  اآلثارخذ بيذا االتجاه قانكف كقد أ
 محددان  زمنيان  لـ يشترط عمران  ، حيثاألكؿالذم تبنى نيج االتجاه  ،ََِٖلعاـ  ّٕالممتمكات الثقافية رقـ 

 إذاكيجعؿ مف الصعكبة التكفيؽ بيف ىذيف القانكنيف خاصة ، كىذا ما يفرض تناقضا في القكانيف، لآلثار
نما أكد .ُٔٔؿ بالقانكف لـ يمغ العم ،ََِٖلعاـ  ّٕالقانكف  أفعممنا  عمى استمرار العمؿ بو جنبا  كا 

 .ّٕجنب مع القانكف  إلى
 عندما حدد سنةن  ،لآلثارمف الحماية المقررة  األشياءنو حـر الكثير مف كيؤخذ عمى ىذا االتجاه أ

كال يكفي االستثناء ، ىي جزء مف التراث اآلثار أفخاصة  كما بعدىا تراثان ، آثاران كاعتبار ما قبميا  محددةن 
ما  إلىالتي يعكد تاريخيا  األشياءلمكزير المختص اعتبار  أجازعندما  اآلثار األردنيقانكف  أكردهالذم 
 تاريخية لمدكلة بذلؾ أك، قكمية أك، كلك لـ يكف ىناؾ أم مصمحة كطنية حتى ،أثرية أشياءـ  َُٕٓبعد 
 بعد مركر الزمف. اآلثارالقادمة مف اعتبار ما تنتجو مف  األجياؿف ىذا االتجاه في حقيقتو يحـر أل

كالحيكانية ، كبيف البقايا البشرية، اآلثارالزمني بيف  اإلطاركما ينتقد ىذا االتجاه بتمييزه في 
بعض القكانيف تراجعت عف ىذه التفرقة  أفكالدليؿ لدينا ، ال نرل أم فائدة عممية مف ذلؾ إذكالنباتية 
 .ُالتفرقة التي تبناىا القانكف القديـ ألغىالذم ، ُٗٗٗلعاـ السكداني الجديد  اآلثاركقانكف 

 التجاه الثالث:
ثرم محدد بنى ىذا االتجاه فكرة تحديد عمر أالعربية كيت اآلثاركيمثؿ ىذا االتجاه غالبية قكانيف  
كمف القكانيف التي اعتمدت ىذا االتجاه قانكف  .عقاريان  أك، لمشيء المكتشؼ سكاء كاف منقكالن  باألعكاـ
ثابت  أك، أم ممتمؾ منقكؿأثران ف ك القان اعتبر ىذاحيث  ،كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِرقـ كرم الس اآلثار
ئتيف كست سنكات م أك، ة ميبلديةقبؿ مئتي سن اإلنسافرسمو  أك ،كتبو أك، أنتجو أك ،صنعو أك بناه

تعتبر أم شيء مف الممتمكات  أفعمى سبيؿ االستثناء  األثريةلمسمطات  أجازىجرية كقاعدة عامة كما 
 أك، لو خصائص تاريخية إذا رأتحدث عيد أ إلىا يرجع يحتى كلك كاف تاريخ آثاران المنقكلة  أك، ةالثابت
 السكرم(. اآلثارمف قانكف  ُقكمية )المادة  أك، فنية

 اآلثارقكانيف  أفنجد  بينما. ميبلديةئتي سنة مأما قانكف اآلثار العراقي فقد حدد العمر األثرم بك  
ـ العتبار الشيء ئة عاممركر العربي المكحد اكتفت ب اآلثارككذلؾ قانكف ، كليبيا، كالسكداف، في مصر

 .ثريان أ

                                                           
 .َُٕحمد الحذيفي، مرجع سابؽ صأأميف  .د -ُ



131 
 

قصر لمعمر مف تبنى ىذا االتجاه اكتفت بمدة أم اآلثاربعض قكانيف  أف ييبلحظ أخرلمف جية  
بينما نجد قانكف  ،خمسيف عاماب األثرملعمر حدد ا ،ُٓٗٗلعاـ  ُُالبحريني رقـ  اآلثارفقانكف  ،األثرم
 .ثريان صنعو كافيا العتباره أ أك، عاما عمى بناء الشيء فأربعيالككيتي اعتبر مركر  اآلثار

قدـ كحداثة كؿ دكلة مف  إلىلدل القكانيف التي تتبنى ىذا االتجاه  األثرمكيعكد التبايف في تحديد العمر 
 الدكؿ مف جية كالى السياسة التشريعية المتبعة في كؿ دكلة مف الدكؿ حسب ظركفيا.

فيؿ ىك تاريخ نفاذ قانكف  األثرمكىناؾ مبلحظة تتعمؽ بالتاريخ الذم يؤخذ بالحسباف عند حساب العمر 
 ، أـ تاريخقبؿ السمطات األثرية مف األثرتاريخ اكتشاؼ  أـ؟ اآلثارد الذم يضـ اآلثار المعني في البم

 ؟) سكاء كاف عثر عميو مصادفة أك حصؿ عميو مف جراء تنقيب سرم( لدل حائزه وضبط
بمركر كؿ يكـ تدخؿ زمرة جديدة مف  فإنو ،كبمكجب ذلؾ، ىك الخيار المنطقي لثف الخيار الثاأكأرل 
 تكافرت بقية المعايير. اآلثار إذافي عداد  األشياء

بصكرة استثنائية  األثريةالصفة  إلسباغ ،األثريةفيما يخص الصبلحية التي منحيا المشرع لمسمطات  أما
 اآلثارلـ تدخؿ في النطاؽ الزمني العتبارىا مف  أنياأم  ،األثرملـ تبمغ العمر  باألساسىي  أشياءعمى 
ال  بأنيارل أ، فإني أثرية أك، تاريخية أىميةكاف ليا  أك، قكمية أك، كاف ىناؾ مصمحة كطنية إذاكذلؾ 
نما ،األثرمشرط العمر  إلىككنيا تفتقد  ،اآلثاربالمعنى الدقيؽ لتعريؼ  آثاراتعد  اآلثار تعامؿ معاممة  كا 
 .فقط حيث تمتعيا بالحماية الجزائية مف

، كليس حمايتيا األشياء ىكعمى  األثريةالصفة  األثرية بإسباغقرار السمطات سبب  أفكىذا يعني 
 ثريان تراجع عف قرارىا باعتبار شيء ما أت أفيمكف ليا  األثريةالسمطات  أفكالدليؿ عمى ذلؾ ، آثار ألنيا

عمى قرار قضائي صادر  ان بناء األثريةمغى قرار السمطات يي  أيضا أف، كيمكف اآلثاركتشطبو مف سجبلت 
في الجميكرية العربية السكرية قرار السمطات  اإلدارممحكمة القضاء  ألغتفمثبلن  ،اإلدارمعف القضاء 

شرط العمر كالقدـ  بأنو لـ يتحقؽ في البناء محؿ الدعكل ال معممة قرارىا، ُّٕٗ/أ لعاـ ُِّرقـ  األثرية
كبالتالي ال يعد البناء أثريان عمى ىدم قانكف اآلثار  ،أك الفنية، أك القكمية كال شرط الخصائص التاريخية

 .ُكال مجاؿ لمتسميـ بإضفاء الصفة األثرية عميو
الفتقادىا شرط العمر  ،لآلثارمف نطاؽ الحماية الجزائية  األشياءكفي ىاتيف الحالتيف تخرج ىذه   

التي  أما األشياء ،ات مثبلبكقانكف العقك  ،أخرلمقررة بقكانيف  أخرلكتدخؿ ضمف نطاؽ حمايات  ،األثرم

                                                           
1
، )القضٌة غٌر منشورة، ومؤخوذة من أرشٌف 30/1/1999تارٌخ  4فً الطعن رقم  501/1قرار محكمة القضاء اإلداري السورٌة رقم  - 

 محكمة القضاء اإلداري بدمشق(.
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فك ، عنيا األثريةالصفة  إلغاءفبل يجكز  ،األثرمتتمتع بالعمر  ال يأتي بجديد  اآلثارتسجيميا ضمف قائمة  ا 
جرائيةنتيجة منطقية  إال، كما التسجيؿ منشئبكليس ، ثر كاشؼالتسجيؿ أ كيككف ليذا، بالنسبة ليا  كا 

و متى بأناإلدارية العميا في مصر  محكمةال، كفي ىذا المعنى قررت األثرملثبكت الصفة األثرية لمشيء 
، أك المنقكؿ فإنو يتعيف تسجيؿ ىذا األثر باإلجراءات كالقكاعد المقررة ثبتت الصفة األثرية لمعقار

 .ُبالقانكف
كانت  إذا أثرية أشياء إلى اآلثارفقاـ بتصنيؼ  ،ىذه النقطة إلى المبناني اآلثارقانكف  كقد فطف 

 .األكلىمف  مان دى قؿ قً كانت أ إذا باآلثارشبيية  كأشياء، قديمة
و بأف عنصر الزمف ) العمر األثرم ( مسألة نسبية تختمؼ مف قانكف ستنتج مما سبؽ عرضيي 

 آلخر حسب السياسة التشريعية لكؿ دكلة.
 :2األثرية ىمية: األالثالث الفرع

نماقانكنان  محددو  ثرمو أ كتمتعو بعمرو ، اإلنساف إنتاجيككف مف  أفالشيء  بأثريةال يكفي لمقكؿ    ، كا 
معنكية كسكاء  أـ، مادية معينة سكاء كانت ىذه األىمية أثرية أىميةأك ، يتمتع ىذا الشيء بقيمة أفيجب 

ككف ذلؾ مف ، األثرية لؤلشياء األثرية ال يكجد مقياس دقيؽ لتحديد األىمية إذصغيرة  أـ، كانت كبيرةأ
 .األثرالفترات الزمنية التي يشاىد فييا  ك، األفرادالمسائؿ النسبية التي تختمؼ باختبلؼ 

 مصطمح األىمية الثقافية، كالتي تعرؼ بأنيا: مف منظكر اليكنسكك األثرية  ةكيطمؽ عمى األىمي
، أك األجياؿ السابقة، أك الحاليةحية بالنسبة إلى ، أك الرك فنية، أك االجتماعيةأك ال ) القيمة التاريخية،

 طو، كاستخدامو، كركابطو، كمعانيوالقيمة الثقافية في المكاف نفسو، كنسيجو، كمحي المقبمة كتتجسد
ماكف مجمكعة مف القيـ بالنسبة إلى ، كيمكف أف تككف لؤلكسجبلتو، كما يرتبط بو مف أماكف، كأشياء

 .(ّمختمؼ األفراد كالجماعات
ثنائية مف استأية قيمة رمزية ) :بأنيا السكرم األىمية الثقافية حماية التراث فقانك  كيعرؼ مشركع

أك  ،أك األثرية، أك الجمالية، الدينية كأ، أك األدبية، أك العممية، أك الفنية، الكطنيةكجية النظر 
أك لككنو منظران  ،أك التي ترجع لندرة الشيء، أك االنثركبكلكجية، أك المعمكماتية ،ةأك التمثيمي ،االجتماعية

 ة بالتاريخ بما فيو تاريخ العمـكأك المرتبط، أك المعمارية، أك الرمزية، أك لقيمتو التراثية ،طبيعيان متفردان 

                                                           
1
 .155القاعدة  1020الجزء الثانً، ص 32المكتب الفنً، سنة  21/3/1912ق ع جلسة  33لسنة  311نقض إداري المصري رقم  - 
2
 فضل استخدام مصطلح األهمٌة  األثرٌة على مصطلح القٌمة  األثرٌة ألن المصطلح األول متبع فً االتفاقٌات الدولٌة وخاصة اتفاقٌة الهايأ - 

 وهو مصطلح أوسع  داللة من مصطلح القٌمة األثرٌة. 1954عام 
3
 .20، ص2011/ 10/11ولغاٌة2011/ 10/ 25المنعقدة فً بارٌس بتارٌخ  36راجع مإتمر الٌونسكو ، الدورة  - 
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 كاألدباء كالعمماء، كالمفكريف، الكطنييفكحياة الزعماء ، كاالجتماعي كالتاريخ السياسي ،كالتكنكلكجيا
 .(بيا الدكلةحداث اليامة التي مرت كاأل كالفنانيف 

 :اآلتيحسب  األثرية كستتـ دراسة األىمية
 :األثرية األىمية : ضابطأول

مف مظاىر  ران تاريخية باعتباره مظي أك، أثرية يتمتع بأىمية أفثريا يجب حتى يعد الشيء أ 
 أك ،لمعقار األىميةلـ تتكافر ىذه  فإذا ،في العصكر السابقة األجياؿكمما تركتو ، الحضارات السابقة
العميا  اإلداريةعميو المحكمة  أكدت، كىذا ما ى كلك مضى عميو فترة زمنية كبيرةحت ،ثرياالمنقكؿ فبل يعد أ
تاريخية  أىمية أك، المنقكؿ متى كانت لو قيمة أك، لمعقارتثبت  األثريةصفة  إف: ) ... في مصر بالقكؿ

، بمجانيا الفنية اآلثار، كتختص ىيئة رض مصرالحضارات التي قامت عمى أ مظيرا مف مظاىرباعتباره 
منقكؿ يتمتع بيذه  أك، لمدكلة مصمحة قكمية في حفظ عقار أفمتى قدرت  األثريةصفة ال بإثبات كاألدبية
 .(ُإليويخرج مف الحد الزمني المشار  فإنو .الصفة

نما، ال يمكف تقديرىا ماديا فقط  األثرية ، أك القيمةكاألىمية  ية يمكف أف معنك كأىمية قيمة  لآلثار كا 
لمداللة  اآلثاركقد تنكعت التعابير التي اعتمدتيا القكانيف العربية المتعمقة بحماية  ،تفكؽ قيمتيا المادية

العربي  اآلثارأك الفنية كقانكف ، يف مف اعتمد الخصائص التاريخيةفمف ىذه القكان األثريةعمى القيمة 
في  السكرم اآلثارأك القكمية كقانكف ، أك الفنية، انيف مف اعتمد الخصائص التاريخيةلمكحد  كمف القك ا

 .مادتو األكلى
كىك مائة  األثرمالعمر  إلى باإلضافة األثريةأك ، التاريخية األىميةاعتمد  ىذه القكانيف مف كمف 
أك الدينية بشرط كجكد مصمحة لمدكلة في ، العممية أك، اعتمد القيمة التاريخية استثناءان ك ، عامةو  اعدةو عاـ كق
 المصرم. اآلثاركصيانتيا كقانكف  اآلثارحفظ 

 اآلثاركقانكف  ،األثريةتعابير غريبة لمداللة عمى القيمة  اعتمد القكانيفبعض  كما ييبلحظ أف 
 العممية. أك، الطريفة أك، األسطكريةأك ، التاريخيةأك ، القيمة الفنيةب األثريةلمغربي الذم ربط القيمة ا

جماال  .كبيف ما ىك تاريخي، ثرمانيف عدـ تمييزىا بيف ما ىك أيؤخذ عمى ىذه القك  كا 
 
 

                                                           
ؽ  ُّٖالطعف رقـ  ّٗالمجمد األكؿ ص ُٓٗٗالمستشار فتحي العيسكم ، المكسكعة الجنائية في شرح قانكف العقكبات ، الطبعة الثالثة عاـ  - ُ

 ُٕٖٗ/ّ/ ِٖجمسة 
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 :األثرية العوامل المؤثرة في األىمية :ثانياً 
 :ىي العكامؿكىذه ، لؤلشياء األثرية لعكامؿ التي تؤثر في تحديد األىميةىناؾ العديد مف ا 

 كبر. أ أثريةفي القدـ كاف لو قيمة  مكغبلن  األثرفكمما كاف  األثر: أم تاريخ لؤلثرالعمر الزمني  -ُ

كعدـ تكفر شركط  األصيمةالبناء لمصفة الفنية ، فافتقار كالتاريخية، كالتقنية، مف الناحية الفنية األثر تميز -ِ
 .ُاثريان  بناءان فيو ينفي عنو ككنو  القكمية أك، التاريخية أك، األثريةالصفة 

عمييا صكرة  نقديةو  عمى قطعةو  األثرية، فقد عثر في مدينة تدمر لؤلثر كاحدةو  كجكد نسخةو ندرة األثر: ك -ّ
 .ِلممكة المذككرةاالكحيد الذم يحمؿ صكرة  األثركىي  زنكبيالمممكة 

 .ّكتحدد معمكمات عنو، المكتشؼ األثرتركم تاريخ  ،أخرل آثارما يتكافر مف  -ْ

 األثرتقكـ بتسجيؿ  أف األثريةفمف كاجبات السمطات ، األثريةلدل السمطات  اآلثارفي قكائـ  األثرتسجيؿ  -ٓ
أك ، أك فنية، تاريخية أىميةمف  األثرمف قبؿ الدكلة بما يمثمو  إقراران كيعتبر ىذا التسجيؿ ، في قكائـ خاصة
 السكرم (. اآلثارمف قانكف  ِقكمية )المادة 

كتظير خطكرة عدـ  ،لؤلثرالذم يثبت ممكية الدكلة  ،بمثابة المستند الكتابي األثركما يعتبر تسجيؿ 
كتزداد المسألة ، كبدكف ترخيص، تنقيب غير شرعية ألعماؿنتيجة  األثرالتسجيؿ عندما يتـ اكتشاؼ 

 .الخارج بصكرة غير شرعية إلى األثرعندما يتـ نقؿ ىذا  خطكرةن 
لدل سجبلت السمطات  األثركىك ىؿ يشترط تسجيؿ ، المجاؿ يظير في ىذا تساؤؿه كلكف ىناؾ 

 ؟األثريةمسجؿ لمقيمة الغير  األثرىؿ يفتقد  آخر؟ كبتعبير  األثريةبالقيمة  األثركي يتمتع ىذا  ،األثرية
صمو كالفترة كأ مكجكديتوكتكثيؽ ، األثرحماية  إلىييدؼ  إدارم إجراء إالف التسجيؿ ما ىك أإني أرل 

كال  األثرية كال ينفي األىمية، األثرية لؤلىمية التسجيؿ ليس شرطان  فإفكبالتالي  .إليياالزمنية التي يعكد 
التسجيؿ ىك عامؿ مف العكامؿ  أف إال، ثر حتى قبؿ اكتشافوفاألثر أ، أصبللـ تكف مكجكدة  إفيمنحيا 

ـي األىمية األثرية، ،نقصانا أك، زيادة األثريةالمؤثرة في القيمة   األثرلكؿ مف  أفذا يعني كى أم أنو ييد ًع
كأسكؽ ، يمة بالتسجيؿىذه القكمكثكقية  كتختمؼ درجة، تخصو أثريةغير المسجؿ قيمة  كاألثر، المسجؿ

  :األدلة التاليةتأييدان لما أراه 
                                                           

، القضية غير منشكرة كمأخكذة مف أرشيؼ محكمة القضاء ُٓٗٗلعاـ  ُٖفي الطعف رقـ  ّٖقرار المحكمة اإلدارية العميا في سكريا رقـ  - ُ
 .اإلدارم

كما  ُّٕص ََِٔالطبعة األكلى ، زنكبيا ممكة تدمر كالشرؽ، مطبعة الصالحاني ىانس، –كيدبرغ أكفوكالبركفسكر فييف  ،سعدأاألستاذ خالد  -ِ
 يمييا.

ائية العربية نية لحماية اآلثار كاألعماؿ الفنية، بحث مقدـ لمندكة العممية الثانية ضمف الخطة األمنية الكقحمد حممي أميف، الكسائؿ األمأالمكاء  -ّ
 .ُُْص، ُٖٖٗ/َُ/ٔ-ْ في الفترة بيف صنعاء  ،المنعقدة في اليمف
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تتعمؽ بالتنقيب  إجراءاتحتى يتـ ذلؾ كفؽ  ،ساعة اكتشافو ال يعد مسجبلن  األثر إف: األولالدليل 
األثرية أنو تبيف لمسمطات  فإذا .عنو األثريةكمع ذلؾ ال يمكف نفي القيمة ، التسجيؿ كمف ثـ، كاالكتشاؼ

كبالتالي  ،بعدـ تسجيمو األثريةلـ يكف كذلؾ فقد تقكـ السمطات  أما إذا، جرل تسجيمومعتبرة  أثرية قيمة ذا
 اآلثارجميع  أفحيث افترضت بداية  ،السكرم عمى ذلؾ اآلثارمف قانكف  (ْ)كقد نصت المادة  ،إىمالو
 كاآلثار ،أصكليمحدديف بشكؿ  أفرادالمسجمة باسـ  اآلثارباستثناء  ،كالمنقكلة ىي ممؾ عاـ لمدكلة، الثابتة

ة الىام ألكلى مف اتفاقي، كما أف المادة اضركرة لتسجيميا األثريةالتي ال ترل السمطات  ،المنقكلة
كجزء مف الممتمكات  اآلثاركقكاعد حماية ، أصكؿكالتي استقت منيا غالبية التشريعات ، ُْٓٗعاـ

أك  ،فنيةأك الثابتة التي تتمتع بحد ذاتيا بقيمة ، ة، تعرؼ ىذه الممتمكات بأنيا الممتمكات المنقكلالثقافية
مف كمنيا اآلثار تتمتع بالصفة األثرية النابعة ، كىذا يعني أف الممتمكات الثقافية ،، أك بطابع أثرمتاريخية

 .إجراءات تسجيمياذاتيا ال مف 
ضمف  غير مسجؿو  منقكؿو  أك، ثابتو  ثرو عف اكتشاؼ أ اإلببلغالقكانيف عاقبت عمى عدـ  إف :الدليل الثاني

 .أثرية محددة ليذه اآلثار أك أىمية  ،، دكف اإلشارة إلى قيمةلئلببلغ الميؿ المحددة قانكنان 
ثرية كاجب عمى السمطات األ تفرض ،ُاآلثار السكرمكمنيا قانكف ، غالبية قكانيف اآلثار إف الدليل الثالث:

، اليدؼ منو ضماف منع حدكث أم لمتسجيؿ ان ميدكم ان سابق ان ، كيعتبر التعييف إجراءتعييف المكاقع األثرية
كماؿ إجراءات تسجيمو. ،تمكف السمطات األثرية مف دراستو اعتداء عمى المكقع األثرم لحيف  كا 

 األثركترميـ ، بصيانة األثريةالتزاـ السمطات  األثر أىمياامتيازات خاصة ليذا  األثركيترتب عمى تسجيؿ 
 .ِالمتصرؼ االعتراض عمى ذلؾ أك، كما ال يحؽ لممالؾ

في  األثربؿ تسجيؿ ىذا  ،التسجيؿ في السجؿ العقارم إجراءاتالثابت  األثركال يعني تسجيؿ 
  األثريةكقيمتو ، كاإلقرار بأىميتو، ثرياالعتبار العقار أذا التسجيؿ كيكفي ى، األثريةالسمطات سجبلت 

     :بالقكؿ ،َُٗٗلعاـ  ُّّقرار رقـ  ِِٔ أساسكىذا ما قررتو محكمة النقض السكرية بالقضية رقـ 
ال كلـ يمـز قانكف  أـ، أثريةالمنقكالت ىي  أك، كانت العقارات إذاحؽ تقرير ما  األثريةلمسمطات  إف) 

 .ّصاحبة الصبلحية بتسجيؿ ذلؾ في السجؿ العقارم(الجية  اآلثار
كليس كؿ شيء  ،بصكرة عشكائية اآلثارال تتـ عممية تسجيؿ ، إذ خضع تسجيؿ اآلثار إلى عدة معاييركي

نما أثرم يجب تسجيمو،  :مف المعايير التالية أكثر أك، تكافر معيار أساسيتـ التسجيؿ عمى  كا 
                                                           

1
 من قانون اآلثار السوري. 13المادة  - 
 مف قانكف اآلثار السكرم . ِِالمادة  -ِ
 .ٗ-ٕاإلصدار  ،ُُٗٗعاـ  ،مجمة المحامكف السكرية ،ُّٕالقاعدة رقـ  ُُٗٗ/ُّّنقض سكرم رقـ  -ّ
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 حقبة تاريخية لحضارة ما.معيار القيمة التاريخية المعبر عف  - أ

بداعاتو، اإلنساف أعماؿمعيار القيمة الجمالية المرتبطة بنتاج   - ب ة بنتاج الطبيعة مف مناظر ، أك المرتبطكا 
 كغيرىا.، جمالية

 كالفنية ...الخ.، االنجازات العممية إلىمعيار القيمة العممية الذم يشير   - ت

 .كتراثو، كترتبط بتاريخو، المجتمععية المعبر عف أحداث تيـ معيار القيمة االجتما - ث

تككف  أفىي  ،يقكـ عمى عدة معايير األشياء بأثريةالقكؿ  أفنتيجة  إلىنخمص مف خبلؿ ما سبؽ 
إيجادىا، كما كالطبيعة في  اإلنسافأك باشتراؾ  ،مف صنع الطبيعة أك ،اإلنسافمف صنع  األشياءىذه 

كأخيرا يجب أف تتمتع  ،مف محدد عمى إنتاجياأم مركر ز  ،يجب أف تتمتع ىذه األشياء بصفة القدـ
كالتسجيؿ  ،كالقيمة الفنية ،كالندرة ،كىذه األخيرة تبنى عمى العديد مف العكامؿ أىميا القدـ ،باألىمية األثرية

 .إدارم يثبت العكامؿ السابقة جراءو ، كإفي سجبلت السمطات األثرية
نما ىنالؾ سمطات محددة منحيا كليس مف صبلحية أم كاف أف يقرر الصفة األثرية  لؤلشياء كا 

 القانكف ىذه الصبلحية فمف ىي ىذه السمطات؟ ىذا ما سكؼ تتـ معرفتو في المطمب التالي.
 أثرية األشياءتقرير السمطة المخولة  المطمب الثالث:

سكاء  أثرية األشياءصبلحية تقرير  األثريةفي جميع الدكؿ العربية السمطات  اآلثارخكلت قكانيف 
فحسب  ،كالكظيفية اإلداريةككذلؾ مستكياتيا  ىذه السمطات،تسمية كتختمؼ عقارية،  أك، كانت منقكلةأ

كفؽ  لآلثار كالمتاحؼالمديرية العامة ك ، ىك كزير الثقافة األثريةالسكرم المقصكد بالسمطات  اآلثارقانكف 
تكافرت  إذا األشياء أثريةحؽ تقرير  كالمتاحؼ كحدىا لآلثارالمديرية العامة حيث منح  ِك ُالمادتيف 

سنة أقؿ مف مئتي  األثرمأم عمرىا  األثرمالتي لـ تبمغ العمر  األشياء أما، فييا كافة الشركط البلزمة
 .ىك كزير الثقافة أثريتياصاحب الصبلحية بتقرير  فإف ،ميبلدية

لعاـ  ّرقـ  المصرم اآلثارمف قانكف  األكلىحسب المادة  األثريةبينما المقصكد بالسمطات 
العامة ىي السمطات  اآلثار، كما تعتبر دائرة أسو كزير الثقافةالذم ير  لآلثار األعمىفيك المجمس  ،ََُِ
 .السكداني اآلثارفي قانكف  األثرية

 :بالميزات التالية أثرية األشياءفي تقرير  األثريةكتمتاز صبلحية السمطات 
 بأثرية األشياءعدـ صبلحيتيا لمبت  أك، األثرية، فالقكؿ بصبلحية السمطات تعمؽ الصبلحية بالنظاـ العاـ -ُ

كيقتضي ىذا  ىك مف مسائؿ النظاـ العاـ ،ف عدموم األثريةالقكؿ باختصاص السمطات  آخركبتعبير 
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كىذا ما استقر عميو قضاء مجمس شكرل  الدكلة  ،ىذه المسألة عفكا مف قبؿ المحكمة إثارة إمكانية األمر
 .ُُٖٔٗ/ٔ/ُٗتاريخ  ْٔ/ ّْٕٔ أساسبالدعكل رقـ  ٕٓٗناني رقـ المب

أثرية عدـ تقرير  أك ،تقديرية ليذه السمطات في تقرير سمطةتعني ال  األثريةصبلحية السمطات  إف -ِ
المعايير   تتكافر في ىذا الشيء  أفيجب  ،اآلثارما مف  األثرية بأف شيئان ، فحتى تقرر السمطات األشياء

بممارسة  األثريةالشركط التي حددىا القانكف تحديدان حصريان، كبمكجب تكافر ىذه الشركط تقكـ السمطات ك 
التي  األسبابكتحديد ، كىي غير ممزمة بتعميؿ قرارىا، األشياءعمى  األثريةالصفة  بإسباغصبلحياتيا 

 أفدكف  ،األثريةات ككف نصكص القانكف منحت ىذه الصبلحية لمسمط ،أم شيء أثريةدفعتيا لتقرير 
تستعيف بالخبرات  أف األثريةكيمكف لمسمطات ، الخصكصينص عمى كجكب تعميؿ قراراتيا في ىذا 

في سكريا  اإلدارممحكمة القضاء  أيدتوكىذا ما ، نتيجة ىذه الخبرات أساسالمناسبة لتبني قرارىا عمى 
/أ تاريخ ْٓٔرار كزارة الثقافة رقـ ق إلغاءعندما تقرر لدييا  ،ََُِ/ّ/ُٔتاريخ  ٓ/ُٔٔبقرارىا رقـ 

عمى البناء المتنازع عميو رغـ  األثريةالصفة  أضفىقرار كزارة الثقافة  أفة عمى معتمد ،ََِِِ/َُ/ُّ
كالميزات ، ف البناء ال تنطبؽ عميو الخصائصأكد بأالمحكمة  بإشراؼتقرير الخبرة الفنية الجارم  أف

 .األثرية

حؽ  األثريةعندما منحت السمطات  اآلثار، فقكانيف كليست مطمقة، ىذه الصبلحية ىي صبلحية مقيدة إف -ّ
نما، لـ تطمؽ ليا العناف دكف قيد، األشياء أثريةتقرير  كال ، ّاإلدارمقراراتيا لرقابة القضاء  أخضعت كا 

 إفأك المكضكعية بؿ ، اإلجرائيةعند حدكد صحة تطبيؽ القانكف مف النكاحي  اإلدارمتقؼ رقابة القضاء 
يتحقؽ مف صحة الكقائع المادية  أف اإلدارمعمى القضاء  أف إذكعامة ، ىي رقابة شاممة ىذه الرقابة

المتضمف  األثريةككصفيا القانكني بحيث يتحرل ضماف حصكؿ التكازف بيف القرار الصادر عف السمطات 
، كفي ىذه دية التي تبرر ىذا القرار قانكنان لكقائع المامف جية كبيف ا األشياءعمى  ثريةاألالصفة  إسباغ

نما، األثريةمة قرار السمطات مدل مبلء اإلدارمالحالة ال يتحرل القضاء  نية التي مدل الشرعية القانك  كا 
 يتمتع بيا ىذا القرار.

األثرية إذا كاحتراما لمشرعية يمكف أف يصؿ األمر إلى درجة إلغاء القرار اإلدارم الصادر عف السمطات 
ىنا مف أم شخص يبني دعكاه  القرار اإلدارم إلغاءكتقبؿ دعكل  ،عمى اآلثار كاف فيو ما يشكؿ خطران 

ال يشترط لقبكؿ  :نوأ رر قضاء مجمس الدكلة المصرمق، كقد ةعمى أساس حماية اآلثار كأمكاؿ عام
                                                           

 .ُٔمرجع سابؽ ص األستاذ، سمير فرناف بالي، -ُ
2
 القضٌة غٌر منشورة، ومؤخوذة من أرشٌف محكمة القضاء اإلداري بدمشق. - 
 .ُِّسمير فرناف بالي، مرجع سابؽ، صكمشار إليو لدل أ. ُٕٔٗلعاـ  ِْإلدارم السكرية رقـ قرار محكمة القضاء ا  -ّ
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أف تككف لو مصمحة  ؿ يكفيدعكل اإللغاء أف يككف المدعي ذا حؽ مسو القرار اإلدارم المطعكف فيو ب
أك أدبية بحسباف أف دعكل اإللغاء ىي خصكمة  ،كتستكم أف تككف ىذه المصمحة ماديةشخصية مباشرة 

 .ُعينية تنصب عمى القرار اإلدارم ذاتو تستيدؼ حماية الشرعية

المستمر  األثرذات  اإلداريةىك مف القرارات  األشياءعمى  األثريةالصفة  بإسباغ األثريةقرار السمطات  إف -ْ
 .ِاإللغاءدكف التقيد بالميعاد المحدد لطمبات  اإلدارمالقضاء  أماـكالتي يسكغ الطعف فييا 

 .ّكصيانتيا تتطمب ذلؾ، اآلثاركانت مقتضيات حماية  إذاكما يجكز تعديؿ ىذه القرارات فيما بعد 
 كيستتبع ذلؾ اإلدارية األخرلذات صفة تفضيمية عمى غيرىا مف الجيات  األثريةصبلحية السمطات  إف -ٓ

عمى القرارات  أكلكيةكلو  ارجعي أثران  األشياء األثرية عمىالصفة  األثرية بإضفاءقرار السمطات  منح
حتى كلك كانت ىذه القرارات صادرة بتاريخ سابؽ ، إدارية أخرلكالصادرة عف جيات ، خالفة لوالم اإلدارية

كزارة الثقافة كجية مدعية بحؽ  أقامتيا، كمثاؿ ىذا التفضيؿ ما كرد في الدعكل التي األثريةلقرار السمطة 
 ّ/ِٗرخصة بناء رقـ  بإعطاءكذلؾ لقياـ مجمس مدينة حماة  ،مجمس مدينة حماة كجية مدعى عمييا

بإلغاء مطالبة  ،في المنطقة العقارية الثالثة بحماة ّ/ُْٓٔفي العقار رقـ  ،ُٕٗٗ/ّ/ِْتاريخ 
لدل السمطات  نو كبتاريخ منح ترخيص البناء لـ يكف العقار مسجبلن ، كرغـ أثرمبناء أككف ال خيصالتر 

/أ ِٖٓثريا بقرارىا رقـ قررت اعتبار العقار أ األثريةالسمطات  أفحيث  ،األثريةفي عداد المباني  األثرية
 اإلدارممحكمة القضاء  أف إال ،عدةأم بعد قرار منح الترخيص بالبناء بسنكات  ،ََِّ/ُِ/ِِتاريخ 

لغاء، كمكضكعان  دعكل كزارة الثقافة شكبلن قبكؿ  إلى ،ََِٖ/ْ/ِٗتاريخ  ٓ/ّٕٔانتيت بقرارىا رقـ   كا 
نو كفؽ أساس أقرار الترخيص عمى  إلغاءىا في ، كقد بنت قرار رخصة الصادرة عف مجمس مدينة حماةال

 اآلثارفي الجميكرية العربية السكرية المحافظة عمى  األثريةلمسمطات  فإف ،السكرم اآلثارقانكف  أحكاـ
لما  آثاركما يجب تسجيمو مف ، األثريةكالمكاقع ، كالمباني التاريخية أثرية األشياءكما تتكلى كحدىا تقرير 

 أصدرتنو تحقيقا ليذا المبتغى فقد كأ، كحمايتيا، بيدؼ صيانتيا أك قكميةو ، فنيةو  أك تاريخيةو  أىميةو ليا مف 
سير الدعكل  أثناءكذلؾ  ،ََِّ/ُِ/ِِ/أ تاريخ ِٖٓالجية المدعية )كزارة الثقافة( القرار ذم الرقـ 

 /أ ِٖٓأجرتيا بخصكص العقار مكضكع الدعكل، كتضمف قرارىا البلحؽ رقـ استكماال لمدراسة السابقة 

                                                           
1
بخصوص دعوى إلغاء قرار إداري صادر  2010/ 3/  13تارٌخ  41لسنة  9352راجع قرار المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر، الطعن رقم   - 

 والقانون على الشابكة. مصر المتعلق بتطوٌر هضبة األهرام، تفاصٌل القضٌة منشورة فً موقع دار العدالةعن المجلس األعلى لآلثار فً 
 .َِْكمشار إليو لدل سمير فرناف بالي ، مرجع سابؽ ص ُٖٔٗلعاـ  ْٖطعف رقـ ّقرار محكمة القضاء اإلدارم السكرية رقـ  -ِ
، القضية غير منشكرة كمأخكذة مف أرشيؼ محكمة القضاء اإلدارم ََُِ/ّ/َُتاريخ  ُ/ْٓٔرقـ  ةقرار محكمة القضاء اإلدارم السكري -ّ
  دمشؽ.ب
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 معماريةن  كؿ شريحةن ككنيا تش األثريةمف ضمف المباني  ار العقارات المفرزة الحقان عف العقار،اعتب
 .مميزةن  كعمرانيةن 

ىيئة اآلثار رية العميا في مصر حيف قررت بأف: كيكافؽ ىذا الرأم ما انتيت إليو اجتيادات المحكمة اإلدا
 أك شغؿ أم مكاف في المكقع ،المصرية ىي المختصة كحدىا بالمكافقة عمى أم ترخيص إلقامة منشآت

الصادر عف منطقة اإلسكاف بالمحافظة دكف مكافقة ىيئة  ، كنتيجة لذلؾ ال يجدم الترخيصاألثرم
 .ُاآلثار

، ككف ليذه الصبلحيات أساسيكداعـ  اآلثارفي ترسيخ صبلحياتيا عمى تسجيؿ  األثريةاعتماد السمطات  -ٔ
ارض تتع كأىدافيا، أعمالياف كالكاقعية أل، البعض محاربة مف الناحية العمميةكما يرل  األثريةالسمطات 
 ..الخ..ِكحدائؽ، كمرائب، كمع حاجات المدنية مف طرقات، ى التحديث العمرانيمع ما يسم

فبما أف  .ثرمبأنو أ سابقان  مكصكؼو  عف أم شيءو  األثريةىي المخكلة بسحب الصفة  األثريةالسمطات  -ٕ
عمى شركط  ان المشرع منح السمطات األثرية صبلحية إضفاء الصفة األثرية عمى العقارات كالمنقكالت بناء

، كىذا ما تكصمت كف مف قبؿ السمطات األثرية ذاتيافإف إخراج ىذه األشياء مف عداد اآلثار يك .محددة
 ران اثالمعتبرة آ إف حماية اآلثار المممككة لمدكلة ) :إليو المحكمة اإلدارية العميا في مصر عندما قررت

يا مف عداد اآلثار إال مف كال يجكز إخراج ،عمى طمب كزير الثقافة ان بمقتضى قرار مف رئيس الكزراء بناء
 (ّالتي قررت ذلؾ ةر اإلداذات قبؿ 

المسؤكؿ كىي  ،أف السمطة المخكلة بتقدير أثرية األشياء ىي السمطات األثرية ستنتج مما سبؽيي 
نما ليا ا  ك  ،إال أف ىذه السمطة في تقدير أثرية األشياء ليست مطمقة ،المباشر عف تطبيؽ قكانيف اآلثار

إذ يجب أف تتكافر المعايير المطمكبة  ،كما أنيا ليست سمطة تقديرية ،دكد مرسكمة بنصكص القانكفح
ليا أكلكية عمى قرارات الجيات اإلدارية األخرل أف إذ  ،كىي سمطة تفضيمية ،قانكنا لمقكؿ بأثرية األشياء

 قائمة أخيرا عمى التسجيؿ في السجؿ الخاص بالسمطات األثرية.ىي ك 
  لآلثارالقانكنية العامة في الحماية الجزائية  باألحكاـالمتعمؽ  ،األكؿالبحث في الباب مف خبلؿ 
كتمتع  ،قانكنان  محددةن  زمنيةن  ترةن ف إنتاجوعمى كمر  ،األقدمكفكؿ ما تركو  :ىي اآلثارف أيمكف القكؿ 
 كأدكات ،كالفخاريات ،منقكلة كالتماثيؿ إمافيي  :حد نكعيفأاآلثار كتأخذ  ،محددةو  كتاريخيةو  ،بمميزات فنيةو 

ما ،كالزينة...الخ ،الصيد  ...الخ.، كالكيكؼ، كالمغاكركالقبلع ،كالحصكف ثابتة كا 
                                                           

1
 .40القاعدة  426ص 32، لسنة المكتب الفنً 15/12/1991ع جلسة  ق 29لسنة  2242رقم  فً مصر ة العلٌادارٌاإل قرار المحكمة - 

 .َِصَُُِ/ٖ/ُْتاريخ  َُُْٔ، حديث خاص لجريدة الثكرة السكرية بالعدد عفيؼ البينسي، العكدة إلى التراث قضيتنا .د ِ-
3
 .292القاعدة  2422الجزء الثالث ص 46، المكتب الفنً لسنة 1/2/2001ق ع جلسة  44لسنة  425م رق اإلدارٌة فً  مصرقرار المحكمة   - 
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 أكرىنيا  أكمما يعني عدـ جكاز بيعيا  ،لآلثارفي غالبيتيا لقكاعد الممكية العامة  اآلثارتخضع كما 
 ضمف حدكد ضيقة كاضعان  لآلثارالمشرع اعترؼ بالممكية الخاصة  أف إالالحجز عمييا أك تممكيا بالتقادـ. 

 إلى اآلثارنقؿ  إلىتؤدم  أفالتي مف الممكف  عمى التصرفات الماسة بالممكية الخاصة، بعض القيكد
 حماية لممكركث الثقافي لمببلد. بيا رالضر  إلحاؽ أكالخارج 

فيي قكاعد ممزمة كضركرية كاستثنائية  ،ائصكتمتاز قكاعد الحماية الجزائية لآلثار بالعديد مف الخص
كما يظير عند تطبيقيا التنازع بيف القكانيف  ،إال أنيا متعددة المصادر كتحتاج لتعاكف دكلي في تطبيقيا

ذات الشأف حكؿ أكلكية التطبيؽ، كحتى تخضع األشياء لقكاعد حماية اآلثار يجب أف تتمتع بالصفة 
أك باشتراكيما في إنتاجيا كمر عمييا فترة زمنية  ،أك الطبيعة ،اإلنساف األثرية النابعة مف ككنيا مف صنع

ىي العمر األثرم كتمتعت بمميزات فنية كتاريخية كأثرية محددة، كال تممؾ أم جية كانت إسباغ الصفة 
حتى كلك تكافر فييا الشركط المطمكبة، ألف المشرع حصر ىذه  ،األثرية عمى األشياء مناط الحماية

ة بالسمطات األثرية كحدىا إال أف صبلحيات السمطات األثرية في تقرير أثرية األشياء ليست الصبلحي
صبلحيات مطمقة إذ يجب أف تقكـ ضمف حدكد معينة كما أنيا ليست بتقديرية إذ يجب أف تقكـ عمى 

ة بالصفة أساس تكافر المعايير المطمكبة قانكنا في تقرير األثرية، كما تمتاز صبلحيات السمطات األثري
لمغاية  التفضيمية مف حيث قراراتيا إذ تتمتع بأكلكية التطبيؽ عمى قرارات السمطات األخرل كذلؾ تحقيقان 

 األساسية مف قكاعد الحماية كىي حماية اآلثار.
إلى البحث في  يتـ االنتقاؿسكؼ  ،مف الحديث عف األحكاـ العامة في حماية اآلثار الفراغ كبعد

 األحكاـ الخاصة المتعمقة بحماية اآلثار في الباب الثاني. 
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 الباب الثاني
 األحكام القانونية الخاصة في الحماية الجزائية لآلثار

ـ األحكاـ يقست، ال بد في البداية مف لقانكنية الخاصة في حماية اآلثارعند الحديث عف األحكاـ ا
الحماية  البعض كيعرؼ .إجرائيةكأخرل مكضكعية، أحكاـ القانكنية في حماية اآلثار إلى نكعيف: 

بشكؿ عاـ بالقكؿ: )ىي كؿ احتياط يرتكز عمى كقاية شخص، أك ماؿ ضد المخاطر كضماف  المكضكعية
سبلمتو كذلؾ بكاسطة كسائؿ قانكنية، أك مادية، كىذا االحتياط يتكافؽ مع مىٍف يحميو، أك ما يحميو

ُ.) 
ء كىي أيضا: ) إضفاء الحماية التشريعية لممصالح التي يتكخاىا الشارع، كيعبر عف ذلؾ بالجزا

 .ِالجنائي، أك العقكبة (
 تطبيؽ : تقرير ميزة إجرائية تأخذ شكؿ االستثناء عمى عامةو  أما الحماية اإلجرائية فيي بصكرةو 

القكاعد اإلجرائية العامة في حاالت خاصة يستمـز تحقيؽ المصمحة فييا تقرير ىذه الميزة كذلؾ باستبداؿ 
 .ّاإلجرائية قاعدة إجرائية بأخرل، أك بتعميؽ انطباؽ القاعدة

 الحماية ليس إجراءاتألف  ،إطبلقوعمى  يجرمأف يمكف نو ال أخذ عمى ىذا التعريؼ ؤ كي
جؿ تحقيؽ غرض إجراءات معتادة تفرضيا الحاجة مف أتككف ذات طبيعة استثنائية، فيي  أفبالضركرة 

 في حماية المصمحة مكضكع الحماية. زيادةالاالستثنائية لضماف  األمكربعض  إلييامحدد، كقد تضاؼ 
التي مف  األفعاؿالنصكص القانكنية التي تجـر  اآلثار،كتتضمف الحماية المكضكعية في مجاؿ 

صكرة كانت، كفرض العقكبات المناسبة حسب خطكرة كؿ  بأماالعتداء عمييا  أك باآلثار،شأنيا المساس 
 ، كتتنكع العقكبات بناءان عمى ذلؾاآلثارالذم يصيب جريمة، أك كفقا لما تحدثو مف نتائج متمثمة بالضرر 

 .عف العقكبات اإلضافية كالفرعية ، فضبلن كأخرل جنحيةو  إلى عقكبات جنائيةو 
كغيرىا مف  األثرية،فتتضمف جميع الكاجبات المفركضة عمى السمطات  اإلجرائيةالحماية  أما

كمنع كقكع الجرائـ ضدىا  اآلثارلكقائية لحماية ، كاتخاذ التدابير ااآلثارالجيات العامة المخكلة بحماية 
 الخارج.  إلىخرجت  إفكاستردادىا  اآلثارحفظ كترميـ كصيانة كحراسة  أعماؿكتنظيـ 

كفي  ،كسيتـ البحث في ىذا الباب في األحكاـ المكضكعية في حماية اآلثار في الفصؿ األكؿ
 الفصؿ الثاني سيتـ الحديث عف األحكاـ اإلجرائية في الحماية.

                                                           
1
عام  ،محمود صالح العادلً، الحماٌة الجنائٌة اللتزام المحامً بالمحافظة على أسرار موكلٌه، اإلسكندرٌة، دار الفكر الجامعً، الطبعة األولى - 

 .6ص ،2003
2
 .111، ص1991لكتاب، الطبعة الثانٌة، عام دي محب حافظ، الحماٌة الجنائٌة ألسرار الدولة، القاهرة ، الهٌئة العامة لمج - 
3
 .2، ص2002حمد طه، الحماٌة الجنائٌة للعالقات الزوجٌة، الرٌاض، أكادٌمٌة ناٌف للعلوم األمنٌة، الطبعة األولى، عام محمود أ - 
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 الفصل األول
 األحكام الموضوعية في حماية اآلثار

العامة  األحكاـ ك، ثار الكثير مف القكاعد القانكنيةتضمنت التشريعات العربية المتعمقة بحماية اآل
، كما تضمنت ىذه اإلداريةأك الناحية ، ة الماديةبحماية اآلثار، سكاء مف الناحي رتبط ارتباطا كميان التي ت

مف خبلؿ  الخاص ، كالردعلردع العاـيدؼ إلى حماية اآلثار عف طريؽ تحقيؽ االتشريعات قكاعد قانكنية ت
 منيا عقكبةن  فردت لكؿ جريمةو أ، ك تقع ضد اآلثار لتي قدامف الجرائـ  ، لذلؾ ذكرت جممةن العقكبة الجزائية

في المكاقؼ بيف التشريعات  كنجـ عف ذلؾ تنكعان ، د مف البمدافمسفة التشريعية لكؿ ب، حسب الفممحددةن 
الفصؿ ىذا كسيتـ البحث في ذلؾ مف خبلؿ تقسيـ ، كمتساىؿو  العربية المتعمقة بحماية اآلثار بيف متشددو 

 رائـ الضرركج في المبحث األكؿ، عمى تقسيـ الجرائـ حسب النتيجة إلى جرائـ الخطر ان إلى مبحثيف بناء
 .في المبحث الثاني
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 المبحث األول
 جرائم الخطر 

. ُالضرر المحتمؿ الذم ييدد المصمحة التي يحمييا القانكف في نص التجريـ :يعرؼ الخطر بأنو 
كألنو  ،ِكما يعرؼ بأنو: الحالة التي يقترب فييا سمكؾ الفاعؿ مف الضرر بدكف أف يحدث الضرر الفعمي

عف كاقعة قانكنية، أم عف اتجاه المشرع إلى  لنتيجتيا كجكد مادم محسكس تعبر جرائـ الخطرليس 
كىذا ما يميز جرائـ الخطر عف جرائـ الضرر التي تستمـز  ،ّتجريـ االعتداء عمى مصمحة جديرة بالحماية

كفيما يخص جرائـ اآلثار فإنو يكجد العديد مف الجرائـ التي  ) كنتيجة لمسمكؾ اإلجرامي (حصكؿ الضرر
كقد ، مؤكدةو  شبوى  كرةو يمكف أف تصنؼ في قائمة جرائـ الخطر إلمكانية حصكؿ الضرر ضد اآلثار بص

   . ىذه الجرائـ بمجرد كقكع حصؿي
ي ، كفاألكؿ، كىي جريمة حيازة اآلثار بدكف ترخيص في المطمب كسكؼ يتـ بحث جرائـ الخطر

في  ة االعتداء عمى المكاقع األثرية، كجريممة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيصالمطمب الثاني جري
 .التجار باآلثار في المطمب الرابع، كمف ثـ جريمة االمطمب الثالث
 : جريمة حيازة اآلثار بدون ترخيصالمطمب األول

، أك صاحب حؽ عيني الؾالم، بقصد الظيكر بمظير ثارالحيازة ىي السمطة الكاقعية عمى اآل
الثابتة   اآلثارمف  األجزاء، ككذلؾ المنقكلة اآلثاربدكف ترخيص عمى  اآلثارتقع جريمة حيازة ك  .ْآخر

ت فيما يخص ردة الفعؿ كجكد اختبلؼ بيف ىذه التشريعا، العربية اآلثاركيبلحظ مف خبلؿ دراسة قكانيف 
 ، كسيتـ البحث في ىذاذات الشأف األثريةبدكف ترخيص مف قبؿ السمطات  اآلثارعمى حيازة التشريعية 

يف يخصص األكؿ لمعرفة مكقؼ التشريعات العربية مف حيازة اآلثار، كيفرد عفر خبلؿ المكضكع مف 
 :الثاني لدراسة أركاف جريمة حيازة اآلثار كعقكبتيا حسب اآلتي

 
 
 
 

                                                           
1
الحماٌة الجنائٌة للبٌئة فً القانون اللٌبً، بحث مقدم للمإتمر السادس للجمعٌة المصرٌة للقانون الجنائً المنعقد  بٌن فرج صالح الهرٌش ، . أ  - 

 .310، ص1993، دار النهضة العربٌة 10/1993/ 25-21
2
 .152، ص1992م رمسٌس بهنام، النظرٌة العامة للقانون الجنائً، اإلسكندرٌة، منشؤة المعارف، الطبعة الثالثة، عا .د - 
3
 .106د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، مرجع سابق، ص- 
4
 ( من مشروع تعدٌل قانون اآلثار السوري.1المادة ) - 



145 
 

 .اآلثارحيازة من العربية موقف التشريعات : األولالفرع 
ىذه المكاقؼ  إجماؿكيمكف لنا ، اآلثارتنكعت مكاقؼ التشريعات العربية المقارنة مف مسألة حيازة  

 .األكؿمع  مقارنةن  كالثاني متكازفو ، متشددو  األكؿ، باتجاىيف مختمفيف
ثـ  صريحةو  انكنيةو ق بمكجب نصكصو  عامةو  كقاعدةو  اآلثاركىك االتجاه الذم حظر حيازة  :األولالتجاه 
 .في حاالت قائمة قبؿ صدكر القانكف بعض االستثناءات كضع ليا

ثار التي حظرت حيازة اآل ُ/ُٕفي المادة  ََِِلعاـ  ٓٓالعراقي رقـ  اآلثارقانكف ، كيمثؿ ىذا االتجاه 
 المرخص بحيازتياثرية ، كالمسكككات األثرية المسجمة لدل السمطة األالمنقكلة باستثناء المخطكطات

المكقكفة كالخانات المممككة، أك  ،كالمقابر ،، كالمشاىدككذلؾ محتكيات دكر العبادة، كالعتبات المقدسة
، أك يتكلكف إدارتيا عمى أك االعتبارييف الذيف يممككنيا ،فيي تبقى خاضعة لتصرؼ األشخاص الطبيعييف

 يا.، أك تشكييجميا مع عدـ اإلضرار بياف أأف تستخدـ لؤلغراض التي أنشأت م
لدل  اآلثارتسجيؿ ىذه  مشترطان ، كأجازىاالمنقكلة  اآلثاركىك االتجاه الذم اعترؼ بحيازة  :التجاه الثاني

غير مشركعة في حاؿ عدـ تسجيميا لدل السمطات  اآلثاركبالتالي تعتبر حيازة ، األثريةدكائر السمطات 
العربية كمنيا قانكف  اآلثارخذ بيذا االتجاه غالبية قكانيف كقد أ .بالحيازة كالحصكؿ عمى مكافقتيا ة،األثري
 اآلثاركالييئات حؽ اقتناء  لؤلشخاص أعطى، حيث كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِكرم رقـ الس اآلثار

ذلؾ مف غير  أما ،ـ منياميلتسجيؿ ال األثريةتعرض عمى السمطات  أفكاالحتفاظ بيا عمى ، المنقكلة
 (.ِّ)ـ مف عدمو لكزير الثقافة اجيميتس أمركيترؾ ، تصريحا بيذا الخصكصفيمنح حائزىا  ،اآلثار

 لآلثارلمداللة عمى الحيازة المشركعة  (اقتناء)  :السكرم استخدـ عبارة اآلثارقانكف  أفيبلحظ ك 
 األثركما ميز بيف  ،الكطنيةك ، األجنبية اآلثاريميز بيف  أفدكف  األثريةالمنقكلة كالمسجمة لدل السمطات 

 أشخاصبمكجب تقرير خبرة مف  األثريةلة يعكد تقديرىا لمسمطات كىذه مسأ، ـميالغير  كاألثرـ ميال
 مختصيف.

حيث ميز بيف نكعيف مف  ،ثار السكرم فقد جاء أكثر تفصيبلن اآل حماية التراث أما مشركع قانكف
لآلثار الكطنية في المادة  مشركعةىناؾ حيازة غير  ،يذا المشركعل فكفقان  .الحيازة حسب محؿ ىذه الحيازة

مشركعة لآلثار ، أك غير ذلؾ، كحيازة غير ، أك ميربان سركقان م محؿ الحيازة سكاء أكاف األثر ّالفقرة  ٕٕ
اآلثار فقد حظره المشركع المذككر منيا، كفيما يخص اقتناء  ٕالفقرة  ٕٕالكاردة مف الخارج كفؽ المادة 

 .ّالفقرة  ٕٕاألثر الكاجب تسجيمو كفؽ المادة رابطا حصكؿ جـر االقتناء بعدـ تسجيؿ 
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حيازة اآلثار بمكجب الشركط التي  ،ََُِلعاـ  ّمف قانكف اآلثار المصرم رقـ  ٔكما أجازت المادة 
 يحددىا القانكف.

منو حيث فرض عمى  ُِفي المادة  ،ُٕٗٗلعاـ  ٖاليمني رقـ  اآلثارقانكف  أيضان خذ بيذا المكقؼ كقد أ
يقكـ بتسجيميا لدل الييئة خبلؿ سنة مف  أفأم ممتمكات ثقافية كطنية كفقا ليذا القانكف  كؿ مف بحكزتو

 تاريخ صدكر ىذا القانكف.
 منو.ٓٔفي المادة  ،ُٖٗٗلعاـ  ْ-ٖٗخذ بيذا الرأم قانكف اآلثار الجزائرم رقـ كما أ

جماالن يبلحظ أف كافة التشريعات اتجيت إلى عدـ تجريـ نما جرمت الحيازة العرضية المجردة لآلثار كا  ، كا 
كبيف ، لتمييز بيف حالة الحيازة العرضية، كيبقى ا(عمى سبيؿ االقتناء فقطالمستمرة )ى الحيازة كعاقبت عم

يقصد حكمة المكضكع كفؽ كقائع القضية، إذ يرل البعض أنو لمعمى سبيؿ االقتناء المستمرة الحيازة 
كىذا يشير إلى مركر مدة مف الزمف عمى  ،ُراالحتفاظ بو عمى سبيؿ التذكا حيازة األثر مع باالقتناء
 .االقتناء
ىا؟ أـ لكؿ مف المفيكميف داللة مختمفة؟ فمف خبلؿ دراسة ىذا كلكف ىؿ تعني حيازة اآلثار اقتناء 

عمى كبيف اقتنائيا. كيتركز جكىر االختبلؼ  ،د اختبلؼ بيف حيازة اآلثار المنقكلةك جالمكضكع تبيف ك 
يجيز لمشخص  قانكنيو  مستند كؿ منيما. فمستند ترخيص حيازة اآلثار المنقكلة ىك أم سببو  األول:أمريف 
أك  ،ثر منقكؿ لدل خبير آثار لمعاينتوفكضع أ ؛محددو  كلغرضو  ،كجيزةو  المنقكؿ كلك لفترةو  األثرحيازة 
لمقياـ  األثرالترخيص ىنا صفة الخبير كاستبلمو  كأساسيجعؿ ىذا الخبير حائزا بمكجب ترخيص،  دراستو
بالحيازة  ىذا التكميؼ بالنقؿ ترخيصان  يعد ،آلخرثر منقكؿ لشخص بغية نقمو مف مكاف كتسميـ أ بعممو.
أك ترميمو يجعؿ ذلؾ  ،ثر منقكؿ لدل شخص لصيانتوضع أك ، ك لممكاف المحدد لنقمو األثر إيصاؿلحيف 

  الخبير أف، كمف المفترض لترخيص ىنا صفة ذلؾ الشخص كميمتوا كأساس ،بترخيص الشخص حائزان 
أك تـ تكميفيـ  ،بمزاكلة عمميـ اإلدارمعامؿ الصيانة كالترميـ قد حصمكا عمى الترخيص  أك ،الناقؿ أك

مف  -المضبكط مف قبؿ الشرطة  - األثربذلؾ بحكـ عمميـ كصفتيـ كأف يقكـ عنصر الشرطة بنقؿ 
 مستكدع الحفظ...الخ. أك ،المتحؼ إلىمركز الشرطة 

ف يقتني بأ محددو  لشخصو  األثريةتصدر عف السمطات خاصة عمى مكافقة  ان االقتناء فيككف بناء أما 
كتعتبر  األثرية ليحتفظ بو،في سجؿ خاص منظـ مف قبؿ السمطات  كمسجبلن  ،كمكصكفان  ،محددان  منقكالن  أثران 

لمحيازة، كىذا يعني أف صحة الحيازة ال تعني  كبالمحصمة سندان االقتناء لممقتني بشرعية  ىذه المكافقة سندان 
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صحة االقتناء، لكف االقتناء الذم يستكمؿ شركطو يدؿ عمى صحة الحيازة حكمان ألنيا بالنتيجة محصمة 
 لبلقتناء.
تعتبر الحيازة  أفكال يصح  .ال تعني صحة االقتناء ،مجرد الحيازة بترخيص أفكىذا يعني  

فف مجرد الحيازة ك عمى االقتناء، أل األثريةبلقتناء الذم يتطمب مكافقة السمطات ل بترخيص سندان  طاؿ  ا 
 ال يبرر االقتناء. أمدىا

: مدة الحيازة، إذ أف لمحيازة مدة محددة يضعيا صاحب الصبلحية بالترخيص، أما االقتناء والثاني
 فيفترض بطبيعتو مدة مستمرة.

في حاؿ ك  أك المقتني. ،يكمف في مستند الحائز ،كبيف اقتنائو ،المنقكؿ األثرالفرؽ بيف حيازة  إذف 
كبيف االقتناء  ،ميما في التمييز بيف الحيازة غير المشركعة تمعب المدة الزمنية دكران  فر الترخيصعدـ تكا

 يرىا.بر مسألة مكضكعية يعكد لمقضاء تقدبدكف ترخيص، كتعت
ف الحيازة، كبيف بيأمران ثالثان لمتمييز  ،لسابقيفإلى األمريف ات إال أف محكمة النقض المصرية أضاف

فالحيازة ىي كضع اليد عمى الشيء األثرم المنقكؿ، كممارسة كؿ  ،التصرؼ باآلثاركىك  ،االقتناء
ثار، حيث صبلحيات المالؾ، أما االقتناء فبل بد أف يككف ىناؾ اقتراف بيف الحيازة كبيف التصرؼ باآل

لسنة  ُُُٕمف قانكف اآلثار رقـ  ّْبيف مف نص الفقرة ق مف المادة ) لما كاف مف القضت بالقكؿ: 
ثر، كالتصرؼ فيو عمى خبلؼ أحكاـ القانكف و ككاضح داللتو أف جريمة اقتناء أفي صريح عبارت ،ُّٖٗ

حماية  ال تتحقؽ إال إذا اقترنت حيازة األثر بالتصرؼ فيو عمى خبلؼ ما يقضي بو القانكف، ككاف قانكف
ف أ .ُّٖٗلسنة  ُُٕاآلثار رقـ  أف يخطر ىيئة اآلثار  كجب في مادتو الثامنة عمى كؿ مف يحكز أثران كا 

مف  –كالعقكبات المقررة كفؽ أحكاـ القانكف  عند بياف الجرائـ –جؿ معيف. إال أنو قد خبل عنو خبلؿ أ
ليذا الفعؿ إذا  طاعف إذ لـ يسف عقكبةن تأثيـ كاقعة عدـ اإلخطار عف حيازة األثر، كىي الجريمة المسندة لم

 .(ِلـ يقترف بالتصرؼ في األثر ...
ني ال أشارؾ المنقكؿ بعد حيازتو  باألثرف التصرؼ أل التكجو، ىذافي محكمة النقض المصرية  كا 

يشكؿ التصرؼ  أفكمف الممكف  .عف االقتناءمستأخرة، كمستقمة عف الحيازة، ك بعد اقتنائو يعد مسألة  أك
، كبالتالي ال طائؿ مف األثريةالمنقكؿ جريمة مستقمة في حاؿ حصكلو بدكف مكافقة السمطات  باألثر

التمييز بيف الحيازة لمجرد الحيازة، كبيف الحيازة بقصد التصرؼ كالتي أسمتيا محكمة النقض المصرية 
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ف ع فضبلن  ،منيما)االقتناء( خاصة كأف أساس التمييز بيف الحيازة كاالقتناء ىك المستند القانكني ألم 
 عقب الحيازة تصرؼ باألثر كما قد يعقب االقتناء تصرؼ باألثر.المدة الزمنية لكؿ منيما، فقد ي

 :وعقوبتيا أركان جريمة حيازة اآلثار بدون ترخيص :الفرع الثاني
السمطة الكاقعية عمى : األكلى بأنيايعرؼ مشركع تعديؿ قانكف اآلثار السكرم الحيازة في المادة   

كىذا يعني أف جريمة حيازة اآلثار ، أك صاحب حؽ عيني آخر، التراث بقصد الظيكر بمظير المالؾ
 .كالركف المعنكم، مى ركنيف ىما الركف المادمبدكف ترخيص تقـك ع

 :الركن المادي: أولً 
المشرع لـ يشترط كقكع  أفعمى اعتبار ، بدكف ترخيص مف جرائـ الخطر اآلثارككف جريمة حيازة  

يقصد منو منع كقكع ضرر كبير  كقائيو  ار تجريـ المشرع  ليذه الجريمة كإجراءو كعمى اعتب، ضرر محدد
الركف المادم فييا  فإف، (الخ...إتبلفياأك ، كبيعيا)مشركعة الغير راء الحيازة يقع مف ج أفمف المحتمؿ 

 أفأم  .باآلثاريمحؽ الضرر  أفطر مف المحتمؿ فيحدث عنو خ ،يقـك بو الجاني ميجر يتمثؿ في سمكؾ 
كليس ليذا الخطر شكؿ ، ما إصابتيا بضررو  لخطر اآلثاريعرض  أفمف المحتمؿ  اإلجراميىذا السمكؾ 

 .معيف
ىك سمكؾ ايجابي يتمثؿ  ،بدكف ترخيص اآلثارفي جريمة حيازة  اإلجراميما يككف السمكؾ  كغالبان 

تككف حيازة  أفكال ييـ في ذلؾ ، مما يمكنو مف التصرؼ فيو بحرية ،تحت سيطرة الجاني األثرفي كقكع 
نما، ناقصة أـحيازة كاممة  األثر  المنقكؿ تحت تصرؼ كسيطرة الجاني. األثرالبلـز لمتجريـ ىك كجكد  كا 

 يبدأ أفيمكف  كلكف ىؿ يتصكر أف يككف السمكؾ اإلجرامي في الحيازة سمبيان؟ حسب رأيي 
 يأتيو الذم ،يحصؿ بمجرد االمتناع سمكؾ سمبيب بدكف ترخيص اآلثارفي جـر حيازة  اإلجراميالسمكؾ 

يقـك كال ألم سبب كاف،  تحت تصرفو المنقكؿ األثر أك يقع يعثر عمى الشيء األثرم، الجاني عندما
المختصة عف كجكده تحت حيازتو كرىف تصرفو، كيتبع ىذا السمكؾ السمبي سمكؾ  األثريةالسمطات  بإببلغ

 .قانكنيو  ايجابي يتمثؿ باستمرار الحيازة دكف سندو 
 :كف ترخيص يجب التمييز بيف حالتيفبد اآلثاركفيما يخص الركف المادم لجريمة حيازة كبناءان عميو 

 : الحالة األولى
كي  لآلثارتمنح لكؿ حائز  عف ميمةو  كىي عبارةه ، ة التي يحددىا القانكف عند صدكرهكىي المرحم

 إذا األثريةأك أف يقكـ بتسجيؿ ممكيتو ليا بعد مكافقة السمطات ، المختصة األثريةيقكـ بتسميميا لمسمطات 
عما بحكزتو  األثريةالسمطات  بإببلغأم حائز ال يقكـ  فإف ؛مضت الميمة فإذا .تكافرت شركط ذلؾ قانكنان 
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كيعرضو  بدكف ترخيص اآلثارلجريمة حيازة  يجعمو مرتكبان  ؛بحكزتو مف آثار، كال يسكم كضع ما آثارمف 
 رقـ  السكرم اآلثارمف قانكف  ٕٓكىذا ما نصت عميو المادة ، لة الجزائية المذككرة في القانكفلممساء
لـ يسجميا لدل  منقكلةن  التي أعطت ميمة مدتيا ستة أشير لكؿ مف يقتني آثاران  ،ُّٔٗلعاـ  ِِِ

 مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف. السمطات األثرية لتسجيميا كذلؾ اعتباران 
 : الحالة الثانية

كىذه الحالة تفترض اكتشاؼ المحددة في الحالة األكلى. ميمة البعد انتياء  تأتيكىي الحالة التي 
لمف  جديدةن  ميمةن  أيضان لمشرع كىنا منح ا، هبعد نفاذ مضي الميمة التي يحددىا القانكف بعد منقكؿو  ثرو أ

ئية عمى جـر الحيازة بدكف ترخيص لة الجزاعنو تحت طائمة المساء باإلببلغكي يقـك  منقكالن  أثران يكتشؼ 
، كتتراكح ىذه الميمة بيف األربع كالعشريف ساعة كاألسبكع حسب السياسة مكتشؼو  ثرو عف أ اإلببلغعدـ ل

مضت الميمة  إذا مشركعةو  غيرً  بصكرةو  منقكؿو  ألثرو  يعد حائزان  أيضان كفي ىذه الحالة  .التشريعية لكؿ دكلة
مف  ٖالمادة ك  السكرم اآلثارمف قانكف  ِٔحسب المادة األثريةالسمطات  إببلغالتي حددىا المشرع دكف 

 قانكف اآلثار المصرم، كبقي األثر في حيازة الممتنع عف التبميغ.
 األكلىبدكف ترخيص تمر بمرحمتيف  اآلثارجريمة حيازة  أفكيرل بعض فقياء القانكف الجزائي 

خبلؿ الميمة التي حددىا  المنقكؿ تحت سيطرتو األثرف جعؿ الحيازة بأكىي مرحمة اقتراؼ الجاني سمكؾ 
 الحيازة ذلؾ باالمتناع عف عدـ التخمي عف ك  كىي التي تتككف مف سمكؾ سمبي نيةكالمرحمة الثا، القانكف

التي تتـ كف بدء الجريمة المستمرة مف المحظة فيك ،األثر المنقكؿبغرض تسجيؿ  اإلببلغكالمتمثؿ في عدـ 
 .ُكتنتيي بانتياء حالة االستمرار في المرحمة الثانية، األكلىفييا المرحمة 

نما، لتداخميما لتمييز بيف المرحمتيف المذككرتيفال يمكف ا :نوكأرل أ بدكف  اآلثارجريمة حيازة  كا 
محدد يتمثؿ  إجراميفي سمكؾ  المفترضتيفكاحد تندمج فيو المرحمتيف  إجراميمف سمكؾ ترخيص تتككف 

بغية تسميمو  الميمة المحددة قانكنان عنو خبلؿ  اإلببلغكاالمتناع عف ، تحت سيطرة الفاعؿ األثربكضع 
بدكف ترخيص تظير بعد انتياء الميمة المحددة  اآلثارجريمة حيازة  أف إذ، المختصة األثريةلمسمطات 
فك  .التطرؽ لو بعد أف مضت كال فائدة مف، االمتناع كقع خبلؿ الميمة أف كىذا يعني، لئلببلغ استمرار  ا 
بانتياء جريمة مستمرة تنتيي  باألساسككف الجريمة كقعت كىي  ،غير شيئان ال ت اإلببلغاالمتناع عف حالة 

خبلؿ الميمة  اإلببلغفي االمتناع عف  سمكؾ الفاعؿؤكد اندماج ، كىذا يصحالة الحيازة بدكف ترخي
في مع سمككو المتمثؿ بإبقاء األثر تحت سيطرتو ) حيازتو( كىك سمكؾ ايجابي كىك سمكؾ سمبي  المحددة

                                                           
 .ََْ، الحماية الجنائية لآلثار، دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، صحمد الحذيفيأأميف  .د -ُ
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نو ال يمكف تصكر جـر المنقكؿ بدكف ترخيص بدليؿ أ األثركاحد كىك الذم يشكؿ جـر حيازة  إجراميكياف 
 المنقكؿ تحت سيطرة الحائز. لئلببلغ رغـ كجكد األثربدكف ترخيص خبلؿ الميمة المحددة  األثرحيازة 

 .ف العقار بطبيعتو ال يقبؿ الحيازةأل، عمى منقكؿ إالبدكف ترخيص  األثركال تقع جريمة حيازة 
، كتظير ىنا ف جـر الحيازة بدكف ترخيصستقبل عم عف اكتشافو يشكؿ جرمان  اإلببلغعدـ فإف  ،بالتاليك 

 .أكالن  اآلثارقانكف  إلىثر عقارم كفي ىذه الحالة ال بد مف العكدة مسألة حيازة جزء مف أ
التي تشكؿ  اآلثارنص بشكؿ صريح عمى اعتبار  ،ُٕٗٗلعاـ  ٖاليمني رقـ  اآلثارفقانكف  

 اآلثارالسكرم فقد عرؼ  اآلثارقانكف  أما، المنقكلة اآلثارالزخارؼ في حكـ  أك، ثابتة آثارمف  جزءان 
المنقكلة ىي التي صنعت لتككف بطبيعتيا منفصمة عف  اآلثار -ب ) :بالقكؿمنو  ّفي المادة المنقكلة 
 كالنقكش ، كالصكر، كالمسكككات، تي يمكف تغيير مكانيا كالمنحكتاتكال، عف المباني التاريخية أك األرض
 كالغرض مف صنعيا ككجكه استعماليا.، كالمصنكعات ميما كانت مادتيا، كالمنسكجات ،كطاتكالمخط

 أك زخارؼ ليا ...(.، مف آثار ثابتة ان تة إذا كانت أجزاءتعتبر بعض اآلثار المنقكلة آثارا ثاب -ج
 ُْٗٗ لعاـ ْٖكيبدك أف مكقؼ قانكف اآلثار السكرم جاء متكافقا مع القانكف المدني السكرم رقـ 

يمكف  كؿ شيء مستقر بحيزه ثابت فيو ال -ُ)  :منو العقار بالقكؿ ْٖرفت المادة ع ، حيثكتعديبلتو
 كمع ذلؾ يعتبر عقاران  -ِ.ككؿ ما عدا ذلؾ مف شيء فيك منقكؿ، نقمو منو دكف تمؼ فيك عقار

 أك استغبللو(. ، يممكو رصدان عمى خدمة ىذا العقاربالتخصيص المنقكؿ الذم يضعو صاحبو في عقار 
حيث اعتبر قانكف  ،اليمني اآلثارلقانكف  معاكسان  السكرم قد اتخذ مكقفان  اآلثارككف قانكف يبذلؾ  ك

كبالتالي كحسب منطؽ ، الثابتة اآلثارثابتة بحكـ  آثارمف  أجزاءالتي تككف  ،المنقكلة اآلثارالسكرم  اآلثار
 آثاربدكف ترخيص في حاؿ حيازة  اآلثارفبل تقع جريمة حيازة  ،السكرم اآلثارىذه المادة في قانكف 

مف المفترض  إذكىذا مكقؼ مستغرب مف القانكف السكرم ، ثابتة آثارمف  ان جزء باألصؿكانت  إذا ،منقكلة
عممنا بعدـ كجكد  إذا كخاصةن ، العقارية بحكـ المنقكالت أجزاء اآلثاراعتبار  لآلثار أفضؿتحقيقا لحماية 
 اآلثاربقانكف   ككاف حريان ، الثابتة اآلثارمف  أجزاءاقتناء  أفعاؿيجـر بشكؿ كاضح  اآلثارنص في قانكف 

باعتبار قانكف اآلثار قانكف خاص كضع لمعالجة أمكاؿ  اليمني اآلثاربمكقؼ قانكف  يأخذ أفالسكرم 
 .كأشياء ليا طبيعة قانكنية خاصة

انتياء ميمة  لحظة مف ألنيا تبدأ ،بدكف ترخيص مف الجرائـ المستمرة اآلثاركتعتبر جريمة حيازة  
 األثركتنتيي بانتياء ىذه الحالة بضبط ، ار الحيازة مع عدـ تكافر الترخيصكتستمر باستمر ، اإلببلغ

نياء حالة الحيازة غير المشركعة، األثرتسميـ ك ، األثريةمراجعة السمطات  أك، كمصادرتو  .كا 
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 اإلببلغريمة االمتناع عف بدكف ترخيص ىي جريمة مستقمة عف ج اآلثارجريمة حيازة  أفكما  
المنقكؿ تحت  األثر، فجريمة الحيازة بدكف ترخيص تقع مف الحائز الذم يككف منقكلة آثارعف اكتشاؼ 

تقع مف شخص عثر  أففيمكف  ،اإلببلغجريمة االمتناع عف  أما .بتسميموكال يقكـ ، فبل يبمغ عنو تصرفو
انقضاء  حتى األثريةالسمطات  إلببلغكلـ يبادر ، األثرعمـ اكتشاؼ  إليوأك كصؿ ، اكتشفو أك، األثرعمى 
  .المصرم( اآلثارمف قانكف  ِْالسكرم كالمادة  اآلثارمف قانكف  ّٔ ك ّٓ)المادة  اإلببلغميمة 

لمحكمة المكضكع حسب التي تعكد  ،كيبقى التمييز بيف الجريمتيف مف المسائؿ المكضكعية
محكمة  أكدت، كقد ال أـتحت تصرؼ الحائز  األثركما تكضحو مف كقائع تبيف بقاء ، ظركؼ كؿ قضية

كاقعة عقاب الشخص )... :ىا الذم جاء فيويف الجرميف مف خبلؿ قرار النقض المصرية عمى ذلؾ التمييز ب
معيب  أمر لؤلثربحيازتو  اإلدارةلجية  إخطارهتأسيسا عمى عدـ  اآلثارمف قانكف ُ ّْكفقا لنص المادة 

كىذا السمكؾ  ،القانكف أحكاـكالتصرؼ فيو عمى خبلؼ  األثراقتناء جريمة تتعمؽ ب ّْالمادة  أفحيث 
 .(ِالذم لـ يؤثمو المشرع... اإلخطاريختمؼ عف سمكؾ عدـ 

تككف ىذه الطريقة  أفمف الممكف  إذ ،حيازة الجانيفي  اآلثاربيا  أصبحتكال عبرة لمطريقة التي  
يعثر عمييا  أك أف، البيع أك، الحائز الجديد بالميراث إلى اآلثارفقد تؤكؿ . شركعةغير م أك، مشركعة
 األثريةالسمطات  اآلثار إببلغالقانكف كؿ تجار  ألـزفقد  ،يككف تاجران بمكجب ترخيص سابؽ أك، مصادفة

لغاء، باآلثاربعد تجريـ االتجار  آثارعما في حكزتيـ مف  ، كقد قررت محكمة النقض رخص االتجار كا 
 .         ّثر يقتنيواألثرية عف كؿ أالسمطات  إخبارالمرخص  اآلثارتاجر  بإلزاـالسكرية 

، كال عبرة لممدة التي تمر نكفحد بجيمو بالقاال يعذر أ إذيحتج الحائز بحسف نيتو  أفكال يمكف   
 تقصر. قدك ياـ الحيازة فقد تطكؿ ىذه المدة عمى ق

 إلىدخؿ  أجنبيان  أك أثران ، كطنيان  إذ مف الممكف أف يككف أثران كال عبرة النتماء األثر مكضكع الحيازة 
 .، أك بصكرة غير مشركعةالدكلة بصكرة مشركعة بمكجب كثائؽ تثبت ذلؾ

 : الركن المعنوي:ثانياً 
كيكفي لتكفر الركف المعنكم ، كف ترخيص ىي مف الجرائـ المقصكدةجريمة حيازة اآلثار بد إف 

، كيعمـ أف ان ير شيئان أثنو يحكز كيعمـ أ أف يعي الجاني، أم كاإلرادةالقصد الجرمي العاـ المتمثؿ بالعمـ فييا 

                                                           
 .ََُِعاـ ل ّ( رقـ الجديد )مف قانكف اآلثار المصرم  ْٓىذه المادة مف قانكف اآلثار المصرم القديـ كتقابميا بنفس الصيغة المادة  -ُ
 .ُٕٗٗمجمة القضاة عاـ  ُٔٗٗ/ُ/َُنقض مصرم بتاريخ  -ِ
 ركزلي.د، مجمكعة االجتيادات الجزائية الجزء األكؿ كحتى الجزء السادس لم ُٔٔٗلعاـ  ّٔأساس  ِّقرار رقـ  نقض سكرم ، -ّ
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كالظيكر عمى الشيء بمظير  ،ىذه الحيازة إلى إرادتو، كأف تتجو بمكجب ترخيص إال حيازتو غير مشركعة
بدكف ترخيص بكؿ كسائؿ  اآلثاركيمكف االستدالؿ عمى تكافر الركف المعنكم في جريمة حيازة  المالؾ،
 .ألف الحيازة كاقعة مادية ،بما فييا القرائف اإلثبات

المدعى عميو بحيازة  أدانتكىذا ما تقرر لدل محكمة شرؽ صنعاء االبتدائية في اليمف عندما  
... بؿ تثبت حيازتو لتمؾ المخطكطات لمدة سنتيف تقريبا خبلفا )  :ىا بالقكؿار معممة قر  أثريةمخطكطات 

د االنتياء مف ترميمو بع "جامع الذىب"مالكيا  إلى بإرجاعيايقكـ  أفكاف الكاجب عميو  ألنو ،لمقانكف
ظمت لديو ىذه  كأنيا ، خاصةن عمى سكء نيتو في ىذا قرينةن  فإف، خرآليقكـ بنقميا مف شخص  الٌ ، كأمباشرة
الجيات  غيبمأك ، صاحبيا إلىيعيدىا  أفبقية المتيميف  إلىينقميا  أف ، حيث كاف يكفيو بدالن لطكيمةالفترة ا

 .(ُال يستغرؽ منو ذلؾ ساعة مف الزمفالمختصة ك 
ذا نية مع تكاجد  فإنو ،بدكف ترخيص كاف ينكم بيعيا اآلثارحيازة  ةميجر الجاني في  أفثبت  كا 

حيازتيا ال يجكز لو  بأنويفترض عممو  ألنو ،بالحيازة بدكف ترخيص وديالبيع ىذه يتأكد القصد الجرمي ل
نما يا،بيعكبالتالي   .، ألف العمـ بالقانكف أمره مفترضه ِالمختصة األثريةتسميميا لمسمطات  كا 

كال بد مف اإلشارة إلى أف كافة التشريعات العربية الخاصة بحماية اآلثار اكتفت لتحقؽ الركف 
 .العاـ القائـ عمى عنصرم العمـ كاإلرادةة اآلثار بدكف ترخيص تكافر القصد الجرمي المعنكم لجريمة حياز 

 :: عقوبة جريمة حيازة اآلثار بدون ترخيصثالثا
بدكف ترخيص  اآلثارجرمت فعؿ حيازة المتعمقة بحماية اآلثار كافة التشريعات العربية  أفرغـ  

كبعد ترخيص مف ، الحيازة ضمف شركط محددة أجازت، أك التي أساسان سكاء منيا التي حظرت الحيازة 
بيف ىذه  بدكف ترخيص نجد اختبلفان  اآلثارنو عند الحديث عف عقكبة جريمة حيازة إال إ. األثريةالسمطات 

 :اتجاىيف ىما أخذتالتشريعات التي 
 اآلثاركعاقب عمى ذلؾ بنصكص قانكف ، جاه الذم حظر الحيازة بدكف ترخيص: كىك االتاألولالتجاه 
 اآلثار، كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف األخرلشد في القكانيف ه قانكنا خاصان مع مراعاة أم نص أباعتبار 

 كاف ىيئة أسكاء  األثرمنو عمى حائز  ِّحيث فرضت المادة  ،كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم رقـ 
اعتبر  إال ك ،إف اقتضى األمر لتسجيمو األثريةعمى السمطات  األثريعرض ىذا  أف اطبيعي اشخص أك

                                                           
اية الجنائية لآلثار لمدكتكر مكمشار إلييا في كتاب الح ،منشكرة قضية غير ََِِ/ٔ/ِٔتاريخ  ْٗحكـ محكمة شرؽ صنعاء االبتدائية رقـ -ُ

 .َُْأميف الحذيفي مرجع سابؽ ص
القضية غير منشكرة كمشار إلييا لدل الدكتكر أميف الحذيفي في  ُٔٗٗ/ُُ/ُٖتاريخ  ُٖٖاالبتدائية بصنعاء رقـ حكـ محكمة األمكاؿ العامة  -ِ

 . َِْص المرجع السابؽ
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منو بالحبس مف  ِٔبمكجب المادة  السكرم عمى ىذا الجـر اآلثاركعاقب قانكف حائزان دكف ترخيص، 
 .األثرليرة سكرية فضبل عف مصادرة  إلى خمسة آالؼ يفألفكالغرامة مف  أشيرستة  إلىشير 

بدكف  اآلثارعمى جريمة حيازة  ،ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ  اآلثارمف قانكف  ْْكما عاقبت المادة  
جنيو  سنكات كبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼكال تزيد عمى خمس ترخيص بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة 

 كاألدكات كاألجيزة، محؿ الجريمة األثربمصادرة  األحكاؿكيحكـ في جميع  ،جنيو ألؼ ئةكال تزيد عمى م
 صالح المجمس.كالسيارات المستخدمة فييا ل، كاآلالت

بدكف  اآلثارعمى جريمة حيازة  ،ُٕٗٗلعاـ  ٖاليمني رقـ  اآلثارمف قانكف  َْكفي اليمف عاقبت المادة 
أك بالعقكبتيف  ،لاير ألؼئة كخمسيف بغرامة ال تتجاكز م أك، أشيرترخيص بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة 

 معان.
ككنو  إلييامف بيف القكانيف المشار  األشدىك القانكف  ،ََُِلعاـ ّالمصرم  اآلثارقانكف  أفكيبلحظ 

 .دة قياسان عمى بقية القكانيفيشديتضمف عقكبة 
فك  اليمني اآلثارفي حيف نجد قانكف   طبلؽ  ،لعقكبة الحبس األدنىكاف متشددان في تحديد مدة الحد  ا  كا 

نو يعد قانكنا متساىبل مف زاكية إال أ .ليا فالحد األدنى يجب أال يقؿ عف الحبس ستة أشير الحد األعمى
 األثركبل العقكبتيف دكف ذكر مصادرة  أك، بالغرامة أك، ر المحكمة بيف الحكـ بالحبسككنو خي   أخرل

لعاـ  ُِالعقكبات اليمني رقـ الجرائـ ك  عمى القكاعد العامة في قانكف ان محؿ الجريمة رغـ جكاز ذلؾ بناء
ُْٗٗ. 

ية يعد الجريمة جنح أكالن فيك  ،مف حيث العقكبة متساىبلن  يعتبر قانكنان  فإنوالسكرم  اآلثارقانكف  أما
يف ألفكالغرامة التي تتراكح بيف  أشيرالتي تبدأ بشير كال تتجاكز ستة  ،عقكبة الحبسأف الكصؼ كما 
، التي تجرم حيازتيا أىمية اآلثارعمى  ليرة سكرية ىي عقكبة ال تحقؽ الردع المناسب قياسان  كخمسة آالؼ
رل بضركرة عمى ذلؾ أ ان كبناء. كغير ذلؾ، كاالتجار، كاإلتبلؼ شد خطكرةن أ أخرل ألفعاؿثـ تعرضيا 

 التشدد في العقاب عمى ىذا الجـر مف خبلؿ رفع حدم العقكبة.
 إال ،اآلثارالمنقكلة بدكف ترخيص بنصكص قانكف  حيازة اآلثارحظر كىك االتجاه الذم  :التجاه الثاني

يازة بدكف ترخيص لقانكف مسألة العقكبة عمى جـر الح أحاؿنو يعني أمما  ؛عقكبة لذلؾ إلىنو لـ يتطرؽ أ
السكداني لـ يحدد  اآلثارفقانكف  .ُٗٗٗالسكداني الصادر عاـ  اآلثار، كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف العقكبات

لقانكف الجنائي مف ا َُٖنص المادة  إلىيعني العكدة  بدكف ترخيص كىذا اآلثارأم عقكبة لجريمة حيازة 
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  بالسجف مدة ال تتجاكز ثبلث سنكاتكالتي تعاقب كؿ مف يقدـ عمى حيازة ماؿ مممكؾ لمغير ، السكداني
 يف معان.أك بالعقكبت، أك بالغرامة
 .تختمؼ عف جريمة اقتناء اآلثار بدكف ترخيص ،ف جريمة حيازة اآلثار بدكف ترخيصفإإذف  

بناءان  يعكد تقديرىا لمحكمة المكضكع حسب ظركؼ كؿ قضية، ،كالتمييز بيف الجريمتيف مسألة مكضكعية
 كفيما يخص جريمة حيازة اآلثار يجب أف يتشدد المشرع في منعيا حرصان  عمى سند كؿ منيما كمدتو،

 اآلثار.عمى اآلثار كلما ليذه الجريمة مف محاذير قد تشكؿ  بداية الرتكاب جرائـ أخرل ضد 
كبر حث في جريمة قد تنطكم عمى خطكرة أكبعد البحث في جريمة حيازة اآلثار سكؼ ننتقؿ لمب 

 أال كىي جريمة التنقيب عف اآلثار. ،ضد اآلثار
 

 (illicit excavations  ) ن ترخيصدو: التنقيب عن اآلثار بالمطمب الثاني
التقميدية لمكشؼ عف اآلثار المطمكرة كىك في ( ىك: الطريقة Excavations ) التنقيب عف اآلثار

 .ُنفس الكقت أسمكب العمؿ األساسي لآلثارييف
مف قانكف اآلثار السكرم التنقيب بأنو: جميع أعماؿ الحفر، كالسبر، كالتحرم  ُْكتعرؼ المادة 

التي تستيدؼ العثكر عمى آثار منقكلة، أك غير منقكلة في باطف األرض، أك عمى سطحيا، أك في 
 مجارم المياه، أك البحيرات، أك في المياه اإلقميمية.

ثرم، سكاء تعمؽ األمر ب يستيدؼ اكتشاؼ أشياء ذات طابع أكما يعرؼ التنقيب بأنو: ) كؿ تنقي
بحفر األراضي، أك بالكشؼ المنتظـ لسطحيا، أك التنقيب في قيعاف المياه الداخمية، أك اإلقميمية لمدكلة  

 .ِأك تحت تمؾ القيعاف
يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو عرؼ التنقيب بعبارة ) كؿ تنقيب( كاألفضؿ لك استخدـ عبارة ك 
 )بحث(.  
أك  ة، أك مف ترخص لو مف بعثات عمميةمف صبلحيات السمطات األثري كالتنقيب عف اآلثار 

كالمحافظة  نقيبكالفنية الكافية لعمميات التجمعيات، أك شركات تتكافر لدييا اإلمكانيات العممية، كالمادية، 
 عمى المعثكرات األثرية.

                                                           
 ُِٖٗمحمد جماؿ الديف مختار، التخطيط العممي لتكجيو العمؿ األثرم كدكره في حماية اآلثار، كرقة عمؿ مقدمة لندكة اليمف لآلثار عاـ  .د -ُ

 . ُٕص ُِٗٗدار النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض، 
2
تً ٌنبغً تطبٌقها فً مجال الحفائر األثرٌة التً اقرها المإتمر العام للٌونسكو فً دورته التاسعة راجع توصٌة الٌونسكو بشؤن المبادئ الدولٌة ال - 

 .1956/ 12/  5المنعقدة فً نٌودلهً بتارٌخ 



155 
 

 أىميا: كييدؼ التنقيب عف اآلثار إلى عدة أىداؼو 
أك النكاحي  ا يتعمؽ بالتسمسؿ الزمني لتطكرىا،الحصكؿ عمى معمكمات تتعمؽ بالحضارات السابقة، سكاء م -ُ

 االقتصادية، كاالجتماعية، كالدينية، كالسياسية ليا.

 .ُالميددة بخطر التنقيب السرم، أك اإلتبلؼ، أك التجريؼ، أك التدميرإنقاذ المكاقع األثرية  -ِ

، ألف األخطار التي تتعرض ليا البقايا طف األرض، أك المغمكرة في المياهحماية اآلثار المطمكرة في با  -ّ
األثرية المطمكرة، أك المغمكرة ال تقؿ عف تمؾ التي تتعرض ليا اآلثار المكجكدة عمى سطح األرض، ألف 

 يء مما يحـر اإلنساف مف اكتشافياكجكد اآلثار في باطف األرض، أك تحت الماء يعرضيا لممكت البط
 كاستخراجيا عف طريؽ التنقيب العممي الممنيج.

كتعد جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص مف أكثر الجرائـ خطكرة عمى الثركة األثرية في أم 
 المكاقع األثرية، أك بالمكتشفات الناجمة عف عمميات التنقيب غيربمد مف الببلد لما تؤديو مف ضرر بالغ ب

عف اآلثار في أنيا تتـ مف قبؿ أشخاص ليس لدييـ خبرة  الشرعية. كتكمف خطكرة التنقيب دكف ترخيص
 ا آالت بدائية كالفؤكس، كالمعاكؿ، كالجرافاتفي عمميات التنقيب، كما أف اآلالت المستخدمة فييا غالب

كاإلتبلؼ، أضؼ إلى  ،كسرمما يعرض اآلثار لم ؛كبشكؿ عشكائي كبدكف خرائط ،عمميات ليبلن كتتـ ىذه ال
بأف القطع الناتجة عف عمميات التنقيب ىذه سيتـ نقميا خارج المكقع األثرم، أك إلى الخارج مما  ذلؾ

 يجعميا مجيكلة اليكية.
ع قد تعرضت الكثير مف المكاقكفي الجميكرية العربية السكرية كنتيجة لؤلحداث التي تمر بيا؛ ف

دلب ، كالمدف المنسيةيببلكااألثرية السكرية كمنيا تدمر، كأفاميا، كحمبية،  ، كالمسجد العمرم شماؿ حمب كا 
لعمميات تنقيب غير شرعية كشرسة استخدمت فييا آالت ثقيمة، كما جرل بعضيا  ،، كحمب القديمةبدرعا

ينذر بخسائر قد تككف أبدية لبعض مما  ؛ِمسمحةك منظمة كبمشاركة عصابات آثار  نيجبأسمكب مم
فما ، ات عمى تجريـ التنقيب بدكف ترخيصكافة التشريع أجمعتلذلؾ  ،ّمككنات التراث األثرم السكرم

 :يف التالييفعذا الجـر مف خبلؿ الفر سيتـ البحث في ىىي أركاف ىذه الجريمة، كما ىي عقكبتيا؟ 
 عف اآلثار.: أركاف جريمة التنقيب األكؿالفرع 

 عقكبة جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص. :الفرع الثاني
                                                           

لآلثار  حمد محمد رفعت، الحفريات األثرية مف منظكر االتفاقيات الدكلية كالتشريعات العربية المقارنة، بحث مقدـ لممؤتمر التاسع عشرأ .د -ُ
 .ْٓص ََِٗكالتراث الحضارم في الكطف العربي، الرياض 

2
 (.2انظر الملحق رقم )- 
3
 .2013مؤمون عبد الكرٌم ، المدٌر العام لآلثار والمتاحف فً سورٌا، كلمة فً اجتماع مع الٌونسكو لمناقشة واقع اآلثار السورٌة، أٌلول ،  د. - 
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 : أركان جريمة التنقيب عن اآلثار بدون ترخيص:الفرع األول
كسيتـ البحث في ، كالركف المعنكم، ثار عمى ركنيف ىما الركف المادمتقكـ جريمة التنقيب عف اآل 

 :كنيف المذككريف فيما يميالر 
 :الماديأوًل: الركن 

االيجابي  اإلجرامييتككف الركف المادم في جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص مف السمكؾ  
العثكر عمى  إلىكالتحرم اليادؼ ، كالحفر، كالسبر، كالمسح، البحث أعماؿعمؿ مف  بأمالمتمثؿ بالقياـ 

 أك، األرضفي باطف  األعماؿتككف ىذه  أفأك العقارية كيمكف ، المنقكلة اآلثاركانت مف أسكاء  ،اآلثار
 ، كيشترط أف تككف بدكف ترخيص.البحيرات أك، األنيار أك، في البحار أك، عمى سطحيا

 مصطمح البحث األثرم َٕفي المادة  ،ُٖٗٗلعاـ  ْ-ٖٗكيستخدـ قانكف اآلثار الجزائرم رقـ 
 حد أنماط البحث األثرم. في ىذا المجاؿ معتبران التنقيب أ

 أفأم ال يشترط لمتجريـ . ار بدكف ترخيص العثكر عمى اآلثارطمب لتجريـ التنقيب عف اآلثكال يت
ثريان في أم مكقع يشتبو أف يككف أكالحفر ، كالتحرم، السبر بأعماؿيكفي القياـ  إذيككف التنقيب منتجان 

 .اآلثارخطران ييدد  األعماؿ، حيث تشكؿ ىذه لكقكع الجريمة (بدكف ترخيص)اآلثاربحثان عف 
، مما يعني اتساع نطاؽ تجريـ التنقيب عف ، أك منقكلةن ثابتةن  كيستكم أف يككف ىدؼ التنقيب آثاران 

 اآلثار بغض النظر عف محؿ الجريمة، كما يمكف أف يتـ التنقيب في اليابسة أك الماء.
_ بدكف ترخيص  مر لتحأعماؿ الحفر، كالسبر، كا -كتتكافر عبلقة السببية بيف السمكؾ اإلجرامي 

لتنقيب عف كبيف الخطر الذم تحدثو ىذه األعماؿ تجاه اآلثار كنتيجة ليذا السمكؾ اإلجرامي، ككف جريمة ا
ف قبمنا بكجكد نتيجة فيي نتيجة قانكنية تتمثؿ باالعتداء المحتمؿ، كليست  اآلثار مف جرائـ الخطر، كا 

 نتيجة مادية.
ئـ المستمرة، حيث يستمر السمكؾ اإلجرامي مف لحظة كتعتبر جريمة التنقيب عف اآلثار مف الجرا

  بدء عمميات الحفر، كالسبر إلى لحظة انتياء حالة االستمرار بتكقؼ ىذه األعماؿ ألم سبب كاف.
إذ يمكف أف تككف كسائؿ تقميدية متعددة االستعماؿ كأدكات  ،كال أىمية لكسائؿ التنقيب كال عبرة

كىنا يثكر التساؤؿ عف استخداـ كسائؿ ة خاصة بأعماؿ التنقيب. الزراعة كيمكف أف تككف كسائؿ حديث
ذات الحساسية العالية في  باألشعةالتي تعمؿ ذات االستعماالت المتعددة ك  كاألجيزةالتقنية الحديثة 

حتاج لترخيص مف السمطات التنقيب التي ت أعماؿكىؿ يعد استخداـ ىذه الكسائؿ مف قبيؿ ، لتنقيبا
 المختصة؟
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التكسع في  إلىالنقض الفرنسية ىذا المكضكع عندما اتجيت  محكمةفي الحقيقة لقد حسمت 
التنقيب التي  أعماؿمف اآلثار بقصد اكتشافيا  أماكفالتي تستيدؼ التعرؼ عمى  األجيزةاعتبار استخداـ 

 .ُالخاص بحماية اآلثار في فرنسا ،ُُْٗتدخؿ تحت نطاؽ القانكف الصادر عاـ 
عندما نص القانكف صراحة عمى حظر استخداـ  ،ُٖٗٗتشريعي فرنسي عاـ  كما حصؿ تدخؿ

 .ِكسائؿ التقنية الحديثة في عمميات التفتيش عف اآلثار بدكف ترخيص
 .في التشريعات العربية فمـ تتحدث ىذه التشريعات عف كسيمة محددة لمتنقيب عف اآلثار أما

أك ، بأم كسيمة قديمةبالتنقيب  يمكف القياـ  إذفبل عبرة لكسيمة التنقيب عف اآلثار لمتجريـ  ،كبالتالي
ضبط  إذاتككف قرينة عمى القياـ بأعماؿ التنقيب خاصة  أفكسيمة التنقيب عف اآلثار يمكف  أف إال. حديثة

 .ّثرمالمشتبو بو في مكقع أ
مف ظركؼ  األثرمكقد يككف تسجيؿ المكقع  غير مسجؿ. أـ ،يككف المكقع مسجبلن  أفكال ييـ 

عينان يككف المكقع م أف، كيكفي ما ىك الحاؿ في القانكف السكدانيك التشديد في جـر التنقيب عف اآلثار
التنقيب فيو بدكف ترخيص يعد  فإفثرم المكقع أ أفثبت  فإذا .األثريةثرم ضمف خرائط السمطات كمكقع أ
ف ألك  ؛ ألف التعييف يحدث ذات النتائج القانكنية في التسجيؿ،ع مسجبلن تى كلك لـ يكف ىذا المكقجريمة ح

في الدكلة سكاء  محظكر في جميع األراضيبدكف ترخيص التنقيب االجتياد القضائي مستقر عمى أف 
أثرية أـ  معينة أك مسجمة كأرض ، كسكاء كانت األرض التي يجرم فييا التنقيبخاصة أـكانت عامة 

 .ْال
تساؤؿ مؤداه: ىؿ يكفي التكاجد في مكقع أثرم مع حمؿ أدكات يمكف أف تستخدـ لمتنقيب كلك كىنا يظير 

مجرد  فإالمنطؽ السميـ  يقكؿ: ؟ ، أك الشركع فيياؿ بكقكع جريمة التنقيب عف اآلثارلمقك  ت بدائيةن كان
كالنبش  أعمالوبأم عمؿ مف  القياـيمكف استعماليا في التنقيب دكف  أدكاتكحمؿ  ثرمالتكاجد في مكقع أ

ألف المشرع السكرم  ،اكال الشركع فيي، التنقيب بدكف ترخيص عف اآلثار ةمير ، ال يشكؿ ج...الخكالحفر
تبنى المذىب الشخصي كمعيار ألعماؿ البدء في التنفيذ، كليس المذىب المادم، كبالتالي يمكف 

راؼ الجريمة مف خبلؿ ظركؼ ككقائع كؿ استخبلص البدء بالتنفيذ مف كؿ عمؿ يؤدم مباشرة إلى اقت

                                                           
1
 .341ق، صد. ولٌد محمد رشاد إبراهٌم، مرجع ساب - 
2
ول إسماعٌل عبد المجٌد كوكبان، الحماٌة الجنائٌة لآلثار فً القانون الٌمنً دراسة مقارنة بالقانون المصري، رسالة ماجستٌر فً جامعة الد- 

 .146، ص2002العربٌة، المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، قسم القانون، القاهرة، 
 .)القضية غير منشكرة كالقرار مأخكذ مف أرشيؼ محكمة النقض السكرية(ََُِ/ ُُْٗقرار  ُّْٔأساس  نقض سكرم، -ّ
 .)القضية غير منشكرة كالقرار مأخكذ مف أرشيؼ محكمة النقض السكرية( ََُِ/ُِْٗقرار  ُُِٓنقض سكرم أساس  -ْ



158 
 

 ف الفعؿ ال يزاؿ في طكر األعماؿ التحضيريةألك ، ُكىذا ىك رأم محكمة النقض السكرية حالة عمى حدا،
نما يمكف مساءلة حائز ىذه األشياء جزائيان التي ال تشكؿ جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص إذا  ، كا 

  .مستقبلن  كانت حيازتيا تشكؿ جرمان 
عمميات التنقيب عف  إجراء األثريةلمسمطات  أجازتكافة التشريعات العربية  أفجدير بالذكر 

نظاـ  باستثناءكالبعثات بذلؾ ضمف شركط محددة دكف تحديد المكاف ، منح تراخيص لمييئات، أك اآلثار
اس بحرمتيا مسأك ال، منو بصراحة نبش القبكر/ ب / الفقرة  ْٓاآلثار السعكدم الذم حظر في المادة 

 آثار يحتمؿ كجكدىا تحت المقابر. إلىأك سعيان لمكصكؿ ، بحثان عف آثار فييا
مكقؼ سديد  كتحتيا ىك، ثار في المقابرب عف اآلالسعكدم مف التنقي اآلثارف مكقؼ نظاـ أكأرل 
 ك رفات آؿ بيتو كصحابتو، ت النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـالسعكدية تضـ رفا األرضخاصة كأف 

ا فيما يخص بقية الببلد ، أمجيدان  أمران لذلؾ كاف حـز نظاـ اآلثار السعكدم في ىذه الناحية  كتابعيو؛
التي ال  كاألماكف، فييا التنقيبالتي يجكز  األماكفتحدد تشريعاتيا بشكؿ مفصؿ  أفرل ضركرة العربية، فأ

متع بقدسية معينة لدل سكاف المنطقة التي تت كاألماكف، لتنقيب فييا صكنان لحرمة المقابرحاؿ ا بأميجكز 
 .األثرمالتي تضـ المكقع 

يص بما د عناصر الركف المادم في جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيحدمما سبؽ، يمكف ت
 :يمي

ٍفًر الشيء  :بالمغة الحفرف كغير ذلؾ مف أعماؿ.كالمسح، الحفر، كالسبر، كالتحرم،  :القياـ بأعماؿ -ُ مف حى
ٍفران  ،كىك قىٍمعيوي سيٍفبلن  فىٍرتي حى ٍفرىان كاٍحتىفىرىهي، نىق اهي كما تيٍحفىري األرضي بالحديدةِكيقاؿ حى فىرى الشيء يىٍحًفريهي حى ، كحى

ّ. 

زالة التراب مف المكاف المحدد لغاية  ،أف الحفر ىك شؽ سطح األرض مف األعمى باتجاه األسفؿ كاعتقد كا 
ًبرىهي، كالسىٍبري استخراجي ف: السبرأما و  ما تحت ىذا التراب.ما كمعرفة  رىهه كخى زى يك التجربة كسىبىرى الشيءى سىٍبرىان حى

كنو األمر، كسىبىرى الجرحى يىٍسبيريهي كيىٍسًبريهي سبران نظر مقداره كقاسو ليعرؼ غكره
ٍكزي األمرً  ،ْ  كالسبر ىك رى

رل بأف السبر ىك محاكلة معرفة ما ، كأٓاره بى سٍ يعرؼ بيا قدر الجراحة مً ، كيقاؿ لمحديدة التي هً رً دٍ قى  ؼي ري ع  كتى 
: فيك طمب الشيء التحريأما و  في باطف الشيء بأم أداة كانت كيسمى مسح ما في باطف األرض.

  كالبحث عنو.
                                                           

 .أرشيؼ محكمة النقض السكرية()القضية غير منشكرة كالقرار مأخكذ مف ََُِ/ُُٔٔأكلى قرار  اتجناي ُّْٔنقض سكرم أساس  -ُ
2
 .15معجم مقاٌٌس اللغة البن فارس، مرجع سابق ص - 
3
 .204لسان العرب البن منظور، مرجع سابق، ص - 
4
 .340لسان العرب البن منظور، مرجع سابق ،ص  - 
5
 .121معجم مقاٌٌس اللغة البن فارس، مرجع سابق، ص  - 
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 دكف ترخيص مف السمطات األثرية.تككف ىذه األعماؿ  أف -ِ
 :اتجاىيف إلىكفيما يخص الترخيص فقد انقسمت التشريعات العربية 

حصؿ  أك، حصؿ بدكف ترخيصسكاء ، م اعتبر التنقيب عف اآلثار جريمةالذ االتجاه: كىك التجاه األول
كقانكف اآلثار ، ف الحالتيف كقانكف اآلثار السكرمكلـ يميز في العقاب بي ،بالتجاكز عمى حدكد الترخيص

 المصرم.
الذم ميز بيف جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص كبيف جريمة مخالفة  االتجاه: كىك التجاه الثاني

لعاـ  ٖكيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار اليمني رقـ ، كالتجاكز عمى حدكد الترخيص ،ترخيصشركط ال
 .َْكالمادة  ّٖفي المادة  ،ُٕٗٗ

كجـر التنقيب  ،ال فائدة عممية مف التمييز بيف جـر التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص :نوكأرل أ
التي تقكـ بالتنقيب في مكاف ما كىي أك البعثة ، عف اآلثار مع تجاكز حدكد الترخيص، كذلؾ ككف الييئة
ف ترخيص سكاء جرل ذلؾ بدكف عف اآلثار بدك  غير مرخص ليا بذلؾ تككف قد ارتكبت جـر التنقيب

ألف المكاف المتجاكز عمى رخصة التنقيب فيو يعتبر  ،بصكرة التجاكز عمى حدكد الترخيص أك، ترخيص
 جب ترخيص.ك بم إالمكانا مف المحظكر التنقيب فيو 

لة مف ءيندرج ضمف التساىؿ في مسا إنما ،القانكف اليمنيقبؿ مف ف ىذا المكقؼ : أاعتقدكما  
كد و ضمف حدالذم منح ل ،بالتنقيب عف اآلثار فييا مستغبلن الترخيصيتجاكز عمى المكاقع األثرية فيقكـ 

أك بعثة عممية  ،، خاصة كأف الدكلة التي تقـك سمطاتيا األثرية بمنح الترخيص لييئةمكانية كزمانية معينة
نما بمكجب خطط مدركسة.حدد ال تحدد المكاف بشكؿ اعتباطي؛ لمتنقيب في مكاف م  كا 

 :الركن المعنوي :ثانياً 
 .تككف غير ذلؾ أفكال يمكف ، جريمة مقصكدةىي جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص  إف 

 ََُِلعاـ  ّرقـ فقانكف اآلثار المصرم ، الجرمي فييا مف خبلؿ نص القانكف كيمكف استنتاج القصد
بقصد ؿ الحفر أجرل أعما ) :بالقكؿ ِْفي المادةمثبل ينص عمى  القصد في جريمة التنقيب عف اآلثار 

) يقصد بالتنقيب عف اآلثار  :مف قانكف اآلثار السكرم عمى ُْة كتنص الماد (الحصكؿ عمى اآلثار
 منقكلة، أك غير منقكلة...( تستيدؼ العثكر عمى آثارجميع أعماؿ الحفر كالسبر كالتحرم التي 

ـ مىما الع: عمى عنصريف جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص كـ القصد الجرمي فيكيق
 مكقعو  أك ،أثريةو  رضو كالبحث عف آثار في أ، كالسبر، ـ الجاني بأنو يقكـ بأعماؿ الحفرعم أم .كاإلرادة

 .بدكف ترخيصيجرم عممو ىذا  أفرغـ عممو  ،ذلؾ العمؿ إرادتو إلىكأف تتجو ، ثرمو أ
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  كلكف ىؿ يكفي القصد الجرمي العاـ؟ أـ ال بد مف تكافر القصد الجرمي الخاص إلى جانبو؟ 
ف القصد الجرمي العاـ كحده ال يكفي الكتماؿ الركف المعنكم في جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف أرل أ

رادة الجاني إلى غرض محدد  ترخيص. بؿ ال بد مف تكافر القصد الجرمي الخاص المتمثؿ باتجاه عمـ كا 
) بقصد الحصكؿ عمى  :عبارةعمى اآلثار، كىذا كاضح مف خبلؿ  مف أعماؿ التنقيب أال كىك العثكر

مى آثار( في قانكف اآلثار السكرم، ألف ) تستيدؼ العثكر ع: اآلثار( في قانكف اآلثار المصرم، كعبارة
نما تتعدل ذلؾ إلى  إرادة حصد ثماره المتمثمة أعماؿ التنقيب ال تيدؼ إلى مجرد التنقيب كحسب، كا 

  بالعثكر عمى اآلثار.
فإنو يستكم أف يككف القصد  ،كككف جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص مف جرائـ الخطر

كأف يقـك  ، أك احتماليان عف اآلثار بحثان  كأف يقـك الجاني بالتنقيب في مكاف محددو  الجرمي فييا مباشرا
لى العثكر كىك يعمـ أنو مف المحتمؿ أف يؤدم عممو ىذا إ، ككف أثريان يشتبو أف يالجاني بالحفر في مكاف 

 .بالمخاطرة كمع ذلؾ يستمر بعممو قاببلن  عمى آثار
 : عقوبة جريمة التنقيب عن اآلثار بدون ترخيصالفرع الثاني

لقد كانت جريمة التنقيب عف اآلثار محط اىتماـ كافة التشريعات العربية كسيتـ البحث في عقكبة  
 ىذه الجريمة مف خبلؿ المحكريف التالييف:

 :قاب عمى جريمة التنقيب عن اآلثارالعدرجة : موقف التشريعات العربية من أولً 
 ىي متفقة كما سبؽ ذكره فقد اتفقت التشريعات العربية عمى تجريـ التنقيب عف اآلثار. فيؿ 

ف بخصكص عقكبتيا؟  كمعاقبة التنقيب عف اآلثار بدكف ، افة التشريعات العربية عمى تجريـاتفقت ككا 
 :اتجاىيف إلىانقسمت  ك ،حكؿ درجة العقاب اختمفت فيما بينيا أنيا إال .ترخيص

قب فاعميا كبالتالي عا، اآلثار بدكف ترخيص جنائية الكصؼ اعتبر جريمة التنقيب عف التجاه األول:
حيث نصت  ،كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم رقـ  اآلثارقانكف ، كيمثؿ ىذا االتجاه بعقكبة جنائية

التنقيب عف اآلثار خبلفان ألحكاـ ىذا القانكف باالعتقاؿ مف عشر  أجرلمنو عمى عقاب مف  ٕٓالمادة 
 ليرة سكرية.مئة ألؼ خمس إلىمئة ألؼ كبالغرامة مف  ،خمس عشرة سنة إلىسنكات 

مدة ال تقؿ عف عف اآلثار بدكف ترخيص بالسجف كما عاقب قانكف اآلثار السكداني عمى جـر التنقيب 
في العقاب عندما  ، كيعتبر قانكف اآلثار السكداني متساىبلن لعقكبتيف معان أك با، أك بالغرامة، ثبلث سنكات

يتشدد قانكف اآلثار  أفكيفضؿ ، بالعقكبتيف معان  أك، كالغرامة، محكمة صبلحية االختيار بيف السجفمنح ال
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ككف شد مف حيث المدة كأف يبحيث تككف عقكبة السجف أ ،ف اآلثارع التنقيبالسكداني في المعاقبة عمى 
 .إلزاميان  أمران كالغرامة مع تشديد الغرامة ، الجمع بيف السجف

كعاقب عمى ، يب عف اآلثار جريمة مف فئة الجنحالذم اعتبر جريمة التنق االتجاهكىك  :التجاه الثاني
 قدرو  لتحقيؽ أكبرً  في حيف كاف مف المفترض التشدد ،قد ال تحقؽ الردع البلـز ،يةجنحىذا الجـر بعقكبة 

نظاـ اآلثار  االتجاهكيمثؿ ىذا ، التنقيب عمى اآلثار مف خطر كبير ممكف مف الحماية لآلثار لما لجريمة
التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص بالحبس  حيث عاقبت المادة المذككرة مف يجرم ٗٔالمادة  السعكدم في
 العقكبتيف.ىاتيف  بإحدلأك ، لاير سعكدمَََُ إلىََُكبغرامة مف ، سنتيف إلىمف شير 

عف سنة كال تزيد  بالحبس مدة ال تقؿ ََِْلعاـ  ِّمف قانكف اآلثار األردني رقـ  ِٔكتعاقب المادة 
مف قاـ بالتنقيب عف نار كبما يتناسب مع قيمة اآلثار دي َََّكبغرامة ال تقؿ عف ، عمى ثبلث سنكات

 اآلثار دكف الحصكؿ عمى رخصة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف.
متراجعان عف التشدد الذم أبداه القانكف  ،ََُِلعاـ  ّبنفس المكقؼ كقؼ قانكف اآلثار المصرم رقـ 

بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة  ّمف القانكف رقـ  ِْ، حيث عاقبت المادة ُُّٖٗلعاـ  ُُٕالقديـ رقـ 
، مف أجرل أعماؿ جنيو 0َََََُكال تزيد عمى  0ََََٓكال تزيد عمى سبع سنكات كبغرامة ال تقؿ عف 

 الحفر بقصد الحصكؿ عمى اآلثار بدكف ترخيص.
ني ال ا ف في ذلؾ تساىؿ أل ،جنحة راآلثاككنو اعتبر جريمة التنقيب عف  ؛تفؽ مع ىذا االتجاهكا 

خذ بو كاألفضؿ ىك ما أ المقررة قانكنا. اآلثار استخفافا منيـ بالعقكبةقد يغرم الكثيريف في التنقيب عف 
االتجاه األكؿ الذم جعؿ جريمة التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص جنائية مما يحقؽ الردع بشكؿ أفضؿ 

 كيمنع اقتراؼ مثؿ ىذه الجريمة الخطرة.
 ظروف تشديد عقوبة التنقيب عن اآلثار بدون ترخيص :ثانياً 

اقترف التنقيب  إذا اآلثارعف  التنقيبتشديد عقكبة  إلىلجأت بعض تشريعات اآلثار العربية  
 .السياسة التشريعية التي تعتمدىا ىذه التشريعات حسب اعينتي ةؼ محددك بظر 

 التنقيبالذم جرل فيو  اعتمد صفة المكقع  ّٔفي المادة  ََِِلعاـ  ٓٓفقانكف اآلثار العراقي رقـ 
أك بالغرامة  ،حيث شدد عقكبة التنقيب عف اآلثار كرفعيا مف الحبس لمدة ال تزيد عف السنة ان مشدد ان ظرف

أك الغرامة التي ال تزيد عمى ، ف ثبلث سنكاتالحبس لمدة ال تزيد ع إلىدينار  ََُالتي ال تزيد عمى 

                                                           
تعتبر التنقيب عف اآلثار بدكف ترخيص جناية، عقابيا السجف مدة ال  ُّٖٗلعاـ  ُُٕم القديـ رقـ مف قانكف اآلثار المصر  ِْكانت المادة  - ُ

 تقؿ عف خمس سنكات كال تزيد عمى سبع سنكات كبالغرامة  ال تقؿ عف ثبلثة آالؼ جنيو كال تزيد عف خمسيف ألؼ جنيو.
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كانت الجريمة المذككرة قد ارتكبت في  إذا، المستعممة كاآلثار المستخرجةائط دينار مع مصادرة الكس ََٓ
 ثرم مسجؿ.نو مكقع تاريخي أم مكقع أعنو أ أعمفمكقع 

كقع التنقيب  إذا، حيث شدد العقكبة الظرؼ المشدد المذككر سابقان كيأخذ قانكف اآلثار السكداني ب
بما ال يقؿ عف ثبلث  سجففي الحكـ بال كيظير التشدد بتقييد سمطة المحكمة ثرم مسجؿفي مكقع أ

ى لمعقكبة القانكف ترؾ الحد األدن فإف المعتدل عميو بالتنقيب غير مسجؿ،كاف المكقع  إذابينما  ،سنكات
كاكتفى بذكر ، عقكبة الجنحة حسب قانكف العقكباتل األدنىتحكـ بالحد  أفبدكف تحديد فيمكف لممحكمة 

 منو. ّّلمعقكبة في المادة  األعمىالحد 
 صفة الفاعؿ ظرفان مشددان منو،  ِْفي المادة ََُِلعاـ  ّكقد اعتبر قانكف اآلثار المصرم رقـ 

أك عماؿ بعثات ، أك مكظفي، أك مف مسؤكلي ،لآلثار األعمىكاف الفاعؿ مف العامميف بالمجمس  فإذا
، حيث يؤدم تكافر ظرؼ التشديد إلى أك مف عماليـ، المقاكليف المتعاقديف مع المجمس أك مف، رالحفائ

كالغرامة التي ال تقؿ عف مئة ، جناية عقكبتيا السجف إلىتغيير الكصؼ الجرمي لمفعؿ كيحكلو مف جنحة 
 ألؼ جنيو. ألؼ جنيو كال تزيد عمى مئتي

العقكبة مضاعفة منو  ْٗفقد قررت المادة  ،ُٖٗٗلعاـ  ْ-ٖٗأما قانكف اآلثار الجزائرم رقـ 
 دكف ذكر أم ظرؼ مشدد آخر. في حاؿ العكد ) التكرار(
ختمفان عندما خذ مكقفان مكتعديبلتو أ ُّٔٗلعاـ  ِِِقانكف اآلثار السكرم رقـ  أففي حيف نجد 

الحد كقرر كجكب الحكـ ب، راء التنقيب ظرفان مشددان لمعقابمف ج باألثرحصكؿ ضرر جسيـ اعتبر 
رة ب، فضبل عف قالف ٕٓكفؽ المادة  يـ باألثرضرر جس إلحاؽ إلىالتنقيب  أدل إذااألقصى لمعقكبة 

 مف قانكف اآلثار السكرم. ِْبداللة المادة  ٔٔمصادرة اآلثار كفؽ المادة 
كخاصة قانكف اآلثار السكرم ظركؼ التشديد ، العربيةتذكر التشريعات  أفمف المستحسف  :نود أكاعتق

مف  ىذا ،دو كاح مشددو  تكتفي بظرؼو  أفحد ىذه الشركط بدؿ ف تكتفي لمتشديد تكافر أأك ، المذككرة جميعان 
فك  ،فيما يخص قانكف اآلثار السكرم :نو، أرل أكمف جية ثانية، جية يد العقكبة عمى التنقيب كاف تشد ا 
  .بالنسبة لمقانكف السكرميجابيات كيحسب مف اال ،جيد أمرىك  إلحاؽ ضرر جسيـ باألثر إلى أدل إذا
لة تحديد الضرر الجسيـ ىذه تترؾ المجاؿ مفتكحان لمتيرب مف العقكبة المشددة ألنو ال يكجد أف مسأ إال

قد  يةن معنك  كقيمةن  ماديةن  اآلثار ليا قيمةن جسيـ ككف الغير متمييز بيف الضرر الجسيـ كالضرر معيار محدد ل
 األحيافال بد مف االعتماد عمى الخبرة الفنية التي ال تككف في غالب ، كبالتالي تفكؽ بكثير القيمة المادية

ضرر  إلحاؽ) :أف يكتفي قانكف اآلثار السكرم بعبارةلذلؾ أرل  .كافية لتحديد درجة جسامة الضرر
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لمعالـ لمتمييز بيف الضرر يككف الضرر جسيمان لعدـ تكافر حدكد كاضحة ا أفدكف اشتراط  (باألثر
 جسيـ.الغير ك الضرر ، الجسيـ

الظركؼ التالية عند التشدد أحد اعتماد  ،المشرعيف كخاصة المشرع السكرم قترح عمىفإني أ ،كأخيران 
 :ىي كىذه الظركؼ ، بدكف ترخيص اآلثارعف  التنقيبفي المعاقبة عمى جريمة 

ٍف لو مى نقميا ككؿ ك ، تياكصيان، أك المكمفيف بحراستيا، ة اآلثاركاف الفاعؿ مف العامميف في مجاؿ حماي إذا -ُ
 عادييف. أشخاص أك، عامميفعبلقة بيا مف 

 أك بالمكقع األثرم.، باألثرضرر  إلحاؽ إلىالتنقيب بدكف ترخيص  أدل إذا -ِ

أك كاف معينان عمى ، السجبلت الخاصة بالسمطات األثريةثرم مسجؿ في جرل التنقيب في مكقع أ إذا -ّ
 إلييابغض النظر عف المرحمة التي كصمت  ،لتسجيمو الحقان  تمييدان  ،الخرائط الخاصة بالسمطات األثرية

 التسجيؿ. إجراءات

كغير ذلؾ مف  أك متفجرات،، معدات ثقيمة ك، أبدكف ترخيص باستخداـ كسائؿ ضارة حصؿ التنقيب إذا -ْ
 .األثريةكالمكاقع ، لآلثارالكسائؿ الضارة بطبيعتيا 

في خضـ  كأ ،الفيضانات ك، أككارثأك في حاالت ال، حركبأك ال، االضطرابات أثناءحصؿ التنقيب  إذا -ٓ
 عف عمميا المعتاد لمحماية. اآلثارالسمطات المختصة في حماية  إشغاؿمف شأنو  كؿ حدث

 العنؼ أعماؿأك بأم عمؿ مف ، ة السمطات المختصة بحماية اآلثارقاكمماقترف التنقيب عف اآلثار ب إذا -ٔ
 مميف في مجاؿ حماية اآلثار.اكم ضد العنالمع أك، المادم اإلكراهأك ، أك التيديد

 .ؼو أك مخ، حد الفاعميف مسمحا بسبلح ظاىرو ف أكا إذا -ٕ

 إذا حصؿ التنقيب مف قبؿ عصابة إجرامية منظمة تعتمد أعماؿ التنقيب بصكرة دائمة. -ٖ

 االستعانة بالخبراء األجانب، أك العمؿ لصالح جيات خارجية، أك التنسيؽ معيا. -ٗ

نما تقؼ عند أفعاؿ  ،االعتداء عمى المكاقع األثرية إلى درجة التنقيب عف اآلثار كقد ال تصؿ حدكد كا 
، كىذا ما سكؼ كالقانكني ،كال ينطبؽ عمييا كصؼ التنقيب بالمعنى الحرفي ،عمى ىذه المكاقع تشكؿ خطران 

 تناكلو في المطمب القادـ.يتـ 
 
 
 

 



164 
 

 العتداء عمى المواقع األثرية :المطمب الثالث
 جريمة االعتداء عمى المكاقع األثرية مف الجرائـ الشائعة في المدف كاألرياؼ كحتى البكادمتعد 

 :كأىميااألثرية  المكاقععمى  االعتداءكىناؾ العديد مف األسباب الكامنة كراء 
 ـحكؿ بعض المعال االجتماعية، كالفيـ الخاطئ مف قبؿ بعض الشرائح دـ الكعي بأىمية المكاقع األثريةع -ُ

لو، كيحؽ لو القياـ  ثرية، فالبعض يعد المكاقع األثرية التي يقيـ فييا منذ عقكد مف الزمف ممكان مكركثان األ
بما يحمك لو فييا، كالبعض اآلخر يفضؿ االستفادة مف المكقع األثرم في البناء، أك الزراعة عمى تركو 

 أرضا خالية...الخ.

 مكركث شعبي بكجكد كنكز في أماكف محددة.البحث عف الكنكز باالعتماد عمى شائعات، أك  -ِ

 المستمر. كاالستيطاف، كالزراعي، الزحؼ العمراني -ّ

، كعدـ تكافر أم كاقعمختراؽ اسيجة التسكير لبعض الا عدـ تحصيف المكاقع األثرية بشكؿ جيد مما يسيؿ  -ْ
 سياج حماية لبعضيا اآلخر.

 أثناءأك ، كالبنية التحتية، كالشكارع، د تخطيط المدفة بعيف االعتبار عنكالتاريخي، خذ المباني التراثيةعدـ أ -ٓ
 .باطنيةو  ط كغير ذلؾ مف ثركاتو فالن أك، التنقيب عف المعادف

 .قمة الحراسة -ٔ

 .ُعدـ كجكد المكحات التحذيرية عند بعض المكاقع -ٕ

كبمكجب نصكص ، يـ االعتداء عمى المكاقع األثريةأجمعت التشريعات العربية عمى تجر كقد  
نما، اليمني اآلثارالذم لـ ينص عمى ىذا الجـر في قانكف  ،خاصة باستثناء المشرع اليمنيتشريعية   كا 

 قانكف العقكبات. إلىعمى المكاقع األثرية  االعتداء أفعاؿ أحاؿ
كمف ثـ دراسة عقاب ارتكاب  ،في الفرع األكؿ أركانوكسيتـ البحث في ىذا الجـر مف خبلؿ دراسة  

 في الفرع الثاني: األثريةاالعتداء عمى المكاقع  أفعاؿ
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٕٕ، الفصؿ الثاني صََِٔلعاـ  ،ار كالمتاحؼ، في المممكة العربية السعكديةمف استنتاجات الييئة العميا لمسياحة، إستراتيجية  تطكير اآلث - ُ
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 :وتميزىا عن غيرىا جريمة العتداء عمى المواقع األثرية أركان :الفرع األول
، كتكجد العديد مف نقاط معنكم كآخر، مادمو  عمى المكاقع األثرية مف ركفو جريمة االعتداء  تتألؼ 

 :الغير كىذا ما سكؼ يتـ بحثو فيما يمي االختبلؼ بينيا كبيف جريمة التجاكز عمى عقار
 :أوًل: الركن المادي

 مثؿتالذم ي اإلجرامييتككف الركف المادم في جريمة االعتداء عمى المكاقع األثرية مف السمكؾ  
حصكؿ  ، كاحتماؿألثرية بأم صكرة مف صكر االعتداءأم فعؿ مف شأنو االعتداء عمى المكاقع افي 

 اإلجراميكرابطة سببية تربط ىذا السمكؾ  ،، ككف ىذا الجـر مف جرائـ الخطراءالضرر نتيجة ليذا االعتد
 فما ىك محؿ الجريمة كما ىي صكر السمكؾ الجرمي فييا؟ .األثرمباحتماؿ حصكؿ الضرر بالمكقع 

 محل جريمة العتداء عمى المواقع األثرية: -(1

عمى عقار أثرم، إذ أف االعتداء عمى تفترض جريمة االعتداء عمى المكاقع األثرية حصكؿ االعتداء 
 المنقكؿ األثرم يشكؿ جرمان آخر ىك اإلتبلؼ كالتخريب.

مف قانكف اآلثار الجزائرم المكاقع األثرية بالقكؿ: ) ىي مساحات مبنية، أك غير  ِٖتعرؼ المادة ك 
باطف األراضي مبنية دكنما كظيفة نشطة، كتشيد بأعماؿ اإلنساف، أك بتفاعمو مع الطبيعة، بما في ذلؾ 

المتصمة بيا كليا قيمة مف الكجية التاريخية، أك األثرية، أك الدينية، أك الفنية، أك العممية، أك االثنكلكجية 
أك االنتربكلكجية، ك المقصكد بيا عمى الخصكص: المكاقع األثرية بما فييا المحميات األثرية، كالحظائر 

 الثقافية (.
المكقع األثرم بالقكؿ: ) منطقة جغرافية محددة  ،السكرملتراث قانكف حماية اكيعرؼ مشركع      

ليا أىمية ثقافية (. كمما زاد جرائـ تتضمف أعماؿ اإلنساف، أك األعماؿ المشتركة بيف اإلنساف كالطبيعة، ك 
ففي الجميكرية العربية السكرية كحدىا يكجد ما يقارب  ىذه المكاقع،كثرة  االعتداء عمى المكاقع األثرية

 .ُعشرة آالؼ مكقع أثرم
االعتداء عمى المكاقع األثرية يجب أف يككف المكقع الذم كقع عميو  لتجريـ أفعاؿ ككشرط أساسي

نما يمكف اعتبا ،االعتداء مكقعان اثريان، كبدكف ىذا الشرط ال يجكز مساءلة الفاعؿ كفؽ قانكف اآلثار ر كا 
فعمو جرمان آخر كفؽ قكانيف أخرل، كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية في قضية ممخصيا أف 

مف  َّفاعتبرتيـ محكمة أكؿ درجة مخالفيف لنص المادة  ؛عددان مف األشخاص قامكا ببناء سكر لكنيسة

                                                           
 . ُٔص َُِِ/ُُ/ٔتاريخ  ُُْٖٓمأمكف عبد الكريـ، المدير العاـ لآلثار كالمتاحؼ، في لقاء مع جريدة تشريف السكرية، العدد   .د - ُ
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. أثريةو  في أرضو  ، كاعتبار فعميـ يشكؿ جـر البناءُ)القانكف األسبؽ ( ُُٓٗقانكف اآلثار الصادر عاـ 
إال أف محكمة النقض المصرية فسخت القرار استنادان إلى أف محكمة الدرجة األكلى لـ تبيف بالدالئؿ ما 

 .ِاألمر الذم يعيب التسبيب في الحكـ ال، إذا كانت األرض التي تـ البناء عمييا أثرية أـ
أثرم لممكاقع كاألبنية  ّحـركاجب كضع  األثريةكقد فرضت قكانيف اآلثار العربية عمى السمطات 

األثرية، كيأخذ الحـر األثرم حكـ المكقع األثرم مف حيث الحماية القانكنية، كتتراكح مسافة الحـر األثرم 
، كيمكف معدكدةن  أمتاران كحدكده حسب تمكضع المكقع أك البناء األثرم، لذلؾ يمكف أف يككف الحـر األثرم 

لمسافة الحـر  أعمىأك  أدنىظ أف قانكف اآلثار السكرم لـ يضع حدان مف ذلؾ، كيبلح أف يككف أكثر
نما ترؾ ذلؾ لتقدير السمطات األثرية، ككذلؾ فعؿ قانكف اآلثار العراقي كقانكف  ،األثرم السكداني  اآلثاركا 

 ُّفي المادة  كقانكف اآلثار اليمني الذم قرر األثرم،لمحـر  أدنىفي حيف حددت بعض القكانيف حدان 
 األثرمبتحديد الحـر  أخرل، كقامت قكانيف ئة مترتقؿ عف خمسم أالثرم يجب أف مسافة الحـر األ نوم

عمى ثبلثة كيمك  ثرماألتزيد مسافة الحـر  أالالمصرم الذم قرر كجكب  اآلثاركقانكف  األثر،حسب مكاف 
مطات األثرم في غير تقدير المسافة لمس أمر منو َِفي المادة  ، كترؾاآلىمةمترات في المناطؽ غير 

 ذلؾ مف المناطؽ.
كلكف ماذا لك حصؿ نزاع حكؿ تحديد مسافة الحـر األثرم بيف السمطات األثرية كبيف جيات 

فيما يخص العقارات المتاخمة  رييف(ا) طبيعييف أك اعتب أشخاصكالبمديات مثبل، أك مع  أخرل إدارية
لممكقع األثرم، فيؿ تممؾ السمطات األثرية الحؽ في فرض حـر اثرم عمى حساب عقار عائد لجية إدارية 

 أخرل أك عقار مممكؾ ألحد األشخاص؟ كمف ىي الجية التي تفصؿ في ىذا النزاع؟
ثرية مد الحـر األثرم أرل أنو ال يكجد في قانكف اآلثار السكرم ما يشير إلى منح السمطات األ

عمى حساب عقارات الغير أيان كاف، فيي تممؾ فقط حؽ كضع حـر أثرم ضمف الحدكد كالمسافات 
ف حصؿ نزاع  المسمكح بيا بما يضمف حماية المكقع األثرم كلكف ليس عمى حساب عقارات اآلخريف، كا 

يرفع أماـ محكمة الصمح التي  بيف السمطات األثرية كبيف الغير حكؿ ىذه الحدكد، فإف النزاع يجب أف
تحديد ىذه الحدكد كفؽ يكجد المكقع األثرم في حدكد اختصاصيا المكاني، كىي صاحبة الصبلحية ب

الفقرة )ز( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية التي تنص عمى: ) تختص محكمة  ّٔالمادة 

                                                           
1
 .2010لعام  3ثم القانون رقم  1913لعام  112تاله القانون رقم  - 
كمشار إليو لدل إسماعيؿ عبد المجيد كككباف، الحماية الجنائية لآلثار  ُُُْص  ِٔـ.س ُٖٓٗ/ِ/ ُٖنقض مصرم، أحكاـ النقض تاريخ  -ِ

 .ٖٕمرجع سابؽ ص في القانكف اليمني دراسة مقارنة بالقانكف المصرم
3
 الحرم األثري هو األراضً المالصقة لآلثار والتً تحدها السلطات األثرٌة. - 
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رارات أك بالعرؼ، فيما يتعمؽ باألبنية تعييف الحدكد كتقدير المسافات المقررة بالقكانيف كالق -الصمح...ز
كالمنشآت الضارة أك الغرس إذا لـ تكف الممكية أك أصؿ الحؽ محؿ نزاع( كيككف قرار محكمة الصمح 

 أصكؿ جزائية.   ٕٗقاببل لمطعف بطريؽ االستئناؼ كفؽ المادة 
ىؿ يكفي لتجريـ فعؿ االعتداء عمى المكاقع األثرية أف يتـ تعييف  آخر ىك: تساؤؿكيرد ىنا  

أـ ال بد مف أف يتـ تسجيؿ ىذا المكقع  ثرية، كاإلعبلف عف أنو مكقع أثرم؟المكقع مف قبؿ السمطات األ
عمى قرار مف الجية صاحبة الصبلحية بالتسجيؿ ككزير  ان في السجبلت الخاصة بالسمطات األثرية بناء

 يس المجمس األعمى لآلثار في مصر؟سكريا كرئ الثقافة في
 ٓٓفي الحقيقة لـ تكضح قكانيف اآلثار العربية ىذا المكضكع باستثناء قانكف اآلثار العراقي رقـ  

الذم اكتفى لمتجريـ أف يككف المكقع األثرم في ظركؼ يمكف لمشخص المعتاد العمـ بيا  ،ََِِلعاـ 
منو عمى تجريـ أفعاؿ االعتداء عمى المكاقع األثرية بمجرد  ّْ، ثـ نصت المادة منوُٓكفؽ المادة 

 تعيينيا كال حاجة لتسجيؿ ىذه المكاقع.
كأما القضاء فقد تطرؽ لمتسجيؿ في بعض القضايا المطركحة عميو. كقد اختمفت األحكاـ القضائية حكؿ  

ف كاف االتجاه السائد  لتجريـ فعؿ االعتداء عميو ىك اشتراط تسجيؿ المكقع األثرم لديو ىذا المكضكع، كا 
إال إذا تقرر ذلؾ مف  ،فمحكمة النقض المصرية قضت بعدـ اعتبار األرض أثرية، بمكجب قانكف اآلثار

ف كؿ كرقة، أك مخاطبة إدارية ليست قراران  مف ىذا القبيؿ... كمف ثـ فبل يكفي العتبار  قبؿ الحككمة، كا 
أك صدكر قرار مف مراقبة األمبلؾ العامة مجرد صدكر خطاب مف مصمحة اآلثار،  األرض أثريةن 

، كقد ميزت محكمة النقض المصرية ُباعتبارىا كذلؾ، كال كصفيا بأنيا أثرية في قكائـ المساحة كالتحديد
 ّالمعدؿ بقانكف اآلثار رقـ  ُّٖٗلعاـ  ُُٕبيف القرارات اإلدارية الصادرة قبؿ صدكر قانكف اآلثار رقـ 

اعتبار العقار، أك المكقع صادرة بعد صدكره فالقرارات السابقة لو يعتد بيا في كبيف القرارات ال ََُِلعاـ 
أما القرارات التالية لو فبل يعتد بيا كال بد مف صدكر قرار مف الكزارة المختصة بتسجيؿ المكقع في أثريان 

 سجبلت السمطات األثرية باعتباره مكقعا أثريا.
شرط لتجريـ أفعاؿ جيؿ المكقع، أك المنطقة األثرية ىك تس قررت محكمة النقض السكرية بأفكقد  

االعتداء عمييا كفؽ قانكف اآلثار حيث قالت: )ال عقكبة عمى المخالفة الكاقعة عمى المناطؽ األثرية إف لـ 
تاريخ  ُّْٗنو يستفاد مف كتاب مديرية آثار المنطقة الشمالية رقـ ... كحيث إتكف محددة كمسجمة أصكالن 

                                                           
حتى حزيراف  ُْٖٗمف تشريف الثاني  ّالمدكنة الذىبية لمقكاعد التي قررتيا محكمة النقض المصرية، اإلصدار المدني العدد  ،عبد المنعـ حسف -ُ

 .ٗص، ُٕٖٗ، المجمد األكؿ، الطبعة األكلى، مركز حسني لمدراسات القانكنية، القاىرة  ُٕٖٗ
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المحفكظ في الممؼ الذم يقع عميو عقار المطعكف ضده لـ يكف بتاريخ الفصؿ قد صدر  ُٖٕٗ/َُ/ِِ
قرار بإدراجو ضمف المناطؽ األثرية. لذا فإف القرار المطعكف فيو قضى بعدـ المسؤكلية، كقد انتيى إلى 

 .(ُالنتيجة السديدة الجديرة بالقبكؿ كال ترد عميو أسباب الطعف
 ُٔٓٓ/ُّْقرار محكمة الجنايات بريؼ دمشؽ رقـ  رية فسخكما قررت محكمة النقض السك  
لدل  أف المحكمة لـ تتحرى فيما إذا كانت المنطقة األثرية مسجمة أصكالن  ، معممةََِٗ/ٔ/َّتاريخ 

 .ِالدكائر الرسمية
كتأييدان لذلؾ فقد لكحظ بأف الضبكط الرسمية المنظمة نماذجيا مف قبؿ السمطات األثرية السكرية  
 .ّد شرح كاقعة االعتداء عمى المكقع األثرم أف ىذا المكقع مسجؿ برقـ محدد كتاريخ مكثؽتذكر عن

، أك معينا حتى يعتبر فعؿ االعتداء عميو جرما كىذا يعني ضركرة أف يككف المكقع األثرم مسجبلن 
ال خضع ىذا الفعؿ لنصكص قانكنية  ضد المكقع األثرم ككي يندرج ضمف نصكص قانكف اآلثار، كا 

 ل.أخر 
ال يمكف أف يككف في جميع  ،ف تسجيؿ المكقع األثرم في سجبلت السمطات األثريةأرل كأ

األحكاؿ شرطا لمتجريـ؛ فطالما فرضت قكانيف اآلثار عمى السمطات األثرية القياـ بإجراءات تسجيؿ المكاقع 
 مة.األثرية، كلـ تشترط صراحة لمتجريـ أف يككف المكقع األثرم مسجبل، كاكتفت بنصكص عا

كاألفضؿ االكتفاء  ،في مكضع التشدد في الحماية لذلؾ فإف اشتراط التسجيؿ لمتجريـ يعد تساىبلن  
و أثرم لمشخص المعتاد؛ لذلؾ ال بد مف فرض تسجيؿ المكاقع ة العامة لممكقع التي تكحي إنلمتجريـ بالحال

ير مف جية، كمف جية ثانية األثرية تحت طائمة المساءلة خاصة بعد تطكر كسائؿ المسح كالسبر، كالتصك 
ترؾ أمر البت بحصكؿ االعتداء عمى المكاقع األثرية لمحكمة المكضكع في كؿ قضية بشكؿ منفرد حسب 

ىذه الصفة  كقائع القضية كظركفيا. فالمكقع األثرم إف تكافرت معايير الصفة األثرية فيو فإنو يبقى حامبلن 
إنما ىك مجرد إجراء إدارم _ رغـ أىميتو _ يكثؽ أثرية  سكاء جرل تسجيمو أـ ال؛ كبالتالي فإف التسجيؿ

المكقع، كال يعطيو ىذه الصفة إف لـ  يكف متمتعان بيا أصبل، كما أف التسجيؿ مف نتائج الصفة األثرية 
لؤلثر، كيمتاز بأثره الكاشؼ، كليس المنشئ لمصفة األثرية حيث ال يتـ التسجيؿ إال بعد ثبكت الصفة 

نو: )... متى ثبتت صفة األثرية لعقار، أك منقكؿ لمعنى ترل محكمة النقض المصرية إااألثرية، كفي ىذا 

                                                           
1
 .1911لعام  5، مجلة المحامون العدد 16/12/1910تارٌخ  2629قرار  1910نقض جزائً سوري، جنحة أساس  - 
 قضية غير منشكرة. ََِٗلعاـ  ُّٗٔاساس ُِّّنقض سكرم قرار رقـ  -ِ
 .في الممحؽ (ُانظر النمكذج رقـ ) -ّ
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، كفي اجتياد آخر ُمف قانكف اآلثار( ُِفإنو يتعيف تسجيؿ ىذا األثر باإلجراءات كالقكاعد المقررة بالمادة 
 لعامة لمدكلةنما ىي مف األمبلؾ اليا تقكؿ بأف: ) المنطقة األثرية ليست محبل لمممكية الخاصة كا  

كالمخصصة لمنفع العاـ سكاء بطبيعتيا باعتبارىا تضـ العديد مف العمائر األثرية... أك بالقرار الصادر 
 (.ِمف السمطة المختصة...

 

 صور السموك الجرمي في جريمة العتداء عمى المواقع األثرية: -(2
يقصد باالعتداء عمى المكاقع األثرية كؿ فعؿ يحصؿ ضمف حدكد المكقع األثرم، أك بجكاره. مف 

في الركف المادم ليذه  اإلجراميالسمكؾ  كيأخذ ،الضرر بيذا المكقعقد يمحؽ شأنو أف يشكؿ خطران 
 :حد الصكر التاليةأعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الجريمة 

  .المكجكدة فييا األشجار، أك قمع قطع أك، ع األثريةالزراعة في المكاق -ُ

  .األثريةمقابر في المكاقع  إقامةأك ، أك سياحية، سكنية منشآت إقامة -ِ

 . أك عمى مقربة منيا، اجـ كالمقالع في المكاقع األثريةالمن إقامة -ّ

ىذه  عمى مقربة منيا ضمف حـر أك، يا مف مخمفات في المكاقع األثريةكما شابي، كاألتربة، كضع النفايات -ْ
 . المكاقع

 كغيرىا ضمف المكاقع األثرية.، النفطك ، خطكط الغازك ، الصرؼ الصحيك ، الكيرباءك ، مد شبكات المياه -ٓ

 . ككضع البلفتات في المكاقع األثرية اإلعبلنات إلصاؽ -ٔ

 .أك في حرميا، الحربية في المكاقع األثرية كالمنشآت ،كمصانع الصناعات الثقيمة ،بناء المطارات -ٕ

 .كبطريقة عشكائية، في المكاقع األثرية بدكف ضكابط الباعة  جكاؿكت، الدكابكضع  -ٖ
 عمى سبيؿ المثاؿ األثريةذكر بعض أفعاؿ االعتداء عمى المكاقع  كقد اتفقت تشريعات اآلثار العربية في

ي كر بعض األفعاؿ التالذم ذ ،كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِرقـ  السكرم  اآلثاركما ىك الحاؿ في قانكف 
التي يترتب عمييا تغيير  األعماؿأك غير ذلؾ مف  ) :عبارة أضاؼعمى المكاقع األثرية ثـ  تشكؿ اعتداءان 

ف كاف اعتماد قانكف اآلثار السكرم عبارةّفي معالـ تمؾ األرض ...( )أك غير ذلؾ مف األعماؿ(.  :. كا 
تشكؿ خطرا عمى المكقع نيا أف بحيث يشمؿ كؿ األعماؿ، التي مف شأ ييدؼ إلى التكسع في الحظر

) يترتب عمييا تغيير في معالـ  كغير مذككرة في القانكف صراحة فيك تكجو جيد. إال أف عبارة: ،األثرم

                                                           
1
 .21/3/1912ق.ع جلسة  33لسنة  311طعن مصري رقم  - 
2
 .40، القاعدة426، ص32الفنً لسنة المكتب  15/12/1991جلسة  29لسنة  2242نقض مصري رقم  - 
 كتعديبلتو. ُّٔٗلعاـ  ِِِمف قانكف اآلثار السكرم رقـ  ِٓالمادة  -ّ
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حتى يعتبر  األرضلـ يحدد القانكف درجة التغيير في معالـ  إذ عيكبتمؾ األرض( يشكبيا الكثير مف ال
ر كمف جية ثانية مف غي ت متأخر ىذا مف جية،يير إال في كقكقد ال يظير التغ ،مجرما فعؿ االعتداء

ألننا أماـ جريمة خطر  ،ثرم ما بحدكث تغيير في معالـ ىذه المكقعالصكاب ربط تجريـ عمؿ ضد مكقع أ
كمف جية ثالثة فمف ظاىر النص في المادة المذككرة أنو ال  إلى نتيجة جرميو لممعاقبة عمييا، ال تحتاج

تغيير في معالـ األرض األثرية مما يؤدم إلى خركج العديد مف أفعاؿ  تجريـ لمعمؿ إذا لـ يترتب عميو
تعديؿ ىذه العبارة بحيث  ـ كتاليا العقاب؛ كنتيجة لذلؾ اقترحاالعتداء عمى المكاقع األثرية مف دائرة التجري

  أك غير ذلؾ مف أعماؿ(. ) تصبح:
االعتداء  أفعاؿكيمكف معرفة  ُٓ إلى ٕفي المكاد  ُٗٗٗالسكداني الصادر عاـ  اآلثارقانكف  أيضان ك 

ؿ مف شأنو تغيير شكمو )... أم عم :عبارة إضافةكليس الحصر مف خبلؿ مبلحظة ، عمى سبيؿ المثاؿ
لعاـ  ّالمذككرة، ككذلؾ قانكف اآلثار المصرم رقـ  المكاد) أك غير ذلؾ ( عمى  :أك عبارة التاريخي (

ََُِ. 
يتككف بمجرد   ،سمكؾ آني نوإ ،األثريةفي جريمة االعتداء عمى المكاقع  اإلجراميكيمتاز السمكؾ 

. مستقبلن  إذ قد يشكؿ جرمان  ،كال ييـ ما يحصؿ بعد ذلؾ ،صكر االعتداء المذككرة سابقان  حصكؿ إحدل
 كلك لمرةو  تكتمؿ أركانيا بمجرد أخذ األنقاض مف المكقع ،ثرم ىك جريمة آنيةفمثبل أخذ أنقاض مف مكقع أ

. أما استعماؿ ىذه األنقاض فيك شيء آخر. كفي حاؿ تكرار العممية نككف أماـ تعدد مادم لمجرائـ حدةو كا
ف: )... جريمة استعماؿ األنقاض األثرية مف الجرائـ ترل أكىذا ىك رأم محكمة النقض السكرية التي 

كمف حؽ السمطات األثرية إزالة  .كال يشمميا التقادـ ،المستمرة ما داـ االعتداء عمى األثر ما زاؿ قائمان 
المخالفة فكرا كبمجرد إثباتيا بمحضر رسمي كذلؾ بالطرؽ اإلدارية... كحيث أف الحكـ المطعكف فيو الذم 

جريمة المطعكف ضده المستمرة بالتقادـ؛ يككف قد جانب  ؿى م  سار عمى غير ىذا النيج القانكني السديد كشى 
 .ُالصكاب فيما قضى بو

ف بقاء البناء داء عمى أمبلؾ الدكلة جـر آني، كا  ف: جـر االعتة النقض السكرية إكما تؤكد محكم
 . ِليس إال نتيجة لمجـر المذككر كبالتالي فبل يعتبر مف الجرائـ المستمرة

بما  ،جريمة التجاكز عمى العقارات المممككة لمغير مع ،االعتداء عمى المكاقع األثرية جريمةكتتفؽ 
قارات محكمة النقض السكرية اعتبرت جريمة التجاكز عمى العف ة في صفة اآلنية،ا المكاقع األثريفيي

                                                           
1
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كليذا التمييز أثره مف حيث إعماؿ  .عمى خبلؼ استعماؿ األنقاض األثرية، المممككة لمغير جريمة آنية
استعماؿ األنقاض المقتمعة مف ، إذ أف حالة االستمرار في جريمة يؿ التقادـ المسقط لمدعكل العامةمفاع

الغير تسقط الدعكييف  التجاكز عمى عقاراتجريمة  بينما ،مسألة التقادـالبحث في خر المكاقع األثرية تؤ 
إذا لـ تجر أم مبلحقة  ،فييا بانقضاء ثبلث سنكات مف تاريخ كقكع الجريمة العامة كالشخصية )المدنية(

 .ُبشأنيا خبلؿ تمؾ المدة
 مستمرةن  جريمةن  أثريةو  فيي ترل في التعدم عمى أرضو  ،النقض المصرية رأم آخرإال أف لمحكمة 

 .ِ، كال تبدأ مدة التقادـ فييا إال عند انتياء حالة االستمرارمتجددةن 
يتعرض لو  أفالذم يمكف  مف جرائـ الخطر ،كباعتبار أف جريمة االعتداء عمى المكقع األثرم

بغض النظر  اإلجراميالقانكف ييتـ ىنا بالسمكؾ  فإفكبالتالي  ،اإلجراميمف جراء السمكؾ  األثرمالمكقع 
 بمعزؿ عف النتيجة اإلجراميكينجـ عف ذلؾ تجريـ السمكؾ  أك عدـ حصكؿ نتيجتو الضارة؛ ،عف حصكؿ

حصكؿ السمكؾ  بإثباتحصكؿ النتيجة الجرمية الضارة، كيكتفي فقط  إثباتمما يريح القضاء مف ميمة 
عبارة ت تفيد التقييد، كالمنع كفي ىذا المجاؿ عبارا اآلثارأكيدا لذلؾ فقد استعممت قكانيف ، كتاإلجرامي

نع أك مصانع...الخ، كىذا يعني أف القكانيف كضعت تدابير كقائية لم يمنع، أك يحظر إقامة منشآت
متدابير التي ل كبالتالي فإف أم تجاكز عمى ىذه المكاقع األثرية يعد خرقان  االعتداء عمى المكاقع األثرية؛

ائي بغض النظر عف النتيجة ، كيستحؽ فاعمو العقاب الجز كضعيا القانكف، كيجعؿ ىذا السمكؾ مجرمان 
 ىذا النكع مف الجرائـ.مثؿ في يكفي لممساءلة فالخطر الناجـ عف ىذا السمكؾ اإلجرامي  الضارة.
 .اإلثباتبكافة طرؽ  اإلثباتالمادية التي تقبؿ  األفعاؿمف  األثريةاالعتداء عمى المكاقع  فعاؿأكتعتبر 

 : الركن المعنوي:ثانياً 
، كيقـك القصد الجرمي فييا عمى مف الجرائـ المقصكدة يةجريمة االعتداء عمى المكاقع األثر  تعد

كيظير العمـ  ،ثرمشأنو االعتداء عمى مكقع أمف أم عمـ الجاني بأنو يقكـ بفعؿ  .كاإلرادة ،عنصرم العمـ
مف خبلؿ الشكؿ الظاىرم لممكقع  أك، ثرمالمكقع أ أفالداللة عمى  إشاراتمف خبلؿ عمى سبيؿ المثاؿ، 

جماال ،تحقيؽ الفعؿ إلى الجاني إرادةتتجو  أفأم  كاإلرادة ....الخ أثرية أبنيةمف  أجزاءكجكد ك يجب  كا 
 .األثريةتكافر النية الجرمية التي تدؿ عمى الرغبة كالتصميـ عمى ارتكاب فعؿ االعتداء عمى المكاقع 
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حيث يعد ناجمان عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ  األثريةيككف االعتداء عمى المكاقع  أفكما يمكف 
 فإذا، ني السكرم مثبلن مف القانكف المد ٔالمادة  االتي حددتي األحكاؿفي  استعماؿ الحؽ غير مشركع

، ككانت المصمحة ان محددان ثريأ ان مما ىدد مكقع أرضوتمادل الشخص في استعماؿ حقو في حفر نفؽ في 
ىذا  فإف. األثرميمحؽ المكقع  أفكال تتناسب مع الضرر الذم يمكف  ؛األىميةالتي يريد تحقيقيا قميمة 
 األثرمبالمكقع  حتماؿ حصكؿ أذل مف أم شكؿال ،األثرمكقع معتديان عمى الم التمادم يجعؿ الشخص

 ذه الحالة يككف الشخص عرضةن مف جرائـ الخطر، كفي ى األثريةاالعتداء عمى المكاقع  أف اعتبارعمى 
 بالتعكيض المناسب.إلزامو عف  لة الجزائية فضبلن لممساء

 الغير:ثالثًا: تمييز جرم العتداء عمى المواقع األثرية عن جرم التجاوز عمى عقار 
السكرم  مف قانكف اآلثار ٗٓكفؽ المادة بأم صكرة مف صكره كيختمؼ جـر االعتداء عمى المكاقع األثرية 

 مف قانكف العقكبات السكرم في النقاط التالية: ِّٕالمادة  عف جـر غصب العقار في
يكف أما إذا لـ  في جـر االعتداء عمى المكاقع األثرية يككف متمتعا بالصفة األثرية. محؿ االعتداء إف -ُ

 كذلؾ فإف الجـر ال يعدك أف يككف غصب عقار. محؿ االعتداء 

شد مف جـر غصب العقار، فعقكبة االعتداء عمى المكقع األثرم ىي أ جـر االعتداء عمى المكقع األثرم -ِ
 المخالفة عف إزالة فضبلن  ،الحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات كالغرامة مف ألفيف إلى عشرة آالؼ ليرة سكرية

 في حيف أف عقكبة غضب العقار ىي الحبس حتى ستة أشير.

االعتداء أفعاؿ  باكتماؿ ىك جريمة آنية تنتيي فكران  إف االعتداء عمى المكاقع األثريةمف حيث مدة التقادـ، ف -ّ
 غصب العقار  في حيف أفكمدة سقكطيا بالتقادـ ىي ثبلث سنكات ككنيا جنحة، عمى المكقع األثرم، 

كىذا ما أكدتو  إذا كقعت في أماكف لـ يجر فييا التحديد كالتحرير، ،، إال أف مدة تقادميا أقؿجريمة آنية
مف قانكف العقكبات السكرم عمى أف االدعاء  ِّٕمحكمة النقض السكرية بالقكؿ: لقد نصت المادة 

إذ لك  ،آنيان  ـ يعتبر جرمان كفي ىذا دليؿ عمى أف ىذا الجر  ،مف تاريخ كضع اليد ُبالتجاكز يسقط بعد سنة
 .ِكال انتياءان  ان لما كاف ليذه السنة ابتداء كاف مستمران 

إف جـر غضب العقار يفترض المككث في العقار بصكرة مباشرة أك حكمية، بينما جـر االعتداء عمى  -ْ
  المكقع األثرم ال يفترض مثؿ ىذا المككث.
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 :األثرية: عقوبة العتداء عمى المواقع الفرع الثاني
 األثريةعمى المكاقع  ان التي تعتبر اعتداء األفعاؿالعربية في تحديد  اآلثارتشريعات رغـ اختبلؼ 
 أف إال، كما سبؽ ذكرهذكرىا عمى سبيؿ الحصر  كمنيا مف .عمى سبيؿ المثاؿ األفعاؿفمنيا مف ذكر ىذه 

كىذه التشريعات انقسمت  .األثريةع كافة التشريعات متفقة عمى المعاقبة عمى جريمة االعتداء عمى المكاق
 :ثبلثة اتجاىات ىي إلىفي تكصيؼ الجـر كفي ذكر تفاصيؿ كمقدار العقكبة 

 اآلثارالكصؼ كقانكف  جنحي األثرية: كىك االتجاه الذم يعتبر االعتداء عمى المكاقع األولالتجاه 
االعتداء عمى  أفعاؿعمى  منو ٗٓث يعاقب في المادة حي ،كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم رقـ 

فضبلن  ،عشرة آالؼ ليرة سكرية إلى يفألفثبلث سنكات كبالغرامة مف  إلىبالحبس مف سنة  األثريةالمكاقع 
في ميمة  أصمو إلىكرد الشيء  ،المخالفة أسباب بإزالةالمخالؼ في جميع حاالت االعتداء  إلزاـعف 

ف، ك تعينيا المحكمة بيذا العمؿ عمى نفقة المخالؼ الخاصة كفؽ المادة  األثريةلـ يفعؿ تقكـ السمطات  ا 
 مف القانكف المذككر. ٓٔ

رية العربية السكرية في الجميك  كيثكر ىنا التساؤؿ فيما يخص جـر الحريؽ الكاقع في مكقع أثرم 
ىؿ يعد الحريؽ ىنا مجرد اعتداء عمى كر االعتداء عمى المكاقع األثرية، صكرة مف صإف صح اعتباره 

 كقع أثرم، أـ لو كصؼ جرمي آخر؟ م
قانكف العقكبات مراعاة لتطبيؽ  نصكص قانكف اآلثار، كنصكصالمقارنة بيف ضركرة رل إني أ
م تعرض فإذا كاف العقار األثرم الذكالتدقيؽ في كضع المكقع الذم حصؿ فيو الحريؽ، النص األشد، 

عة ضد ىذا العقار تندرج ضمف نصكص قانكف فإف جريمة الحريؽ الكاق ؛لمسكف لمحريؽ مف األبنية المعٌدة
ىي األشغاؿ  جنائيةو  مف قانكف العقكبات السكرم تعاقب بعقكبةو  ّٕٓالعقكبات، فيي األشد ككف المادة 

داخؿ الحدكد التنظيمية دكف سنكات، إذا حصؿ الحريؽ في بناء  التي ال تقؿ عف سبع ،الشاقة المؤقتة
 .ف الممكف أف يككف ىذا البناء مف العقارات المصنفة كأثر ثابتكبالتالي م اء.تحديد ماىية ىذا البن

أما إذا حصؿ الحريؽ في أبنية غير مسككنة، كال مستعممة خارج األماكف اآلىمة إذ ينطبؽ ىذا   
فإف العقكبة ىي األشغاؿ الشاقة  ،الكصؼ غالبان عمى العقارات األثرية المتكاجدة خارج المناطؽ اآلىمة

بينما ييبلحىظ  السكرم. مف قانكف العقكبات ٕٓٓإلى خمس عشرة سنة كفؽ المادة  ثبلث، أم مف المؤقتة
فإف  لذلؾ ثار السكرم ىك في جميع األحكاؿ مف فئة الجنح،االعتداء عمى المكاقع األثرية في قانكف اآل أف

تخريب تطبيؽ نصكص قانكف العقكبات ىك األجدل لتضمنو العقكبة األشد، كحتى إذا أدل الحريؽ إلى 
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 كىي )االعتقاؿ مف خمس جنائية المقررة في قانكف اآلثار السكرم العقكبة  فإف ،ُالعقار األثرم، أك ىدمو
إال أنيا  لؼ ليرة سكرية(كالغرامة مف خمس كعشريف ألؼ ليرة سكرية إلى خمسمئة أ ،إلى عشر سنكات

ذه الحالة يعتبر قانكف العقكبات ىك ففي ىلمقررة في قانكف العقكبات السكرم، قؿ شدة مف العقكبة اتعتبر أ
األشد، لككنو يتضمف العقكبة الجنائية ذات الكصؼ األشد كىي األشغاؿ الشاقة المؤقتة، التي مف الممكف 

 ىا األقصى كىك خمسة عشر عاما. أف تصؿ إلى حد
 ان، كالتي تقع في المكاقع األثريةكدة في غير الحاالت المذككرة آنفأما جنحة الحريؽ المقص

أك لآلخريف كفؽ ، كالعقارات األثرية بقصد إلحاؽ ضرر مادم بالغير، أك جر مغنـ غير مشركع  لمفاعؿ
) مف عشرة  كالغرامة، كمدة الحبس السكرم فإنيا معاقب عمييا بالحبسمف قانكف العقكبات  ٕٔٓالمادة 

مف ألفيف إلى  لجنحيةالعقكبات السكرم، كالغرامة ا مف قانكف ُٓأياـ إلى ثبلث سنكات ( كفؽ المادة 
كبالمقارنة بيف ىذه العقكبة كالعقكبة مف قانكف العقكبات السكرم.  ِّٓكفؽ المادة  اآللؼ ليرة سكريةعشرة 

ىي  ٗٓف المادة عتداء عمى المكاقع األثرية نجد إمف قانكف اآلثار المتعمقة باال ٗٓالمقررة في المادة 
 ألفيف إلى عشرة آالؼ ليرة سكرية. ككنيا تعاقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات كبالغرامة مف ،األشد

ني أرل أف ىذه الغ أم تتناسب مع قيمة النفع أك الضرر  )نسبية( يةرامة غير كافية، كيجب أف تككف قيمكا 
 .  المترتب عمى الجـر

ية، فإف قانكف العقكبات ىك ثر نو إذا كقعت جناية حريؽ ضد العقارات األج مف ذلؾ أتستنكيي 
لعقكبة خاصة أف قانكف اآلثار السكرم سمح بتطبيؽ القانكف ذم ا ،كبالتالي ىك األكلى بالتطبيؽ األشد.

مف قانكف  ْٔبإضافة الغرامة المنصكص عنيا في قانكف اآلثار كفؽ المادة  األشد محتفظا بكجكب الحكـ
ف العقكبات؛ أما إذا كقعت جنحة الحريؽ ضد العقارات األثرية إلى العقكبة المحكـك بيا بمكجب قانك ّاآلثار

 فإف قانكف اآلثار السكرم ىك الكاجب التطبيؽ ككنو األشد فضبل عف أنو القانكف الخاص.
عمى جريمة االعتداء عمى  َْفي المادة  ُٕٗٗلعاـ  ٖاليمني رقـ  اآلثاركما يعاقب قانكف 

تزيد في  أفليس لممحكمة  فإنوكبالتالي  ،أك بالغرامة، أشيربالحبس مدة ال تقؿ عف ستة  األثريةالمكاقع 

                                                           
1
إذا كان التخرٌب أو الهدم مقصودٌن بذاتهما فإننا نكون أمام جرم آخر ٌختلف عن االعتداء على المواقع األثرٌة، إذ أن جرم الهدم وجرم - 

 التخرٌب من جرائم الضرر، وهو موضوع بحثنا فً المبحث القادم.
2
بحٌث أصبح  1/2011/  12والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  2011/ 1/ 3تارٌخ  1لمرسوم التشرٌعً رقم بموجب ا 53عدلت المادة  - 

 الحد األدنى للغرامة الجنحٌة ألفٌن لٌرة سورٌة وحدها األعلى عشرة آالف لٌرة سورٌة.
أك أم قانكف آخر ، شد ينص عمييا قانكف العقكبات أتخؿ األحكاـ السابقة بأم عقكبة  مف قانكف اآلثار السكرم عمى )ال ْٔتنص المادة  -ّ

 مضافان إلييا الغرامات المنصكص عمييا في ىذا القانكف(.
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لاير  ََََٕإلى  ََُ، أك الغرامة التي تتراكح بيف كىك الحبس ثبلث سنكات األعمىالعقاب عف الحد 
 .اليمنيفي القانكف  جسيمةالغير مصنفة ضمف فئة الجرائـ  األثريةككف جريمة االعتداء عمى المكاقع 

، كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف في تكصيؼ الجـر األثركىك االتجاه الذم اعتمد عمى تسجيؿ : التجاه الثاني
القكانيف تفصيبل في درجات العقكبة حسب  أكثرالسكداني مف  اآلثارالسكداني حيث يعتبر قانكف  اآلثار

تتجاكز  منو عاقبت بالسجف مدة ال ٖفالمادة  كمكاف كقكع االعتداء، ،األثرمصكرة االعتداء عمى المكقع 
منو  ٗ، في حيف عاقبت المادة أك تاريخي، ثرمجديدان بالقرب مف مبنى أ ثبلث سنكات مف أقاـ بناءان 
 أثريةرض عمى أ ان أك مستكدع، أك مقبرة، أك كسيمة لمرم، بناءان  أقاـمف  أشيربالسجف مدة ال تتجاكز ستة 

 .شجرةمنيا  قطع  أك، ييا شجرةأك غرس ف تاريخية مسجمة، أك
درجة الخطر في تحديد العقكبة المقررة لكؿ صكرة مف أيضا كيبدك أف قانكف اآلثار السكداني اعتمد  

 كر االعتداء عمى المكاقع األثرية، حيث أف البناء جانب المبنى األثرم قد ييدده بمخاطر كبيرة فضبلن ص
 كقع االعتداء في أرض أثرية فقد يككف احتماؿ األذل أقؿ. رم الذم يمحؽ بو، أما إذاصى عف التشكيو البى 
كيمثؿ ىذا االتجاه  ،جنائي الكصؼ األثرية: كىك االتجاه الذم اعتبر االعتداء عمى المكاقع التجاه الثالث

تزيد  كال، بالسجف مدة ال تقؿ عف ثبلث سنكاتالذم عاقب ، ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ  اآلثارقانكف 
 أثران جنيو مف نقؿ  ألؼكال تزيد عمى خمسيف ، جنيو آالؼكبغرامة ال تقؿ عف عشرة ، عمى خمس سنكات

أك حكؿ  ،لآلثار األعمىدر عف المجمس يص يكتاب إذفنزعو مف مكانو بدكف  أك، مممككان لمدكلة مف مكانو
أك  ،مصنع أك ،مخزف أك، حظيرة أك، مسكف إلىمنيا  ان أك جزء، األثرية األراضيأك ، األثريةالمباني 
أك  ،مساؽو  أك ،أك شؽ فييا مصارؼ، أك اتخذىا جرنان ، أشجاران أك غرس فييا ، دىا لمزراعةعأ أك، زرعيا
 رماؿ أك، سماد أك، أنقاضأك استكلى عمى  ،صكرة كانت بأماعتدل عمييا  أك، أخرلت إشغاالبيا  أقاـ

شركط الترخيص الممنكح لو في أك تجاكز ، بدكف ترخيص أثريةرض ، أك أثرممف مكقع أ أخرلأك مكاد 
 (.ِٓ)المادة  أخرلنفايات  أك، أتربة أك، أسمدة األثرمالمكاف  أك، المكقع إلى أضاؼأك  ،المحاجر

 :ما يميكذلؾ ل األثريةمة في حماية المكاقع مبلء األكثرالمصرم ىك المكقؼ  اآلثاركيعتبر مكقؼ قانكف 
 تشددان. األكثرالقانكف  فإنوكبالتالي  ئية؛جنا األثريةجعؿ عقكبة االعتداء عمى المكاقع   -ُ

  .األخرلىي غير مذككرة في القكانيف العربية  األثريةتشكؿ اعتداء عمى المكاقع  أفعاالن  أضاؼ -ِ

) أك  اعتمد تعابير فضفاضة تتيح حماية أكبر لآلثار مف أم اعتداء محتمؿ مف خبلؿ استعماؿ عبارة: -ّ
 صكرة كانت(. بأية -أم المكاقع األثرية-اعتدل عمييا
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ف ىذا التكجو الذم تبناه قانكف اآلثار المصرم يعصؼ بمبدأ راسخ في القانكف الجزائي كقد يقكؿ قائؿ: إ 
كىك مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات ) ال جريمة كال عقكبة إال بنص( ألنو لـ يحدد معنى عبارة ) اعتدل 

 عمييا بأية صكرة كانت(.

ألف القانكف المذككر ذكر صكر  آلثار المصرم مخالفة لمبدأ الشرعية،في تكجو قانكف ارل ك إني ال أ 
تقدير الحصر، ثـ ترؾ فسحة لمضابطة العدلية األثرية لاالعتداء عمى المكاقع األثرية عمى سبيؿ المثاؿ ال 

عمى المكاقع األثرية كىذه السمطات ىي المكمفة بحماية إف كانت في نظرىا تشكؿ اعتداءا  ،ؿبعض األفعا
ة أك تنظيـ الضبكط البلزمة ككضعيا عمييا بالطرؽ اإلداري ااآلثار كصاحبة الصبلحية بإزالة أم اعتداء

بار الفعؿ المنسكب في اعت القرار لمحكمة المكضكع التي تممؾ القكؿفي نياية المطاؼ ك  أماـ القضاء.
 عمى المكاقع األثرية أـ ال. اءالمشخص اعتد

عتداء اختمفت فيما بينيا حكؿ الكصؼ الجرمي ألفعاؿ اال ،عربيةمما سبؽ أف التشريعات ال يظير 
أف االتجاه األفضؿ ىك الذم يتبنى فكرة التشدد القائمة عمى جسامة فعؿ عمى المكاقع األثرية، كأرل 

االعتداء، كبمعنى آخر يجب اعتبار فعؿ االعتداء جنائي الكصؼ في حاؿ كصكؿ ىذا الفعؿ إلى درجة 
 لتي ترفع بالنتيجة درجة خطكرة ىذا الفعؿ.محددة مف الجسامة ا

فتتحكؿ ىذه التصرفات إلى كقائع  ،محميا اآلثاركيككف غير مشركعة  كقد تحصؿ تصرفات 
جرمية يجب التصدم ليا بنص القانكف كمف ىذه التصرفات االتجار باآلثار، كىذا ما سكؼ يجرم تناكلو 

 في المطمب القادـ.
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 باآلثارالتجار  :المطمب الرابع
، كالتاجر ىك ُ: بمعنى باع كاشترلتجران كتجارةن  يتجري  رى جى االتجار في المغة مشتؽ مف الفعؿ تى   

لييارض متجرة يتجر فييا ك كأ، كعماؿ، كرجاؿ ره جي كتي ، اره ج  كتي ، الذم يبيع كيشترم    .ِكتجارةن  كقد تجر تجران  ا 
امتبلكيا بطرؽ غير  كأ، بالحيازة غير المشركعة لياغالبان ما ترتبط جريمة االتجار باآلثار ك 

حيث كانت الدكؿ  ،كقد شاعت جريمة االتجار باآلثار في الكطف العربي في مطمع القرف العشريف. شرعية
بالتزامف مع قياـ الدكؿ العربية بكضع ، ك يف الذيف نيبكا آثارىالمغامر كا األجانب أماـالعربية مفتكحة 

كيقكمكف  اآلثارقكانينيا التي تمنع االتجار باآلثار كاف األىالي يقكمكف بعمميات تنقيب غير شرعية عف 
 .ّاالتجار باآلثار زاد جرائـبعد ذلؾ ببيعيا خمسة مما 

لمدكلة الضحية  كتبدك خطكرة  جريمة االتجار باآلثار في أنيا تؤدم إلى إفقار التراث الثقافي
. ْحد المكارد الرئيسية في تمكيؿ اإلرىابعف أنيا تعتبر مف أ ، فضبلن ؾ إفقار التراث الثقافي اإلنسانيككذل

اعتبار ىذا الممتمكات الثقافية مف االتجار  كالمعني بحماية ،فريؽ الخبراء التابع لميكنسككقرر لذلؾ فقد 
اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر مف  ِالجـر مف الجرائـ الخطيرة كفؽ المادة 

 ، فما ىك رد فعؿ التشريعات العربية عمى ىذه الجريمة؟ كما ىي أركانيا؟ كما ىي عقكبتيا؟ٓالكطنية
مكقؼ  ؿ ثبلثة فركع يخصص األكؿ لدراسةكسكؼ يتـ البحث في جريمة االتجار باآلثار مف خبل

 ، كيفرد الثالثأركاف جريمة االتجار باآلثار ، كيتضمف الثانير باآلثارالتشريعات العربية مف جريمة االتجا
 ىذه الجريمة كما يمي:عقكبة ل

 موقف التشريعات العربية من جريمة التجار باآلثار: :الفرع األول
الضرر  إلحاؽ إلىرغـ خطكرة االتجار باآلثار ككف عممية االتجار ىذه مف الممكف أف تؤدم  

الخارج   إلىأك خركج جزء منيا ، داف جزء ىاـ مف اآلثار في الداخؿمما ينتج عنو فق ،البالغ باآلثار
 .التشريعية الخاصة بحماية اآلثار ، كرغـ تطكر الفمسفةالخارج إلىكبالتالي تسرب كـ ىائؿ مف اآلثار 

                                                           
1
 .19لسان العرب البن منظور، مرجع سابق ،ص - 
2
ذكر الطبعة   ، دون 1912الفٌروزآبادي محً الدٌن محمد بن ٌعقوب، القاموس المحٌط، الجزء األول ، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، - 

 .209ص 
لمنعقدة في بشير محمد السباعي، فمسفة قكانيف اآلثار كتطكيرىا، بحث مقدـ لمندكة العممية الثانية ضمف الخطة األمنية الكقائية العربية الثانية ا .د -ّ

 .َُْص ،ُِٗٗ، منشكرات المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب بالرياض عاـ  ُٖٖٗ/َُ/ٔ-ْصنعاء اليمف في 
4
ً فً رونالد . ك . نوبل ،األمٌن العام لالنتربول الدولً ، محاضرة مقدمة فً ندوة صون التراث الثقافً العالمً التً نظمها االنتربول الدول - 

 .2011/ 10/ 20-11مدٌنة لٌون الفرنسٌة بتارٌخ 
5
 29-22فٌنا بتارٌخ  -لثقافٌة من االتجار الذي عقد أعماله فً النمساراجع توصٌات فرٌق الخبراء التابع للٌونسكو والمعنً بحماٌة الممتلكات ا - 

/6 /2012UNODC/ CCP CJ /EG 1/2012/1 P3. 
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لذلؾ يمكف ك ، باآلثارلدل التشريعات العربية في مجاؿ تجريـ االتجار  أنو يظير لي تبايفه كاضحه  إال 
 االتجاىات الثبلثة التالية: إلىالمجاؿ  ـ مكاقؼ التشريعات العربية في ىذايقست

ص الممنكحة كألغى كؿ التراخي ؛بصكرة صريحة باآلثار: كىك االتجاه الذم حظر االتجار التجاه األول
نكف اآلثار ككذلؾ قا، منو ٕٓاآلثار السكرم في المادة  ، كيمثؿ ىذا االتجاه قانكفكفؽ القكانيف السابقة
 منو. ٖكقانكف اآلثار المصرم في المادة   ُٔ، كقانكف اآلثار العراقي في المادة ِّاألردني في المادة 

مشترطان حصكؿ التاجر عمى رخصة بمزاكلة  باآلثاراالتجار  أجاز: كىك االتجاه الذم التجاه الثاني
ظاـ ىذا االتجاه قكانيف اآلثار في الخميج العربي كنكيمثؿ ، صةثرية المختاالتجار باآلثار مف السمطات األ

خذ بيذا التكجو غالبية دكؿ كما أ ،ّٕ، كقانكف اآلثار العماني في المادة ّٖاآلثار السعكدم في المادة 
منو، كما  ْٔار المكريتاني في المادة ، كقانكف اآلثٖٓالتكنسي في المادة  اآلثارالمغرب العربي كقانكف 

 منو. ُّثار السكداني في المادة آلقانكف اأخذ بو 
 منو االتجار باآلثار بشركط ىي: ّٔفي المادة  ُٖٗٗلعاـ  ْ-ٖٗكيجيز قانكف اآلثار الجزائرم رقـ  

 أف يككف مكضكع االتجار آثاران منقكلة.  -ُ

 ال. أـمحمية سكاء أكانت محددة اليكية الغير أف تككف اآلثار مكضكع االتجار مف اآلثار  -ِ

 رخيص كفؽ أحكاـ القانكف.الحصكؿ عمى ت -ّ

ظر االتجار بدكف ترخيص، مما نو لـ يتضمف أم عقكبة لمخالفة حالجزائرم إاآلثار قانكف كيؤخذ عمى 
 .ََِٔلعاـ  ِّرقـ  نو أحاؿ العقاب إلى قانكف العقكبات الجزائرميعني إ

شريطة الحصكؿ عمى  باآلثاراالتجار  أباحكيكافؽ ىذا االتجاه مكقؼ قانكف اآلثار العربي المكحد الذم 
 الترخيص في الباب الثالث منو.

تنظيـ ىذا األمر لمقكاعد  مر، كترؾ أ: كىك االتجاه الذم لـ يتطرؽ لمكضكع االتجار باآلثارالتجاه الثالث
، كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار المغربي ذلؾ أمكف إف أخرل، مما يعني المجكء لتطبيؽ قكانيف العامة

 .َُٖٗعاـ الصادر 
الحماية ككنو االتجاه الذم يحقؽ قدران كافيان مف  ،الذم يحظر االتجار باآلثار ،االتجاه األكؿ ؤيدكأني أ

 أك التنقيب ، شرعي لآلثار الناجـ عف السرقةالير غع التغطية عمى عمميات االمتبلؾ ، كيمنلآلثار مف جية
مصادر لتأميف غطاء شرعي ل ؛المرخصة اآلثار تجارة بكسى لى  األعماؿإلباس ىذه مف خبلؿ  ،أك التيريب
 ىذه اآلثار.

 



179 
 

 باآلثار التجارركان جريمة أ :الفرع الثاني
البحث في  ، كسيتـكالركف المعنكم، ثار عمى ركنيف ىما الركف المادمباآل االتجارتقكـ جريمة  

 :ىذيف الركنيف فيما يمي
 :: الركن الماديأول

  المتمثؿ بعمميات شراء اإلجراميعمى السمكؾ ، باآلثار االتجاريقـك الركف المادم في جريمة  
خص ىذا السمكؾ بحيث يكرر الش ،كالبيع ر عمميات الشراءتحقيقان لمربح الناجـ عف تكرا كمف ثـ بيع اآلثار
المشرع في حظر  إلرادةأم يقـك بمزاكلة عمؿ االتجار باآلثار بصكرة متكررة خبلفان  ،عمى سبيؿ المينة

حتى كلك جرل بدكف  ثر يحكزه لمرة كاحدة فبل يعد اتجاران باآلثاربيع أأما قياـ الحائز ب، ىذا العمؿ
تتمثؿ بالتصرؼ  فعمو يندرج تحت نصكص قانكنية أخرل إنما، الحصكؿ عمى مكافقة السمطات األثرية

 .ُكالرىف...الخ ، كالبيع كالشراء كاليبةباآلثار المممككة ممكية خاصة دكف ترخيص
مناط التأثيـ في جريمة االتجار باآلثار دكف  إف)  :ررتو محكمة النقض المصرية بقكلياكىذا ما ق

كالمزاكلة تعني العمؿ عمى سبيؿ االمتياف الذم  ِبدكف ترخيص(فعميان مزاكلة االتجار  ثبكتترخيص ىك 
 يقتضي التكرار.

محكمة النقض السكرية حيث قررت أف: قصد االتجار الذم افترضتو الفقرة )د( بو تقكؿ  نفسو الرأمك 
المعاني  إلى باإلضافةالبضاعة الميربة كبيعيا  التيريب ينطكم عمى معنى شراءمف قانكف  ّمف المادة 

ر بيذا تؤكد قصد االتجا أدلةكال بد مف تكفر  ،ّقانكف التجارة بمفيكـ التجارة كاالتجار أكردىاالتي  األكلى
  .ْالمعنى

 ٔٗاالتجار باآلثار بدكف ترخيص. حيث نصت المادة  كقد تكسع قانكف اآلثار المبناني في ذكر صكر
 منو عمى اعتبار بعض األعماؿ بحكـ االتجار باآلثار كىذه األعماؿ ىي:

عدـ مسؾ التاجر الحاصؿ عمى ترخيص باالتجار لدفتر كفؽ النمكذج المتبع كالمصدؽ عميو مف قبؿ  -ُ
 .ٖٗك ٖٖدائرة اآلثار، أك عدـ ذكره لثمف القطعة األثرية مع البيانات المذككرة في الدفتر كفؽ المادتيف 

                                                           
1
، دار 2012د. محمد سمٌر محمد، الحماٌة الجنائٌة لآلثار، دراسة  تؤصٌلٌة تطبٌقٌة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلٌة الحقوق، جامعة القاهرة،  - 

 .222،ص2012الطبعة األولى النهضة العربٌة، 
شرح    في المكسكعة الجنائية الحديثةمشار إليو لدل المستشار فتحي العيسكم  ،ُٗٔٗ/ّ/ُّجمسة  ّٗلسنة  ُُِرقـ جنائي مصرم نقض  -ِ

 . ّٕص ُٓٗٗقانكف العقكبات، الطبعة الثالثة، المجمد األكؿ، 
3
شراء  -1األعمال التجارٌة بالقول: )تعد بحكم ماهٌتها الذاتٌة أعماال تجارٌة: 2002 لعام 33من قانون التجارة السوري رقم  6تعرف المادة  - 

شراء تلك األشٌاء المنقولة نفسها ألجل  -2المنقوالت المادٌة وغٌر المادٌة ألجل بٌعها بربح ما، سواء بٌعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحوٌلها.
البٌع أو االستئجار أو التؤجٌر ثانٌة لؤلشٌاء المشتراة أو المستؤجرة على الوجه المبٌن فٌما تقدم(  -3تؤجٌرها، أو استئجارها ألجل تؤجٌرها ثانٌة.

 من ذات القانون انه: ) ال ٌعد تاجرا من قام بمعاملة تجارٌة عرضا ، إال أن المعاملة تكون خاضعة ألحكام قانون التجارة( 9وتنص المادة 
4
 .191، ص1912 لعام 1مجلة المحامون ، العدد  - 
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 بيع التاجر الحاصؿ عمى ترخيص باالتجار ألثر غير مسجؿ في الدفتر المصدؽ مف قبؿ دائرة اآلثار. -ِ

مرفؽ في السجؿ كفؽ المادة بيع، أك محاكلة بيع أثر قبؿ أف تحسـ الدكلة أمرىا في شرائو بمكجب تصريح  -ّ
ٕٗ. 

 كؿ عممية اتجار باآلثار مف قبؿ شخص ال يحمؿ ترخيصا بذلؾ. -ْ

كؿ اقتناء ألشياء أثرية مف قبؿ تاجر غير حائز عمى رخصة في محؿ تجارتو، أك مف قبؿ تاجر صاحب  -ٓ
 رخصة في محؿ غير المحؿ المعيف في طمب الرخصة.

  
ليا في ريؼ المحدد محؿ االتجار )آثاران( منقكلة كفؽ التعيككف  أف باآلثاركيشترط لتجريـ االتجار 

الثابتة، كفي ىذا المجاؿ انفرد قانكف المفصكلة مف اآلثار عمى األجزاء ذاتو الحكـ  قكانيف اآلثار، كينطبؽ
 حيف نص عمى نكعيف لجريمة االتجار باآلثار حسب محؿ الجريمة ُٗٗٗحماية اآلثار السكداني لعاـ 

) ال يجكز تقميد  :التي تنص عمى ُِزكرة كفؽ المادة ك جريمة االتجار باآلثار المقمدة كالمفالنكع األكؿ ى
اآلثار المنقكلة، أك تزكيرىا، أك االتجار فييا...(. كالنكع الثاني ىك جريمة االتجار باآلثار الحقيقية كفؽ 

  بترخيص مف الييئة(.) ال يجكز تصدير اآلثار، أك االتجار فييا إال  التي تنص عمى: ُّالمادة 
ألف التسجيؿ ، األثريةمسجمة لدل السمطات  االتجارتككف اآلثار المنقكلة محؿ  أفكال يشترط 

 .ليس بشرط تجريـ في جريمة االتجار
الببلد  فيمكف  إلىلطريقة دخكؿ اآلثار  أىمية، كال أجنبيةأك ، تككف اآلثار كطنية أفيستكم كما 

كاستيرادىا مف  الببلد التي تبيح اقتناء اآلثار خاصة فيالببلد بصكرة مشركعة  إلىتدخؿ ىذه اآلثار  أف
 .كالتيريب مثبلن  غير مشركعةو  ، أك بصكرةو كقانكف اآلثار األردني الخارج

بما في  اإلثباتبكافة كسائؿ  اإلثباتالتي تقبؿ  ،كتعتبر كاقعة االتجار باآلثار مف الكقائع المادية
أك مف خبلؿ قياـ شخص ، عيط في محؿ شخص ما عدة آثار منقكلة معركضة لمب، كأف يضبذلؾ القرائف

 كتاريخيا ...الخ. ،كأسعارىا، ة لبيع آثار منقكلة مع ذكر صكرىاما بأعماؿ الدعاي
 :ثانيًا: الركن المعنوي

  .  تقع بصكرة غير مقصكدة أفكال يمكف ، جار باآلثار مف الجرائـ المقصكدةتعتبر جريمة االت 
أم ال يكفي فقط . كاإلرادةكال يكفي لقياـ الركف المعنكم فييا تكافر القصد الجرمي العاـ القائـ عمى العمـ 

تنفيذ ىذا إرادتو إلى ، كأف تتجو ار كما ىي معرفة في قانكف اآلثارعمـ الفاعؿ بأنو يقكـ بعممية اتجار باآلث
كالشراء أم أف تككف الغاية مف عممية البيع  ،يجب تكافر القصد الجرمي الخاص إنما، اإلجراميالسمكؾ 
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ىك عنصر ) بشكؿ عاـ ( ، كترل محكمة النقض السكرية بأف قصد االتجار ىي االتجار لجني الربح
: إف تكفر قصد االتجار ىك كفي اجتياد آخر تقكؿ .ُالدليؿ عميو مف قبؿ المحكمة إقامةخاص يجب 

 .ِنعة عمى تكافر ىذا القصد كال يستنتج ذلؾ استنتاجان عنصر خاص يتكجب أف تقكـ األدلة الكافية كالمق
، كىذا يعني أف المطمكب ىك قصد ّكأف ضآلة الكمية المباعة كعدـ الربح ال يكفي النتفاء فكرة االتجار

 تحقيؽ الربح، كال أىمية لحدكث الربح مف عدمو.
كبيع اآلثار ، مف خبلؿ تكرار عمميات شراء باآلثاركيظير القصد الجرمي في جريمة االتجار 

  .تحقيقان لمربح
التي تمتبس عمى الفاعؿ صفتيا األثرية   ،مف األشياء القديمة االتجارالشيء مكضكع  كاف إذاأما 

كباقي ، كالخردكات، قديمة تراثية كبائعي الشرقيات أشياءيعتقد بأنيا  إنما، آثار بأنياأم ال يعمـ يقينان 
ر ال يتكاف فإنو. أثريةكلـ يبمغ بيا القدـ حتى تصبح ، التي تتكاجد في األسكاؽ الشعبية ،ديمةالق األشياء

كليست  ،قديمة أشياء أنيابيا عمى  باالتجارالشخص يقكـ  أفتبيف  فإذا .القصد الجرمي لدل المتاجر بيا
 .باآلثارعمى جـر االتجار  لتومساءفبل يمكف  أثريةب

كعمى كؿ حاؿ تعتبر ىذه الحالة مسألة مكضكعية يعكد تقديرىا لمحكمة المكضكع حسب ما  
 أـ ال. أثريةعمـ الفاعؿ بأف األشياء  إلىيتكافر مف كقائع كأدلة يمكف أف تشير 

نما، باآلثاركال يمكف استنتاج القصد الجرمي في جريمة االتجار  ائع يجب أف تككف ىناؾ كق كا 
، حيث تترجـ ىذه كتحقيؽ الربح مف جراء ذلؾ، أك الشراء بقصد االتجار، عمميات البيعمادية تتمثؿ في 

االجتياد  أخذ بو، كىذا ما ىذه الكقائع إثباتمف جراء  إثباتوالذم يتـ  ،الكقائع المادية القصد الجرمي
 نقضحيث نص قرار محكمة ال ،ة حيازة مكاد ميربة بقصد االتجارالقضائي السكرم فيما يخص جريم

يستخمص ما لـ  أفال يمكف  ،القصد الجرمي لجريمة حيازة مكاد ميربة بقصد االتجار إف :بالقكؿ السكرية
 .ْكجني الربح، أك الشراء بقصد االتجار، عممية البيع إثبات كأىميا، هالمحسكسة عمى تكافر  األدلةتقـ 

 
 

 
                                                           

المكتبة ،  كمشار إليو لدل عبد القادر جار اهلل اآللكسي، مجمكعة أحكاـ النقض َََِ/ٗ/ِْتاريخ  ّْٗأساس  ٕٗٗنقض سكرم، قرار رقـ  -ُ
 . َٕٔص ،ْٖٖالقاعدة رقـ  ََُِالطبعة األكلى  القانكنية، دمشؽ،

2
 .1156، ص 1912لعام  10مجلة المحامون، العدد  - 
3
 .1346، أدٌب استانبولً مرجع سابق ص3/12/1964تارٌخ  252قرار  613ً سوري، أساس نقض جنائ - 
 .ِّٕص ُْٕ، القاعدة ابؽ، مرجع سعبد القادر جار اهلل اآللكسي ،ُٓٗٗ/ِ/ُٗتاريخ  ُّٔأساس  ُٗنقض سكرم قرار رقـ  -ْ
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 : عقوبة جريمة التجار باآلثار:الفرع الثالث
بيف قكانيف  ،باآلثارالتشريعات العربية المختصة بحماية اآلثار مف االتجار  مكقؼ رغـ اختبلؼ

 أجمعتىذه التشريعات  أف إال، قكانيف تجيز االتجار بمكجب ترخيصكبيف ، تجار بصكرة قطعيةتحظر اال
دكف ، أك تـ بلمقكانيف التي تحظر االتجارحدث بالنسبة  إف ،باآلثارعمى المعاقبة عمى جـر االتجار 

بالكصؼ فيما يتعمؽ  جديده  لذلؾ اختبلؼه  جةن فظير نتي لمقكانيف التي تشترط الترخيص؛رخيص بالنسبة ت
 :اتجاىيف إلىكقد انقسمت التشريعات في ىذا المجاؿ ، بمقدار العقكبةك الجرمي لجريمة االتجار باآلثار 

حيث اعتبر ، مف الحماية لآلثار ان ه مستكل مرتفعكيحقؽ ىذا االتجا، وىو التجاه المتشدد :التجاه األول
يمثؿ ىذا االتجاه قانكف ، ك اقترافو بالعقكبة الجنائيةكعاقب عمى ، مف فئة الجناية باآلثارجـر االتجار 

ى ارتكاب عمحيث عاقب  ،الفقرة ج منو ٕٓيبلتو في المادة كتعد ُّٔٗلعاـ  ِِِاآلثار السكرم رقـ 
ليرة  ألؼخمس عشرة سنة كبالغرامة مف مئة  إلىباالعتقاؿ مف عشر سنكات جريمة االتجار باآلثار 

 األدنىثار السكرم في ارتفاعو في تحديد الحد كيبدك تشدد قانكف اآل .ليرة سكرية ألؼئة خمسم إلىسكرية 
ف عقكبة االعتقاؿ عشر سنكات فضبلن عف كجكب الجمع بي األدنىلمعقكبة الجنائية حيث جعؿ حدىا 

أك المشكىة لمحقائؽ  ،عمى بيع القطع المصنعةذاتيا العقكبة ب، كما عاقب كعقكبة الغرامة االعتقاؿ
كعاقب عمى جـر  باآلثارأم أنو عاقب عمى جـر االتجار ، منو ٖٓأثرية  في المادة  أنياالتاريخية عمى 

 .ُأثريةعمى أنيا  ثريةاألغير  باألشياءاالتجار 
عندما عاقب عمى االتجار  ِالبند  ُّفي المادة خذ بيذا االتجاه قانكف اآلثار السكداني كقد أ

؛ إذا كاف محؿ الجريمة أك بالعقكبتيف معان ، أك بالغرامة، كف ترخيص بالسجف لمدة ثبلث سنكاتبد باآلثار
جف لمدة ال تتجاكز سبع السفإف العقكبة ىي  ،ذا كاف محؿ االتجار آثارا مقمدة أك مزكرةإآثارا حقيقية، أما 

 أكثر السكداني اآلثاركيظير لنا أف قانكف  منو، ُِالغرامة أك بإحدل العقكبتيف كفؽ المادة سنكات ك 
المانعة لمحرية الجمع بيف العقكبة  كأجاز، لمعقكبة األدنىالسكرم ككنو لـ يرتفع بالحد تساىبل مف القانكف 
 ر السكداني لـ يحدد مقداران محددان ، كككف قانكف اآلثاالعقكبتيف بإحدلأك االكتفاء ، مع عقكبة الغرامة

 القكاعد العامة في قانكف العقكبات السكداني كالحكـ بالغرامة المقررة فيو. إلىلعقكبة الغرامة فيجب العكدة 

                                                           
الخاص بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ  ََِٓلعاـ  ّّالمعدؿ لمقانكف  َُِّلعاـ  ْٔجدير بالذكر بأف المشرع السكرم كفي القانكف رقـ  - 1

مكاؿ غير اإلرىاب اعتبر األمكاؿ المتحصمة، أك الناتجة بشكؿ مباشر، أك غير مباشر عف جريمة االتجار باآلثار كالممتمكات الثقافية األخرل مف األ
 المشركعة كبالتالي ينطبؽ عمييا القانكف المذككر.



183 
 

بمصادرة اآلثار محؿ االتجار بينما  كجب الحكـالسكداني أالقانكف أف  إلى اإلشارةيجب  كأخيران 
قانكف العقكبات  إلى العكدة، لذلؾ ال بد مف خاليان مف كجكب الحكـ بالمصادرة قانكف اآلثار السكرمجاء 

لـ تنص عمى المادة المذككرة  أفمحؿ االتجار رغـ  اآلثارمنو كالحكـ بمصادرة  ٗٔالسكرم كالى المادة 
نما ؛كجكب الحكـ بالمصادرة ، مما يعني ضركرة تعديؿ قانكف الحكـ بالمصادرة إمكانيةمنحت المحكمة  كا 

يجاداآلثار السكرم ليذه الناحية   يكجب صراحة الحكـ بمصادرة اآلثار محؿ االتجار. ينص قانكن كا 
في أحسف  ان أك متكسط ،ان ؿ االتجاه الذم يكفر مستكل منخفضكيمث، وىو التجاه المتساىل :التجاه الثاني

 )مرتفع  :، كالتي قسمت مستكيات الحماية إلى ثبلثة مستكياتؽ المعايير المتبعة لدل اليكنسكك، كفاألحكاؿ
حيث اعتبر جـر  ،ُ، كسياستو التشريعيةثقافيكتراثو ال، كتاريخو، حسب البمد المعني متكسط، كمنخفض(

منو حيث  ِِٔكيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار األردني في المادة  ،يةمف الجرائـ الجنح باآلثاراالتجار 
كالمساىمة، أك االشتراؾ، أك التدخؿ بو أك  ،ة المذككرة عمى االتجار باآلثار بدكف ترخيصعاقبت الماد

 ف ثبلثة آالؼكبغرامة ال تقؿ ع، ى ثبلث سنكاتكال تزيد عم، عف سنةبالحبس مدة ال تقؿ التحريض عميو 
 .ينار، كبما يتناسب مع قيمة األثرد
 :التاليةمة ميال األمكركيبلحظ في مكقؼ قانكف اآلثار األردني  

إذا كانت قيمة األثر  أدنىبالغرامة ثبلثة آالؼ دينار كحد بدكف ترخيص أنو عاقب عمى االتجار باآلثار  -ُ
نو ة أكثر مف ثبلثة آالؼ دينار. أم أإذا كانت ىذه القيمكحسب قيمة األثر  ،ثة آالؼ دينارقؿ مف ثبلأ

 األثركي تتناسب مع قيمة  ،دينار كىي قابمة لمزيادة آالؼال تقؿ الغرامة عف ثبلثة  األحكاؿفي جميع 
 محؿ الجريمة.

بدكف باآلثار بنفس عقكبة االتجار  أصمية أثريةقطع  أنيااالتجار بالقطع المقمدة عمى  أفعاؿ عاقب عمى  -ِ
 .منو ِٔفي المادة  ترخيص

 نص صراحة عمى كجكب مصادرة األثر محؿ االتجار بدكف ترخيص. -ّ

، أك التحريض( كبيف عقكبة المساىـ قكبة المساىـ التبعي ) باالشتراؾ، أك التدخؿعقرر المساكاة بيف  -ْ
 األصمي كىك الفاعؿ. 

كؿ مف  منو ْْ، حيث عاقبت المادة أيضان  ََُِلعاـ  ّ كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار المصرم رقـ
ة التي ال تقؿ كبالغرام، سنكاتكال تزيد عمى خمس ، بالحبس مدة ال تقؿ عف السنة يقـك باالتجار باآلثار

                                                           
1
شعبة المعاٌٌر  –التدابٌر القانونٌة والعملٌة لمكافحة االتجار غٌر المشروع بالممتلكات الثقافٌة، دلٌل الٌونسكو الصادر عن منظمة الٌونسكو  - 

 . 6،ص 2006قسم التراث الثقافً، بارٌس  -الدولٌة 
2
اآلثار األردنً على: ) ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة  من قانون 26تنص المادة  - 

 تاجر باآلثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرض على ذلك.(. – 2...1آالف دٌنار وبما ٌتناسب مع قٌمة األثر كل:
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 كاألجيزة ،عف مصادرة اآلثار محؿ الجريمة بلن ، فضئة ألؼ جنيوكال تزيد عمى م، عف عشرة آالؼ جنيو
 رات المستخدمة فييا لصالح المجمس.كالسيا، كاآلالت ،كاألدكات
القديمة  باآلثارث عاقبت عمى االتجار يح ،منو ُٔبيذا االتجاه قانكف اآلثار العراقي في المادة كيأخذ

 .األثردينار مع مصادرة  ألؼئة أك الغرامة التي ال تتجاكز م، أشيربالحبس مدة ال تتجاكز الثبلثة 
األفعاؿ المخالفة لنص فئة ضمف  باآلثارنو صنؼ جـر االتجار إذ أ ،تساىبلن اليمني م اآلثارقانكف  كيعد

كىك مكقؼ مف مني، عشرة آالؼ لاير يقدرىا غرامة باآلثار بكعاقب عمى االتجار ، منو َْالمادة 
 نو ال يتناسب البتة مع الخطكرة التي يتضمنيا جـر االتجار باآلثار.بحيث أ ،التساىؿ

الرد عمى جـر االتجار باآلثار حتى اكتفى بسحب عند غرؽ قانكف اآلثار المكريتاني في التساىؿ أكما 
حجز المنقكالت  أجاز، ككذلؾ َٖأك نيائية كفؽ المادة ، مؤقتةفكران بصكرة  -كجدت  إف –الرخصة 

 . ْٖأك حجز جزء منيا كفؽ المادة  ،صمكضكع االتجار بدكف ترخي
ني أرجح خذ قانكف اآلثار ، كحبذا لك ألآلثارمف الحماية  األكبرككنو يحقؽ القدر  ،مكقؼ االتجاه األكؿ كا 

لما ليذه  االتجار تقدير الغرامة كفؽ قيمة األثر محؿ جريمة( أم  قيمية العقكبة المالية )السكرم بفكرة 
كبالتالي تصبح ىذه العقكبة غير مجدية في ، تجاكز مقدار العقكبة المقررة لياالجريمة مف خطكرة قد ت

قياسا عمى قيمة األثر، كأضيؼ أنو حبذا لك جعمت تشريعات اآلثار العربية تسجيؿ اآلثار  األحيافبعض 
 ثرية ظرفان مشددان لمعقكبة.لدل السمطات األ

بالمعنى  غير المشركع أثران  جارتتفترض أف يككف محؿ اال ،جريمة االتجار باآلثار إف إذف 
مع العمـ  تحقيقا لمربح المادم عممية االتجار عمى سبيؿ المينة كما تفترض حصكؿ ،القانكني لؤلثر

 .بالحظر القانكني لمثؿ ىذه األفعاؿ
كقد يككف تحقيؽ الربح المادم مف أفعاؿ أخرل غير االتجار باآلثار كنسخ اآلثار كتصكيرىا بدكف  

 ترخيص كاالنتفاع المادم بنتائج النسخ أك التصكير، كىذا ما سكؼ تتـ دراستو في المطمب الخامس. 
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 المطمب الخامس: جريمة نسخ اآلثار بدون ترخيص:
أك الستعماليا في  ،ثر حقيقي رغبة منو باقتناء ىذه النسخةيقـك شخص بنسخ أ أفمف الممكف  

مف النسخ كيقكـ ببيعيا لمغير. كقد  ان كبير  ان لرزقو فينسخ عدد زينة منزلو، كقد يجعؿ مف ىذا العمؿ مصدران 
كمف بيف ىذه  ،أخطارهتحد مف  فكضعت شركطان  ،خطكرة ىذا العمؿ إلىالتشريعات العربية فطنت 

ى الشخص أخرل تفرض عمعف التزامات  فضبلن  ،األثريةشركط الحصكؿ عمى الترخيص مف السمطات ال
كذكر عبارات  ،األثريةكتسجيمو لدل السمطات  ،بنسخ عدد محدد كإلزامو ،عمى الترخيص الحاصؿ
شارات  غير حقيقية...الخ. بأنياعمى النماذج المنسكخة لتعريؼ الغير  كا 

 كالبحث في عقكبتيا في الفرع الثاني: األكؿفي الفرع  أركانياكستتـ دراسة ىذه الجريمة مف خبلؿ معرفة 
 جريمة نسخ اآلثار بدون ترخيص: أركانالفرع األول: 

تقـك جريمة نسخ اآلثار عمى ركنيف ىما الركف المادم كالركف المعنكم كسكؼ تتـ دراسة ىذيف   
 كما يمي:الركنيف 
المتمثؿ  ،السمكؾ الجرميجريمة نسخ اآلثار بدكف ترخيص ب يتمثؿ الركف المادم في المادي:الركن 
 لحدىذا يعني أف السمكؾ الجرمي يأخذ إأك صنع قكالب آلثار حقيقية بدكف ترخيص ك  ،أك تقميد ،بنسخ

 الصكر التالية:
بحيث يتطابؽ معو في  ،ثرملشيء أ مشابو تمامان  ،يعني صنع شيء ف النسخالنسخ: حسب ما أراه: إ -ُ

كحتى آثار الضرر التي لحقت باألثر مع مركر الزمف ككسر في  ،كالعبلمات ،كاإلشارات ،كالرمكز ،الحجـ
 ذراع تمثاؿ، أك تيشـ في أنؼ تمثاؿ...الخ.

ثرم. أم يتطابؽ مع الشيء األثرم في مشابو إلى درجة كبيرة لشيء أ ،شيء صنع نو:التقميد: كاعتقد أ -ِ
كيختمؼ عنو ببعضيا  .كالمادة المنتج منيا ،كاإلشارات ،كبعض الرمكز ،كاألبعاد ،الحجـبعض الصفات ك

 بحيث يظير ىذا االختبلؼ لمشخص المدقؽ، أك الخبير. ،اآلخر

كىذا دكف نسخو، أك تقميده، ما  صنع قكالب أك نماذج لآلثار: كىذا الفعؿ يعني صناعة قالب محدد ألثر -ّ
 حصر لو مف النماذج ليذا األثر.نتاج عدد ال إل عدم القالب 

مادة معدنية  إذابةمف الصخر، أك  لقطعو  جمعان  أك ،تككف نحتا أفيمكف  إذ اآلثاركال عبرة لكيفية نسخ 
كصنع نماذج   ،كما ماثميا في قالب معيف...الخ جبسية أككضع مادة كمسية  أككصبيا في قالب محدد 

إذ نجد القكانيف  ،سي لتجريـ ىذه األفعاؿ ىك انتفاء الترخيصحقيقية، كالشرط األساالألشياء تشابو اآلثار 
مكرر مف قانكف  ّٗالعربية التي تعاقب عمى نسخ اآلثار تشترط حصكلو بدكف ترخيص كما في المادة 
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اآلثار السكرم التي تنص عمى: ) ال يجكز نسخ أك تقميد اآلثار القديمة كيمكف لمف يرغب في صنع قكالب 
مف  ِٕكأيضا المادة  ثار أف يقـك بذلؾ بعد الحصكؿ عمى مكافقة السمطات األثرية(.أك نماذج لبعض اآل

أك نماذج لآلثار  ،أك صنع قكالب ،ثردة أفعاؿ منيا القياـ بتقميد أم أقانكف اآلثار األردني عاقبت عمى ع
 بدكف ترخيص.

أك بيعو أك  ،أك عرضو لآلخريف ،كال فرؽ لمتجريـ بيف االحتفاظ باألثر المنسكخ مف قبؿ الفاعؿ 
 ىبتو...الخ.

كقد ينجـ عف استعماؿ األثر المنسكخ جريمة أخرل مستقمة عف جريمة نسخ اآلثار بدكف ترخيص  
 كبالتالي تكييفيا القانكني مف خبلؿ كقائعيا. ،تتحدد أركانيا )كاالحتياؿ مثبل( كىذه الجريمة المستقمة

بدكف ترخيص ىي جريمة مقصكدة، كيكفي فييا القصد العاـ الذم  اآلثارجريمة نسخ  إف الركن المعنوي:
كيعمـ أف ذلؾ يحتاج  ،آثارنو يقـك بنسخ أيعمـ الفاعؿ  أفأم يكفي  ،كاإلرادةيقـك عمى عنصريف ىما العمـ 

مثبلن نتصكر  أفال يمكف  إذفي اغمب األحكاؿ، كىذا العمـ مفترض كرغـ ذلؾ يقكـ بيذا العمؿ، ، لترخيص
ف أف التمثاؿ أك يظ ،كىك يظف أف ذلؾ العمؿ مسمكح ُيقكـ بنحت تمثاؿ مشابو لتمثاؿ اإللو )بؿ( نحاتان 
كيبدك األمر أكثر كضكحا عند قياـ شخص ما  ،أك يظف أاٌل حاجة لمحصكؿ عمى الترخيص ،ثرمغير أ
ال يمكف ليذا ك أيضا، كىنا العمـ مفترض يع، الحقيقية كعرضيا لمب اآلثارصنع عدة نماذج تشبو  أك ،بنسخ

أك أف يدفع بجيمو بكجكب الترخيص، كما يجب أف تتجو إرادة  ،الشخص أف يدفع بعدـ عممو بأثرية الشيء
الفعؿ، أم إلى نسخ نمكذج عف شيء أثرم، كيبقى الحكـ بتكافر الركف المعنكم لدل مف يقـك  الفاعؿ إلى

ج تكافر الركف المعنكم مف خبلؿ التي يمكف ليا استنتا ،بنسخ اآلثار مف صبلحيات محكمة المكضكع
 كقائع كؿ قضية عمى حدا، عمى اعتبار أف الركف المعنكم ما ىك إال حالة نفسية تترجميا الكقائع المادية. 

 الفرع الثاني: عقوبة جريمة نسخ اآلثار بدون ترخيص:
ية في كافة القكانيف العربية يص ىي مف فئة الجنح كعقكبتيا جنحثر بدكف ترخنسخ أ جريمة إف 

بالحبس مف شير إلى ستة مف قانكف اآلثار السكرم تعاقب في فقرتيا )ز(  ِٔفعمى سبيؿ المثاؿ المادة 
عمى أم مخالفة ألحكاـ قانكف اآلثار لـ يرد ذكر  ،أشير كبالغرامة مف ألفيف إلى خمسة آالؼ ليرة سكرية

المتعمقة بحظر  مكرر ّٗالمادة  المخالفات ما كرد في مف ىذا القانكف، كمف ىذه آخرعقكبتيا في نص 
بالحبس مدة ال تقؿ عف يعاقب  ِٕالمادة  في األردني اآلثاركفي قانكف  نسخ اآلثار بدكف ترخيص،

                                                           
1
 قابله )جوبٌتٌر (عند الرومان.اإلله بل هو رب )األرباب( فً الحضارة التدمرٌة وٌ - 
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عمى تقميد  األثرعف خمسمئة دينار كبما يتناسب مع قيمة  أك بغرامة ال تقؿ ،شيريف كال تزيد عمى سنتيف
 .ف ترخيصأك صنع قكالب لآلثار بدك 

 :أسباب ةالسكرم لعد اآلثارمف مكقؼ قانكف  أفضؿ األردني اآلثارمكقؼ قانكف  :فأرل كأ
 سنتيف. إلى األعمى، كما رفع الحد األقؿلمحرية شيريف عمى  المانعةلمعقكبة  األدنىجعؿ الحد  -ُ

كانت  إذا أماقؿ مف خمسمئة دينار. األثر أكانت قيمة  إذامبمغ ال يقؿ عف خمسمئة دينار بالغرامة  حدد -ِ
ثر مف تككف أك أفمف الممكف  أنياأم  ،األثرالغرامة تقدر حسب قيمة  فإف ،مف ذلؾ أكثر األثرقيمة 

 .بأضعاؼخمسمئة دينار 

 َّحظر عمى المحكمة عند منح األسباب المخففة التقديرية أف تنزؿ بالعقكبة عف حدىا األدنى في المادة  -ّ
 .ُمف قانكف اآلثار

 كمع ذلؾ يؤخذ عمى ىذا القانكف أنو جعؿ أمر الجمع بيف العقكبة المانعة لمحرية، كالعقكبة المالية أمران 
 .كجكبيان  فضؿ جعؿ الجمع بيف العقكبتيف. كاألجكازيان 

بالقيمة المعنكية كبالتالي  ثرية،باألىمية األتكمف في المساس  ،إذف فإف خطكرة جريمة نسخ اآلثار 
لذلؾ ال بد مف إيجاد  لى اإلساءة لمتراث الثقافي لمدكؿ،مما يؤدم إ ،مف خبلؿ إيجاد نسخ عنيا ،لآلثار

مف جية كالمحافظة عمى قيمتيا المعنكية كبالنتيجة  ،آليات قانكنية كاضحة لتحقيؽ الفائدة مف نسخ اآلثار
 المادية مف جية ثانية.

تأخذ عدة  ،بأنكاعياالكاقعة ضد اآلثار مف خبلؿ دراسة المبحث األكؿ بأف جرائـ الخطر  يبدك 
أك اعتداء عمى المكاقع  ،أك تنقيب ،مف حيازةسابقان، صكر ىي في الغالب الصكر التي تمت دراستيا 

في حتى ك  ،تحتاج لمعالجة قانكنية دقيقة لكؿ صكرة منيا عمى حدا نسخيا، أك التجار باآلثارأك ا ،األثرية
بيف عدة حاالت بما يتناسب مع درجة خطكرة الفعؿ الكاقع عمى اآلثار التمييز  الصكرة الكاحدة منيا يجب
مى درجات الحماية الممكنة لآلثار، عمى اعتبار أف ىدؼ الحماية ىك المعيار أك الماس بيا بما يحقؽ أع

 كصؼ القانكف بأنو مناسب أـ ال.الفاصؿ في 
ارة عف ضرر يمحؽ باألثر كىناؾ زمرة مف الجرائـ قد تصيب اآلثار كتقكـ عمى نتيجة ىي عب 

جرائـ الضرر في  تتـ دراسة ىذه الزمرة التي أدرجتيا ضمف زمرةكسكؼ  ،بصكرة مباشرة أك غير مباشرة
 المبحث الثاني.

                                                           
1
من قانون اآلثار األردنً: ) على الرغم مما ورد فً أي قانون آخر ال ٌإخذ باألسباب المخففة التقدٌرٌة عن الحد األدنى المقرر ألي  30المادة  - 

 مخالفة من المخالفات المنصوص علٌها فً هذا القانون(.
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 الثاني بحثالم
 جرائم الضرر

أم ىي . ما بالضركرة ترتب عمى حدكثيا ضرره : الجرائـ التي يتعريؼ جرائـ الضرر بأنيا مكفي 
. بخبلؼ ، مع كجكد رابطة سببية بيف الخطأ كالنتيجةلو نتيجة جرمية جزائيناجمة عف خطأ لجرائـ الا

كىذا الضرر يكفي أف يككف مفترضان  جرائـ الخطر الناجمة عف خطأ جزائي دكف تطمب نتيجتو الجرمية،
  .معنكم اآلخر ك، ضرر مادم لمضرر نكعافك الجريمة.  أركافحتى تكتمؿ 

 ُآخرأك أم قانكف جزائي ، كاجب قانكني يقره قانكف العقكباتب اإلخبلؿ أنو:كيعرؼ الخطأ الجزائي ب
كتسمى جرائـ الضرر )الجرائـ المادية( كتعرؼ بأنيا الجرائـ التي تحدث بطبيعتيا نتيجة مادية محسكسة 

 العمـ الخارجي في حقيقة مادية، ألف لنتيجتيا كجكده مادم محسكسه كضارة، كىذه الجرائـ تعبر دائما عف 
كيترتب عمى كصؼ ىذا النكع مف الجرائـ بأنيا جرائـ ضرر نتيجة ميمة، كىي ضركرة البحث في تكافر 

 .ِالعبلقة السببية بيف السمكؾ الجرمي كبيف النتيجة ألف عبلقة السببية ىي الرابط بيف الفعؿ كالنتيجة
 مثؿ ضرران مباشران عمى اآلثار.ت ميةجر نتيجة  بأنيا تتطمبمكضكع بحثنا كتمتاز جرائـ الضرر 

ث في ىذا المبحث مف خبلؿ دراسة جريمة تيريب اآلثار في المطمب األكؿ، كجريمة كسكؼ يتـ البح
سرقة اآلثار في المطمب الثاني، ثـ دراسة جريمة تزكير اآلثار في المطمب الثالث، كفي المطمب الرابع 

 دراسة جريمة تخريب اآلثار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . َُّص اآلثار كعناصر التراث الثقافي في القانكف الدكلي الخاص، مرجع سابؽ،كليد محمد رشاد إبراىيـ، حماية  .د -ُ
2
 .106د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص - 
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 :: جريمة تيريب اآلثارالمطمب األول
 .ُالقانكف حكاـألمنيا خبلفان  إخراجياأك ، الببلد إلىالبضائع  إدخاؿ: بأنو بشكؿ عاـ يعرؼ التيريب   

 ، أك خركجان ة تجتاز حدكد إقميـ الدكلة دخكالن : فعؿ مف شأنو جعؿ السمع( ىكContrebandeكالتيريب )
كما يعرؼ في قانكف الجمارؾ العراقي، بأنو:  .ِلمقانكف، أك تصديرىا محظكرا كفقا إذا كاف استيرادىا

حكاـ القانكف... كالقكانيف النافذة أك إخراجيا منو عمى كجو مخالؼ أل إدخاؿ البضائع إلى العراؽ،
 .ّاألخرل

  الدكلة بصكرة غير مشركعة أراضياآلثار مف  إخراج: عممية يعرؼ بأنوكفي مجاؿ تيريب اآلثار  
 :كيأخذ صكرتيف

 كاف محظكران تصديرىا. إذا لآلثار: التيريب غير الضريبي ىكلاأل
 .ْكاف مسمكحان تصدير اآلثار بمكجب ترخيص إذاالتيريب الضريبي لآلثار  :كالثانية
 .ٓمف الببلد دكف مكافقة سمطاتيا األثر إخراجكؿ فعؿ يترتب عميو  :يعرؼ التيريب بأنوكما 

أك  ،لحدكد الدكؿ دخكالن  -بما فييا اآلثار– األشياءكافة التعاريؼ السابقة تتمحكر حكؿ عبكر  :فكأرل أ
ككف اآلثار ىي أمكاؿ، كيمكف  ، كىذا ىك المفيكـ العاـ لمتيريب.كاألنظمة فكانيبصكرة مخالفة لمق خركجان 

 أف تكصؼ بأنيا بضائع.
تيريب اآلثار مف خبلؿ الفرع األكؿ، ثـ  مكقؼ التشريعات العربية مف جريمةكسكؼ يجرم البحث في 

 عقكبات جريمة تيريب اآلثار. لثالث معرفةدراسة أركاف جريمة تيريب اآلثار في الفرع الثاني، كفي الفرع ا
 :ت العربية من جريمة تيريب اآلثارموقف التشريعا :الفرع األول

فك  ،العربية تشريعات اآلثارمكاجية جريمة تيريب اآلثار لدل اختمفت ردة الفعؿ التشريعية في   ا 
 إلى كقد انقسمت ،التيريبتختمؼ فيما بينيا في تحديد مدلكؿ  أنيا إال، تجـر تيريب اآلثار كانت جميعيا

 :اتجاىيف
ارج الببلد بصكرة خ إلىاآلثار  إخراج فقط ىكـ كىك االتجاه الذم اعتبر التيريب المجر   :التجاه األول
تصدير اآلثار  إجازة، كيبنى ىذا االتجاه عمى داخؿ الببلد إلىاآلثار  إدخاؿ، كال يشمؿ ذلؾ غير مشركعة

                                                           
 مف قانكف الجمارؾ في الجميكرية العربية السكرية. ِِٔالمادة  -ُ
2
 .323الباب الرابع ، ص 1999الهٌئة العامة لشإون المطابع األمٌرٌة، القاهرة ،معجم القانون، الصادر عن مجمع اللغة العربٌة،  - 
 .ُْٖٗلعاـ  ِّمف قانكف الجمارؾ العراقي رقـ ُُٗالمادة   -ّ
 .ِِّص ُٖٗٗجامعة بغداد، كمية القانكف، ، الحماية الجنائية لآلثار، رسالة ماجستير، أكسي فراس ياكز عبد القادر .أ -ْ
 .ِِٗ، القانكف الدكلي الخاص، مرجع سابؽ، حماية اآلثار كعناصر التراث الثقافي في رشاد إبراىيـ محمد كليد .د -ٓ
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، كيمثؿ ىذا ترخيص ىك تيريب ، ككؿ تصدير بدكفبمكجب ترخيص مف السمطات األثرية الخارج إلى
نو ال حيث نصت عمى إ، ُالفقرة  ُّمادة في ال ،ُٗٗٗاالتجاه قانكف اآلثار السكداني الصادر عاـ 

 بترخيص مف الييئة. إالأك االتجار فييا ، آلثارايجكز تصدير 
ر التي تنص عمى حظ ّّفي المادة  ،ُٕٗٗلعاـ  ٖقانكف اآلثار اليمني رقـ  نفس الرأمكيأخذ ب
أك ، بىر   فٍ بمعاقبة كؿ مى  ذاتو القانكفمف  ّٕ، كما تنص المادة إلى الخارج بدكف ترخيص تصدير اآلثار

 يكرية.مخارج الج إلىثر اشترؾ في تيريب أ
منو   ّٗفي المادة نفسو االتجاه  ،ََُِالصادر عاـ  ّرقـ كما اتجو قانكف اآلثار المصرم 

بالسجف المؤبد  ،ؾ بذلؾاشتر الأك ا، خارج مصر إلىحيث عاقبت المادة المذككرة عمى تيريب اآلثار 
في  مشددان  جنيو، كما اعتبر قصد تيريب اآلثار ظرفان  ألؼئة لى خمسم، إجنيو ألؼكبالغرامة مف مئة 

 .إخفائياأك  ،بعض الجرائـ كسرقة اآلثار
في أحد اجتياداتيا  )عند تعميقيا عمى تطبيؽ قانكف الجمارؾ( النقض المصريةمحكمة  كقد خالفت
إخراجيا منو  أك، دخاؿ البضائع في إقميـ الجميكرية: المراد بالتيريب الجمركي ىك إىذا التكجو بالقكؿ
كىك  –نو ينقسـ مف جية محمو ، كا  لشارع بالطرؽ غير المشركعةعنو ا، كىك ما عبر عمى خبلؼ القانكف

ى البضاعة بقصد : نكع يرد عمى الضريبة الجمركية المفركضة عمإلى نكعيف –الحؽ المعتدل عميو 
، أك تصديرىا كذلؾ بقصد عض السمع التي ال يجكز استيرادىاكنكع يرد عمى منع ب، التخمص مف أدائيا

، كيبدك االختبلؼ بيف قانكف اآلثار المصرم ُر المطمؽ الذم يفرضو الشارع في ىذا الشأفخرؽ الحظ
ـى  التيريب لمخارج فقط، إذا جرل نقؿ اآلثار  كبيف اجتياد محكمة النقض المذككر في أف قانكف اآلثار جر 

لمخارج دكف ترخيص، في حيف اعتبرت محكمة النقض التيريب ىك إخراج البضائع مف مصر أك إدخاليا 
  إلييا دكف ترخيص.

 ، ككذلؾ قانكف اآلثار المغربي.المكقؼ نفس لنظاـ اآلثار السعكدمك 
 اآلثاركبالتالي اعتبر تصدير ، رخيصبدكف ت اآلثارنو منع تصدير كيؤخذ عمى ىذا االتجاه أ

كىذا يجعؿ البمداف التي تنتيج . الببلد إلىاآلثار  إدخاؿنو لـ يمنع إال أحصؿ بدكف ترخيص،  إذاتيريبان 
 بآثاركاالتجار بيا مما يشكؿ ضرران بالغان ، مرتعان لتيريب اآلثار إليياقكانينيا نيج السماح بإدخاؿ اآلثار 

مني أك أزمات تجعؿ خص الدكؿ التي تعاني مف انفبلت أ، كباألالمجاكرة منياكخاصة ، األخرلالدكؿ 

                                                           
1
 .54س الجزء ع القاعدة رقم  14/4/2009تارٌخ  26لسنة  41525نقض مصري، الهٌئة العامة للمواد الجنائٌة، رقم  - 
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كىك اتجاه يتناقض مع ، عبر الحدكد اآلثاركما ينعش عمميات تيريب  .سمطاتيا مشغكلة بمسائؿ أخرل
 لئلنسانية جمعاء مما يفترض تعاكنان دكليان في سبيؿ حمايتيا. ان النظرة لآلثار باعتبارىا ممك

، كبالتالي يعد تيريبان منيا إخراجياأك ، الببلد إلىاآلثار  إدخاؿ: كىك االتجاه الذم يحظر ثانيالتجاه ال
كسكاء أكانت  ،بصكرة غير مشركعة إلييا إدخالياأك ، اآلثار خارج الببلد إخراج إلىلآلثار أم عمؿ يؤدم 

 إلىكما منعت التشريعات التي تأخذ بيذا االتجاه منح رخص تصدير لآلثار اآلثار كطنية أـ أجنبية، 
  اإلعارةعمى سبيؿ  في حدكد ضيقة لمبعثات العممية كبحاالت تبادؿ اآلثار بيف المتاحؼ إال ،الخارج

أك ، إدخاؿالذم يحظر عمميات ، كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِرقـ كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار السكرم 
 ٔٓ، كذلؾ في المادة كيعتبر كبل العمميتيف تيريبان كبأية طريقة.  ،بدكف ترخيص عبر الحدكد اآلثار اجإخر 
الجمارؾ عرض اآلثار المستكردة مف الخارج  إدارةعمى  ّّ، كما فرض القانكف المذككر في المادة منو

 قانكف اآلثار. ع ألحكاـكتخض  ،عمى السمطات األثرية بغية تسجيؿ الياـ منيا فتصبح كاآلثار المنقكلة
 الببلد دكف تصريح عنيا  إلىالبضائع  إدخاؿ فأ جتياد القضائي السكرم عمىكما استقر اال

 .ُبمنزلة التيريب
التي تقرر تبادليا  ،فيي تمنح فقط لمف يقكـ بإخراج اآلثار ،فيما يخص رخص تصدير اآلثار أما

قـك بنقؿ اآلثار التي ، ككذلؾ لمف يخارج الجميكرية العربية السكرية كالييئات العممية، مع المتاحؼ
 تنقيبات رسمية قامت بيا. إثرأك بعثة عممية ، أك جمعية، تخصص لييئة

 إلىاآلثار  إخراجالذم يحظر  ،ََِِلعاـ  ٓٓكما يأخذ بيذا االتجاه قانكف اآلثار العراقي رقـ 
خارج القطر كما يحظر استيراد اآلثار األجنبية مف كطنيا األصمي دكف أف تحمؿ رخصة تصدير مف بمد 

، عمى أف يتـ تسجيميا في سجبلت السمطات األثرية خبلؿ ثبلثيف يكما تحت طائمة المصادرة كفؽ المنشأ
 مف القانكف المذككر. َِالمادة 

الخارج  إلىؿ ىك أنو حظر تصدير اآلثار ضمف تفصي ،المكقؼذات  كلقانكف اآلثار األردني
 اآلثار مديرتكصية مف  إلى، كالمستند مف الكزير المختص عمى اقتراح ان كافقة مجمس الكزراء بناءبدكف م

القانكف المذككر لميكاة  أجازفقد ، األردف إلىأما اآلثار األجنبية المستكردة مف الخارج  .ِْكفؽ المادة 

                                                           
لؤلستاذ عبد القادر جار اهلل اآللكسي المكتبة  ،مجمكعة أحكاـ النقض ،ْٕٔ، القاعدة رقـ ُِٗٗ/ِ/ِْتاريخ  ّٕأساس  ِٕنقض سكرم رقـ  -ُ

 .ُٖٕص ََُِالقانكنية، الطبعة األكلى عاـ 
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، ككجكب تبميغ المراكز ذلؾ تشريعات بمد المنشأ أجازت إذا ،بيدؼ االقتناءاستيراد اآلثار مف الخارج 
 .ُدائرة اآلثار تمييدان لتسجيميا كتكثيقيا إلىالمممكة لتقكـ بتسميميا  إلى إدخالياالجمركية في الحدكد عند 

نفس االتجاه حيث حظرت المادة ب ،ُٖٗٗلعاـ  ْ -ٖٗرقـ كقد اتجو قانكف اآلثار الجزائرم 
 مشركعةبصكرة غير  األجنبية ككذلؾ استيراد اآلثار، و تصدير اآلثار بصكرة غير مشركعةمن َُِ

 أك تاريخية معترؼ بيا في بمدىا األصمي.، نيةفأك ، أثريةيككف ليذه اآلثار قيمة  أفشريطة 
أك استيرادىا  ،كيتفؽ ىذا االتجاه مع مكقؼ قانكف اآلثار العربي المكحد الذم حظر تصدير اآلثار

 بإخراجياتضمف تشريعاتيا نصكصان تعاقب عمى تيريب اآلثار سكاء  أفكطمب مف جميع الدكؿ العربية 
 الببلد . إلى بإدخالياأك  ،الخارج إلى

 .لآلثارمة لتحقيؽ حماية كاسعة كمناسبة كيعتبر ىذا االتجاه األكثر مبلء
ما  نذكر اإلجراءاتكمف ىذه  .عمميات تيريب اآلثارلمنع اإلجراءات الدكؿ العديد مف غالبية كقد اتخذت 

 :يمي
يمكف لمنع  فإنو ،إلى الخارجكتيريب اآلثار  ، فمع تعاظـ سرقةثارييفقائمة سكداء لبعض اآل إعبلف -ُ

اؿ في مجمميف االع األشخاصقكائـ سكداء لبعض  إعدادالدكؿ المختمفة  عبر حدكدعمميات التيريب 
السمطات اآلثارية المصرية  أعمنتالذيف  األشخاصىؤالء  أمثاؿكمف ، معيـاآلثار بقصد منع التعامؿ 

كذلؾ بسبب شيادتو ضد مصر في قضية  سكداء البريطاني ) نيككالس ريفز(في القائمة ال أسمائيـكضع 
األلماني الخبير ، ككذلؾ كتعاممو مع تجار اآلثار الدكلييفاآلثار الكبرل في الكاليات المتحدة األمريكية 

فرعكنية مسركقة مف  أثريةلتعاممو مع تجار اآلثار كعرض قطع  ر فمدكنج( مدير متحؼ برليف سابقان ديت)
 .ِمصر لمبيع في مزاد بالمتحؼ المذككر

 الميربة، كنشر صكر ىذه اآلثار عمى الشابكة. باآلثارمكاقع الكتركنية تحذر مف التعامؿ  إنشاء -ِ

 أسكاؽالمسركقة كالميربة لحرماف الميربيف مف اآلثار العالمية بالتكقؼ عف شراء مطالبة المتاحؼ  -ّ
 تصريؼ اآلثار الميربة.

 ككضع بصمة لكؿ قطعة. ،كاألرشفة ،كالتصكير ،تكثيؽ القطع األثرية مف خبلؿ التسجيؿ -ْ

 عمى المنافذ الحدكدية. األمنية اإلجراءاتتشديد  -ٓ

                                                           
 .ََِْلعاـ  ِّمف قانكف اآلثار األردني رقـ  ٓالمادة  -ُ

 .WWW . be 2aat. Com رابطراجع ال  -ِ
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مراقبة نقميا تيريبان ، كذلؾ لأمكف إفالصكر بكذكر لمحة عنيا مرفقة  ،المسركقة باآلثاركرية إعداد قكائـ د -ٔ
 كضبطيا مف خبلؿ عناصر الجمارؾ في الدكؿ المعنية.، عبر الحدكد

 التي تـ استعادتيا مف الخارج. باآلثارقكائـ دكرية  إعداد -ٕ
 جريمة تيريب اآلثار أركان :الفرع الثاني

كسيتـ البحث في ، كالركف المعنكم ،تقكـ جريمة تيريب اآلثار عمى ركنيف ىما الركف المادم
 ىذيف الركنيف كفؽ التالي:

 :: الركن الماديأولً 
يقكـ الركف المادم في جريمة تيريب اآلثار عمى السمكؾ الجرمي االيجابي الذم يأتيو الفاعؿ بأف  

، سكاء بإدخاليا الجكية لمدكلة بصكرة غير مشركعة أك، أك البحرية، ـ بنقؿ اآلثار عبر الحدكد البريةيقك 
 .كال عبرة لمطريقة التي يتـ بيا نقؿ اآلثار، دكلة أخرل إلىأك بإخراجيا ، داخؿ الدكلة إلى
حدكد ر بصكرة غير مشركعة إلى اجتيازىا كلكي تتحقؽ ىذه الجريمة يجب أف يؤدم نقؿ اآلثا  

يجب أف تتكافر عبلقة  كما جيا عف سيطرة الدكلة التابعة ليا،مما يعني خرك  ،الدكلة دخكال أك خركجا
كبيف بصكرة غير مشركعة، السببية التي تربط بيف السمكؾ الجرمي المتمثؿ بنقؿ اآلثار عبر الحدكد 

مما يؤدم إلى إفقار ذمة الدكلة  النتيجة الجرمية المتمثمة بتجاكز اآلثار لمحدكد بصكرة غير مشركعة؛
عمى اعتبار جريمة تيريب  إفقار مخزكنيا الثقافي،، ككذلؾ المالية لفقدانيا السيطرة عمى جزء مف أمبلكيا

 اآلثار مف جرائـ الضرر. 
مف آثار عقارية  أجزاءأك ، منقكلة آثارمشركع عمى الغير ترط ىذه الجريمة أف ينصب النقؿ تشك 
 .كالتعريؼ المحدديف في قكانيف اآلثار، بالمعنى

أك ضبط ميربيا كىك ، تيريبيا عمى الحدكدآلثار المراد ضبطت ا إذا إالكال تقـك جريمة التيريب 
نما ،أما داخؿ الببلد فبل يعد الشخص ميربان لآلثار ؛عمى الحدكد حائزان آلثار بدكف ترخيص قد يعد  كا 

شد مف جـر الحيازة، أك شارعا في جـر التيريب إذا كاف ىذا الجـر أ إذا ،كيمكف اعتباره حائزان لمكاد ميربة
، كأف يضبط في مكاف عمى مقربة مف الحدكد في حالة ال التنفيذية لجـر التيريببمغت أفعالو حد األعماؿ 

 تدع مجاال لمشؾ بنية التيريب.
ما كرد في )... أما  :صنعاء باليمف بالقكؿ مة االبتدائية فيانيابة األمكاؿ العأقرتو كىذا ما 

ف يذا التكييؼ يجانب الصكاب أل، فرما قاـ بو المتيـ يعتبر تيريبان لآلثا إف، محاضر جمع االستدالالت
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تـ القبض  إذا، أما أك في المطار، ض عمى المتيـ عمى الحدكد اليمنيةفييا القب جريمة التيريب يفترض
نما .، فيذا ال يعد تيريبان اليمنية، ككانت بحكزتو آثار عمى المتيـ داخؿ المدف  .ُحيازة غير قانكنية( كا 

 مبعاقبت أغ إذ ،بجريمة تيريب اآلثار معاممة خاصةكقد عاممت التشريعات العربية الشركع 
رغـ أف الفرؽ بيف جريمة  .التامة ب اآلثار بعقكبة جريمة التيريبالتشريعات عمى جريمة الشركع بتيري

تيريب اآلثار كبيف جريمة الشركع بتيريب اآلثار يظير مف خبلؿ حصكؿ النتيجة الجرمية في جريمة 
ألسباب خارجة عف إرادة  كعدـ حصكليا في جريمة الشركع بالتيريب رج،، كىي خركج األثر لمخاالتيريب

 .الفاعؿ رغـ قيامو بكافة األعماؿ البلزمة إلتماـ عممية التيريب
مكاقؼ ىذه التشريعات في  إجماؿكيمكف ، ع تنكعت مكاقؼ التشريعات العربيةكفي ىذا المكضك 

 :اتجاىين
لمشركع بارتكاب جريمة تيريب اآلثار قكاعد خاصة ضمف قانكف فرد : كىك االتجاه الذم أالتجاه األول

دكف تمييز ، أم بعقكبة الجريمة التامة تيريب اآلثار بعقكبة الفعؿ التاـفعاقب عمى جريمة الشركع ب ،اآلثار
كبيف الشركع الناقص بتيريب اآلثار   ،نو لـ يميز بيف الشركع التاـ بتيريب اآلثار، أم إبيف نكعي الشركع

فالقكانيف التي اعتبرت تيريب اآلثار جناية عاقبت عمى الشركع بالتيريب بعقكبة جنائية مماثمة لعقكبة 
 منو. ٔٓكتعديبلتو في المادة  ُّٔٗلعاـ  ِِِجناية تيريب اآلثار كقانكف اآلثار السكرم رقـ 

عاقبت عمى الشركع بجنحة تيريب اآلثار  فإنياجنحة  ،التشريعات التي تعتبر تيريب اآلثار أما  
  َٔبمكجب نص خاص في قانكف اآلثار بذات عقكبة الجنحة التامة كقانكف اآلثار العراقي في المادة 

 .ٗٔكنظاـ اآلثار السعكدم في المادة 
لجريمة  ريحدكف أم ذكر ص : كىك االتجاه الذم عاقب عمى جريمة تيريب اآلثار ) التامة(التجاه الثاني

كبالتالي  ؛القكاعد العامة في قانكف العقكبات إلى، كفي ىذه الحالة ال بد مف العكدة الشركع بتيريب اآلثار
 :بيف مكقفيف تشريعييف مختمفيف ىماال بد مف التمييز 

ث يخضع تنظيـ جريمة الشركع حي :جناية تشريعات التي تعتبر جريمة تيريب اآلثارال :األكؿالمكقؼ 
لنصكص قانكف العقكبات لدل التشريعات التي تعتبر جريمة تيريب ، قص بتيريب اآلثارأك النا، التاـ

كالتي تعاقب عمى  منو ُْفي المادة  ،ََُِالصادر عاـ  ّرقـ  كقانكف اآلثار المصرم  ،اآلثار جناية

                                                           
الدكتكر أميف احمد الحذيفي   قضية غير منشكرة ، مشار إلييا لدل َََِلسنة  ِّحككمة اليمف ضد ع.س.ؽ كآخريف في القضية رقـ  -ُ

 .ّٖٕ اية الجنائية لآلثار، مرجع سابؽ،مالح
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مميكف جنيو كال تزيد عمى  ألؼئة كبغرامة ال تقؿ عف م، المشددخارج مصر بالسجف  إلىتيريب اآلثار 
 .ُّالسكداني في المادة  اآلثار، ككذلؾ لدل قانكف جنيو

، كفي ىذه الحالة ال عقاب عمى لتي تعتبر جـر تيريب اآلثار جنحةالتشريعات ا كىك :المكقؼ الثاني
إال بنص الشركع بتيريب اآلثار ، أم ال عقاب عمى جنحة بمكجب نص خاص إالالجنحة الشركع في 

، كما ىك الحاؿ في قانكف مبدأ الشرعية إلىفى مستند التجريـ كالعقاب استنادان تانتفى النص ان فإذا ،خاص
ية ىي الحبس مدة ال تيريب اآلثار بعقكبة جنحـر منو كالتي تعاقب عمى ج ِٔفي المادة  األردنياآلثار 

سب مع قيمة كبما يتنا، ديناررامة ال تقؿ عف ثبلثة آالؼ كبغ، كال تزيد عمى ثبلث سنكات، تقؿ عف السنة
 يجب معالجتيا. األردنيكتعتبر ىذه المبلحظة ثغرة في قانكف اآلثار  ،األثر

 :ثانيًا: الركن المعنوي
د يأخذ فييا القصإذ  -غير ذلؾكال يمكف تصكرىا  -مة تيريب اآلثار ىي جريمة مقصكدةجري إف 

نو أ أف يعمـ الفاعؿ يكفي حيث .كاإلرادة، القائـ عمى عنصرم العمـ الجرمي شكؿ القصد الجرمي العاـ
غير مشركع مف الناحية  فعمو ىذا أفكىك مدرؾ  ،يقـك بنقؿ آثار عبر الحدكد بصكرة غير مشركعة

 .ىذا العمؿ إلى إرادتوكأف تتجو  -ككنو عمـ بالقانكف -كىذا العمـ مفترض  ،القانكنية
لذلؾ يجب تكافر القصد الجرمي لدل الفاعؿ عند  ؛تيريب اآلثار مف الجرائـ اآلنية كتعتبر جريمة   

 قيامو بنقؿ اآلثار مف بمد آلخر عبر الحدكد بصكرة غير مشركعة.
العاـ الجرمي بالقصد  ُٔٓ في المادة ،ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم رقـ  اآلثاركقد اكتفى قانكف  

ففيو ، ََُِلعاـ  ّف اآلثار المصرم رقـ آلثار. أما قانك في جريمة تيريب ا لتكافر الركف المعنكم
 .ِعند الحديث عف تيريب اآلثار كجريمة مستقمة ُْتفاصيؿ إذ اكتفى بالقصد الجرمي العاـ في المادة 

يجب التمييز بيف جريمة تيريب اآلثار كجريمة  ،رل أنو كحسب مكقؼ قانكف اآلثار المصرمكأ 
ييا المادم كالمعنكم، كبيف تيريب اآلثار كغرض مف جريمة السرقة. مستقمة؛ حيث يجب البحث في ركن

كىنا  ، كيعد قصد التيريب ظرفان مشددان،سارقا لآلثار ، فإنو يعدفإذا قاـ الفاعؿ بسرقة اآلثار بقصد تيريبيا
ا تقع يكتفى بالبحث في أركاف جريمة السرقة فقط. كال حاجة لمبحث في التيريب ألف جريمة التيريب لمٌ 
فإننا  ،بعد. أما إذا سرؽ الفاعؿ اآلثار بقصد تيريبيا، ثـ قاـ بأفعاؿ التيريب كأف قاـ بنقميا عبر الحدكد

                                                           
1
من قانون اآلثار السوري على: ) ٌعاقب باالعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرٌن سنة وبالغرامة من خمسمئة ألف  56تنص المادة  - 

 هرب اآلثار أو شرع فً تهرٌبها(.لٌرة سورٌة إلى ملٌون لٌرة كل من 
2
من قانون اآلثار المصري على:) ٌعاقب بالسجن المشدد وبغرامة ال تقل عن مئة ألف جنٌه وال تزٌد على ملٌون جنٌه كل من  41تنص المادة  - 

 قام بتهرٌب اثر إلى خارج الجمهورٌة مع علمه بذلك...(
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كيجب في ىذه الحالة  ،التيريبجريمة ك  ،السرقة بقصد التيريبجريمة نككف أماـ جريمتيف مستقمتيف ىما 
     كؿ جـر عمى حدا، بسبب كجكد التعدد المادم لمجرائـ. أركافالبحث في 

 :عقوبة جريمة تيريب اآلثار :الفرع الثالث
 مف التيريب العربية المتعمقة بحماية اآلثار الختبلؼ السياسة التجريمية لدل التشريعاتنتيجة  

كعاقبت عمى الشركع فييا بعقكبة الجريمة  جريمة تيريب اآلثار جناية،حيث اعتبرت بعض التشريعات 
كنجـ عف ذلؾ اختبلفا كاضحا في السياسة  جـر التيريب جنحة،بعض التشريعات كما اعتبرت . التامة

عاقب عمى  ،كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِاآلثار السكرم رقـ فنجد قانكف  ،العقابية لدل ىذه التشريعات
 سنة كالغرامة ِٓ إلى ُٓمف كىي االعتقاؿ  ،العقكبةنفس جريمة الشركع بتيريب اآلثار بجريمة التيريب ك 

، كيعتبر ىذا التكجو مف ايجابيات القانكف السكرم ُمنو ٔٓكفؽ المادة ََََََُإلى  َََََٓمف 
 : في النقاط التالية المذككر

 الببلد بصكرة غير مشركعة جريمة تيريب لآلثار. إلى إدخالياأك ، الخارج إلىاآلثار  إخراجاعتبر  -ُ

 يحقؽ درجة عالية مف الردع العاـ مما ) االعتقاؿ (ريب اآلثار بعقكبة جنائية عاقب عمى جريمة تي -ِ
 كالخاص.

 عاقب عمى الشركع بجريمة تيريب اآلثار بعقكبة الجريمة التامة. -ّ

 كاآلثار األجنبية عند تجريـ تيريب اآلثار.، لـ يميز بيف اآلثار الكطنية -ْ

 كالعقكبة المالية.، لجمع بيف العقكبة المانعة لمحريةالمحكمة با ألـز -ٓ
كجكب  إلى صراحة ما يشيرمنصكصو ، خمك السكرم في ىذا المجاؿ كف اآلثاركيؤخذ عمى قان

تسميـ كؿ أثر كجكب ، حيث اكتفى بجكاز ذلؾ أيضان  إلىما يشير ، ك تيريب اآلثار جريمةمصادرة محؿ 
 مف القانكف المذككر ٖٔجت المادة كما عال، ِٕٔيصادر أك يضبط إلى السمطات األثرية كفؽ المادة 

حيث قررت أف يتـ تغريـ الفاعؿ بمبمغ يساكم  ،اآلثار محؿ جريمة التيريبمصادرة لة عدـ إمكانية مسأ
ؿ بكجكب ير السمطات األثرية، كال يمكف لنا اعتماد النصيف السابقيف لمقك حسب تقد قيمة األثر المقد رة

 ، لذلؾ ال بد مف كضع نص صريح في قانكف اآلثار يكجب المصادرة، كعدـمصادرة اآلثار بشكؿ صريح
االكتفاء بنصكص قانكف العقكبات بيذا الخصكص، كتظير أىمية ذلؾ خاصة عند قياـ مالؾ األثر 

 المنقكؿ بتيريبو، كما سيرد شرحو.

                                                           
1
باالعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرٌن سنة وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى ملٌون من قانون اآلثار السوري: ) ٌعاقب  56المادة  - 

 لٌرة سورٌة كل من هرب اآلثار أو شرع فً تهرٌبها(.
2
 : كل اثر ٌصادر أو ٌضبط بمقتضى هذا القانون ٌسلم إلى السلطات األثرٌة.62المادة  - 
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 :فرضيتيف كفيما يخص المصادرة في جريمة تيريب اآلثار نككف أماـ
 :محل جريمة التيريب آثار ممموكة لمدولة: ىاألولالفرضية 

ثابتة مممككة مف قبؿ الدكلة سكاء  آثارمف  ان أجزاء أك ،منقكلة آثارا اآلثاركاف محؿ جريمة تيريب  إذا
كما يجرم في  .تنقيب سرم...الخ أك ،كأف تككف نتاج عمميات سرقة ،غير مسجمة أك ،أكانت مسجمة

ثـ يجرم تيريبيا لمخارج.  ،أك التنقيب السرم ،عف طريؽ السرقة اآلثارالعادة حيث يتـ الحصكؿ عمى 
فيتـ التحفظ  ،مف قبؿ السمطات المختصة اآلثارقد تضبط ىذه : األولىكىما يجب التمييز بيف حالتيف: 
كفؽ القكاعد  محؿ الجريمة كجكبان  اآلثاركفي ىذا االفتراض تصادر  ،عمييا لحيف البت بقضية التيريب

انكف العقكبات السكرم. مف ق ٖٗة ادحكـ قضائي كفؽ المبناءان عمى  ،اآلثاركليس بمكجب قانكف  ،العامة
خبلؿ  اآلثارالمحككـ عميو بتسميـ ىذه  إلزاـمحؿ التيريب فيمكف لممحكمة  اآلثارلـ تضبط  إذا الثانية:

ف، ك تحت طائمة تغريمو ضعفي قيمتيابعد اكتساب الحكـ الدرجة القطعية  ميمة محددة  لـ يفعؿ تبدؿ  ا 
، عمى أال تتجاكز مدة االعتقاؿ المبدؿ عمى مئتي ليرة سكرية إلىيكـ كاحد عف كؿ مئة  الغرامة باالعتقاؿ

                                         .السنة
في  األثريةحسب تقدير السمطات  األثرتكجب تغريـ الفاعؿ قيمة  اآلثارمف قانكف  ٖٔالمادة  أف إال

 ؟ٖٔالمادة  أـ ٖٗطبؽ المادة حاؿ تعذر مصادرتو في جريمة التيريب، ففي ىذه الحالة أم النصيف ن
، إال أف الفرؽ يتضمف تدبيران احترازيان أيضان  ، كالثاني نص خاصان احترازي ان نص عاـ يتضمف تدبير  فاألكؿ

 .بينيما في تقدير قيمة الشيء المراد مصادرتو إذا تعذرت المصادرة
، ككنو األشدالنص  ألنو ،مف قانكف العقكبات ٖٗالنص الكاجب التطبيؽ ىك نص المادة  أفرل أ

يفرض عمى الفاعؿ مبمغا ماليا يعادؿ ضعفي قيمة الشيء المتعذر مصادرتو، كتحصؿ القيمة المقدرة لو 
بالطريقة المتبعة في تحصيؿ الغرامة، أم يمكف المجكء الستبداؿ الغرامة باالعتقاؿ يكـ كاحد عف كؿ مئة 

مف  ْٔكذلؾ عمبل بالمادة لعقكبات السكرم، مف قانكف ا ْٓك ْٔإلى مئتي ليرة سكرية بداللة المادة 
 .اآلثاركاف في قانكف غير قانكف  إذاحتى  األشدالتطبيؽ لمنص  أكلكيةالتي تعطي  ،اآلثارقانكف 

 خاصة: آثار: محل جريمة التيريب ةالثاني الفرضية
طبيعييف  أشخاصثابتة مممككة مف قبؿ  آثارمف  أجزاء أك ،منقكلة آثاراكاف محؿ جريمة التيريب  إذا

تكييؼ  فأمفي تحديد التكييؼ القانكني لممصادرة.  اإلشكاؿأك اعتبارييف، كفي ىذا االفتراض يظير 
ذا كانت عقكبة ىؿ احترازي ان تدبير  أـ تكصؼ بو المصادرة؟ فيؿ تعد المصادرة عقكبة أفقانكني يمكف  ان؟ كا 

 ذكرىا حسب التفصيؿ التالي:نتائج قانكنية سيتـ  يلكؿ تكييؼ قانكن إذ ىي أصمية أـ إضافية؟
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التي كردت في الفصؿ  ،السكرم اآلثارمف قانكف  ُٔٔكفؽ المادة  أصميةاعتبرنا المصادرة عقكبة  إذا -ُ
نقؿ ما يممكو مف  ماعند ،اآلثارمف قانكف  َْالمادة  كف المالؾ خالؼ نصك الخامس الخاص بالعقكبات،

مف  آثارلجـر نقؿ  ذلؾ يجعؿ ىذا الشخص مرتكبان  فإف ،األثريةلسمطات بدكف ترخيص مف ا منقكلة آثار
بدكف ترخيص  اآلثارجرد نقؿ مكجكبية، ك  أصميةكىك سبب المصادرة كعقكبة  ،بدكف ترخيص آلخرمكاف 

كفي  ،اآلثارلجريمة تيريب  تحضيريان  يككف عمبلن  أفكمف الممكف  ،اآلثارىك جـر مستقؿ عف جـر تيريب 
تسقط  فإنيا ،أصميةكفي ىذه الحالة كعمى اعتبار المصادرة عقكبة  ،يعد جريمة مستقمة نفس الكقت

يشمميا قانكف العفك كفؽ المادة  أفكما يمكف  ،مف قانكف العقكبات السكرم ُُٔدة بالتقادـ حسب الما
ت نككا ،عفكشمميا ال أك ،العقكبة المقررة ليا بالتقادـ أكسقطت الجريمة  فإذامف قانكف العقكبات.  َُٓ
مما يعرضيا مف جديد  ،مصادرتيا أسبابلمالكيا لزكاؿ  إعادتيايجب  محؿ الجريمة مضبكطةن  اآلثار

ذاأك التيريب مف جديد. ، لمخاطر تعرضيا لمنقؿ مطالبة مسألة  فإف ،محؿ الجريمة اآلثارلـ تضبط  كا 
 .أصميةالفاعؿ بتسميميا متعذرة لزكاؿ السبب القانكني الذم تقـك عميو المصادرة كعقكبة 

مف قانكف  ٗٔ) مصادرة شخصية أك خاصة( كفؽ المادة  إضافيةالمصادرة ىي عقكبة  فإقمنا  إذا -ِ
القضائي بفقرة حكمية في القرار  إالكال تجكز  ،فيي غير كجكبية ،إضافيةلككنيا عقكبة ك العقكبات. 

 مف قانكف العقكبات السكرم ُُٔدة تسرم عمييا قكاعد التقادـ كفؽ الما أفمكضكع القضية. كما يمكف 
 اآلثاركانت  فإذامف قانكف العقكبات السكرم.  َُٓكفؽ المادة  األصميةيشمميا العفك تبعا لمعقكبة  كأيضا

لمالكيا لزكاؿ سبب  اآلثار إعادةيجب  فإنو قبؿ البت بالقضية،العفك مضبكطة كشمؿ جريمة التيريب 
شمميا العفك  أك ،محؿ جريمة التيريب كسرل عمى الجريمة التقادـ اآلثارلـ يتـ ضبط  إذا أماالمصادرة. 

قبؿ البت بالقضية، أك صدر قرار قضائي بالقضية بالعقاب عمى جريمة التيريب كتضمف القرار فقرة 
 حددة، ثـ تبل ذلؾ صدكر قانكف عفكالجريمة خبلؿ ميمة ممحؿ  اآلثارحكمية تمـز المحككـ عميو بتسميـ 

في  اآلثارالقانكنية. كفي كبل الحالتيف تبقى  األسبابغير جائزة لزكاؿ  اآلثار بتسميـمطالبة الشخص  فإف
ف. ك تخمت عنيا كأرادت تيريبيا خطر ككنيا في يد غير مؤتمنةدائرة ال خارج حيازة مالكيا  اآلثاركانت  ا 

القانكنية التي تبنى عمييا المصادرة  األسبابغير جائز لزكاؿ  أمران مطالبتو بقيمتيا يعد  إففالذم ىربيا 
 .األثركبالتالي الغرامة حسب قيمة 

 مف قانكف العقكبات السكرم. ٖٗ ك ّٕ ) مصادرة عينية( كفؽ المادة ان احترازي ان اعتبرنا المصادرة تدبير  إذا -ّ
محؿ  اآلثار أف إالكىذا التدبير يحتاج لقرار قضائي.  (الممنكعة )األشياءيككف  أفيجب  مكضكعيا فإف

                                                           
1
 "(.42-40-35-32صاحبه أحكام المواد " ثر منقول خالفتنص على  ) ٌصادر كل أ 66لمادة ا - 
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كبالتالي ال  ،األثريةرخص بحيازتيا مف قبؿ السمطات مك  ،خاصة أمكاالالجريمة تبقى محتفظة بكصفيا 
محظكر حيازتيا مما يجعؿ الحكـ عمى مالكيا )الذم ىربيا أك شرع بتيريبيا( بتدبير مف ال أشياءتعد 

ذالمسبب القانكني السميـ.  نية أمران مفتقدان المصادرة العي  إلزاـفبل مستند قانكني يجيز  اآلثارلـ تضبط ىذه  كا 
 الفاعؿ بتسميميا.

ني أرجح الفرضية األكلى، كحبذا لك أشار قانكف اآلثار السكرم إلى كجكب المصادرة  كعقكبة أصمية   كا 
 ككنيا األقدر عمى حمايتيا.لما فييا مف ضماف عكدة اآلثار إلى كنؼ السمطات األثرية 

محؿ أم مصادرة كالنص صراحة عمى كجكب ، ضركرة تعديؿ قانكف اآلثار السكرم رلأ لما سبؽ 
كعقكبة أصمية، سكاء أكاف  ،، بما في ذلؾ جريمة تيريب اآلثارجريمة مف الجرائـ الكاقعة ضد اآلثار

الذم تخمى عنو، كلـ يبذؿ الجيد ألف مالؾ األثر  ،أيان كانت عائدية ىذا األثرك  الفاعؿ مالكان لؤلثر أـ ال،
دـ االكتفاء بنص كع الكافي لحمايتو، ال بؿ أنو تسبب شخصيا بتعرضو لمخطر عند محاكلتو تيريبو،

ي حاؿ كجكب تغريـ الفاعؿ ف إلى إشارتيالـ تنص عمى كجكب المصادرة صراحة رغـ التي  ٖٔالمادة 
في فعمة  ، كما أف غير المالؾ إف ىرب اآلثار فإنوُاألثرعادؿ قيمة ة بغرامة تالميرب اآلثارتعذر مصادرة 

  ىذا يضر بالمخزكف الثقافي لمبمد بصكرة كبيرة.
، عمى جريمة تيريب اآلثار منو ّٕفي المادة  ُٕٗٗلعاـ  ٖقـ كيعاقب قانكف اآلثار اليمني ر 

عف قيمة األثر أك الغرامة التي ال تقؿ ، الحبس مدة ال تزيد عمى خمس سنكاتالببلد بعقكبة  خارج إلى
 الحكـ بمصادرة محؿ الجريمةان مع أك بالعقكبتيف مع، يمني لاير ألؼتقؿ عف مائة  الميرب عمى أال

خارج  إلىككف تيريب اآلثار  عقكبة مشددةن لالمستعممة في تنفيذ الجريمة كتعتبر ىذه ا األشياءكمصادرة 
 .، كالحد األدنى لعقكبة الحبس فييا ثبلث سنكاتِف الجرائـ الجسيمةالببلد بمكجب قانكف اآلثار اليمني م

يمة تيريب اآلثار كىذه كيبلحظ كجكد العديد مف النقاط االيجابية في قانكف اآلثار اليمني فيما يخص جر  
 :النقاط ىي

 الحبس خمس سنكات. إلى األعمىالعقكبة برفع حدىا  تشديد -ُ

كبالتالي ال تقؿ عقكبة  ؛بدليؿ حدىا األعمى الخارج مف الجرائـ الجسيمة إلىاعتباره جريمة تيريب اآلثار  -ِ
 .ُْٗٗكفؽ قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني الصادر عاـ  الحبس فييا عف ثبلث سنكات

 لاير يمني. ألؼئة تقؿ عف م أالمحؿ الجريمة عمى  األثرأم تتبع قيمة  ( قيمية )اعتباره عقكبة الغرامة  -ّ

                                                           
1
على: ) عند تعذر مصادرة اآلثار المهربة أو المسروقة أو التً عثر علٌها نتٌجة التنقٌب غٌر المرخص أو عند إتالفها ٌغرم  61تنص المادة  - 

 هذا القانون(. الفاعل قٌمة  هذه اآلثار فً ضوء تقدٌر السلطات األثرٌة وذلك إضافة للعقوبات المنصوص علٌها فً
2
من قانون الجرائم والعقوبات الٌمنً الجرائم الجسٌمة هً: ما عوقب علٌه بحد مطلقا، أو القصاص بالنفس، أو بإبانة طرف أو  16وفق المادة  - 

 أطراف، وكذلك كل جرٌمة ٌعزر علٌها باإلعدام، أو بالحبس مدة تزٌد على ثالث سنوات.
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 كاألدكات المستعممة في الجريمة.، بالحكـ بمصادرة محؿ الجريمةحكمة الم ألـز -ْ

 :ىما ّٕالمادة  كرغـ ىذه االيجابيات يبدك لنا سمبيتاف في قانكف اآلثار اليمني فيما يخص
 إلى، دكف ذكر إدخاؿ اآلثار الميربة عاؿ إخراج اآلثار إلى خارج اليمفاقتصر تجريـ التيريب عمى أف - أ

 لئلرث، كفي ذلؾ تساىؿ مع الميربيف الذيف يقكمكف بتيريب اآلثار مف دكؿ أخرل مما يسيء الداخؿ
كلي في مكافحة الجرائـ ضد التعاكف الدمبادئ ىذا األمر يتنافى مع  أف، كما الثقافي في ىذه الدكؿ

تفاقية اليكنسكك صيات قانكف اآلثار العربي المكحد، كاالتفاقيات الدكلية كخاصة ا، كال ينسجـ مع تك اآلثار
 .ُِٕٗعاـ 

 ، أم أف الجمع بيف العقكبةأك الجمع بيف العقكبتيف، أك الغرامة، المحكمة صبلحية االكتفاء بالحبس منح  - ب
، ككاف مف األفضؿ جعؿ الجمع بيف جكازم بالنسبة لممحكمة أمرالمالية العقكبة ك ، المانعة لمحرية

 كجكبيان. أمران العقكبتيف 

أك الخارج ، عمى تيريب اآلثار إلى الداخؿ ،ُٖٗٗلعاـ  ْ-ٖٗاآلثار الجزائرم رقـ كما عاقب قانكف 
حبس مف ثبلث سنكات إلى كال، ئة ألؼ دينار جزائرمرم إلى خمسمبالغرامة مف مئتي ألؼ دينار جزائ

 ََِٓلعاـ  ٔ-ٓفي الجزائر رقـ  ان قانكنأف ، في حيف بة في حاؿ التكراركتضاعؼ العقك ، خمس سنكات
ات كبغرامة تساكم ب عمى تيريب التحؼ الفنية كالممتمكات األثرية بالحبس مف سنة إلى خمس سنك يعاق

 :حد الظركؼ التاليةرافؽ الجريمة أ، كتشدد العقكبة إذا قيمة الممتمكات
 إذا اقترفت الجريمة مف قبؿ ثبلثة أشخاص فأكثر. -ُ

 مييأة لمتيريب.، أك أم أماكف أخرل األشياء الميربة داخؿ تجاكيؼ اؼشاكت  -ِ

 ، أك باستخداـ األسمحة النارية.الجريمة عبر كسائط النقؿ ارتكاب  -ّ

 إذا ارتكبت الجريمة مف قبؿ شخص يعمؿ في مجاؿ حماية اآلثار. -ْ

مجاؿ مكافحة جريمة  مف القكانيف المتشددة في ،ََُِلعاـ  ّكيعتبر قانكف اآلثار المصرم رقـ 
كبالتالي نص عمى عقكبة جنائية مشددة  جنائية،مف فئة الجرائـ ال ةمي، كذلؾ باعتباره الجر تيريب اآلثار

جنيو كال تزيد عمى مميكف جنيو كفؽ  ألؼئة مالتي ال تقؿ عف  ،كىي السجف المشدد كبالغرامة ا،لمرتكبي
 مف القانكف المذككر. ُْالمادة 
المصرم عف غيره كىذه  اآلثاركمنيا ما تفرد بو قانكف  ،بلحظ كجكد العديد مف النقاط االيجابيةكيي 
 :تتمخص فيما يمي النقاط
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) مف ثبلث سنكات إلى خمس عشرة ُالمشدد عقكبة التيريب ىي السجف أفحيث  التشدد في العقاب  -ُ
 .جنيو مميكف إلى ألؼمئة كالغرامة بيف  سنة(

 كالعقكبة المالية.، ة لمحريةلمانعككجكب الجمع بيف العقكبة ا -ِ
كاألدكات المستعممة في الجريمة ، كالسيارات، اآلالتككذلؾ مصادرة ، الجريمةكجكب مصادرة اآلثار محؿ  -ّ

 .لآلثار األعمىلصالح المجمس 
مسجمة الغير  اآلثار كأجزاء ،اآلثاربؿ شمؿ تيريب  ،المسجمة المممككة لمدكلة اآلثارلـ يقتصر عمى  -ْ

 .األثريةككذلؾ المستخرجة مف الحفائر 

أك جزء مف أثر ، لكؿ مف قاـ بإخفاء أثرالحبس سبع سنكات  إلىلمعقكبة المانعة لمحرية  األدنىزيادة الحد  -ٓ
 بقصد تيريبو.

خارج  إلى اآلثارالتجريـ عمى تيريب في لـ يسمـ مف النقد لجية اقتصاره قانكف اآلثار المصرم  إال أف 
 داخؿ مصر. إلىمصر دكف ذكر تيريب اآلثار 

عمى جريمة الشركع بتيريب  المصرم لـ ينص صراحة عمى المعاقبة اآلثارقانكف  أفكحيث 
عقكبة  أفالتي تنص عمى  ،لعامة في قانكف العقكبات المصرم، لذلؾ ال بد مف العكدة لمقكاعد ااآلثار

مف  ْٔلعقكبة الجناية كفؽ المادة  عمى نصؼ الحد األقصى المقرر قانكنان  الشركع بالجناية مدة ال تزيد
في محكمة جنايات سيدم  ،َََِلعاـ  ُُٕٕكما حدث مثبل في القضية رقـ  قانكف العقكبات المصرم.

تكرط فييا عدد مف  ألمانيا إلى، عند الحكـ في قضية محاكلة تيريب آثار مصرية باإلسكندريةجابر 
 ََِّ/ٖ/ُِكمت عمى المتيميف بتاريخ كالتي حالمصرية في الشرطة  مف بينيـ ضباط األشخاص

 .ِبالسجف سبع سنكات كالغرامة خمسيف ألؼ جنيو كمصادرة اآلثار المضبكطة لصالح الييئة العامة لآلثار
 اآلثارمرتبطة بتيريب  أفعاؿعمى عدة  ّْعاد كنص في المادة  ف قانكف اآلثار المصرمإال أ  

كتصبح السجف  عقكبتيا تشدد فإف ،كاف القصد منيا التيريب فإذا ،ىي غالبا جرائـ بحد ذاتيا األفعاؿكىذه 
 األفعاؿجنيو كىذه  ألؼئتيف كخمسيف كال تزيد عمى م، جنيو ألؼكالغرامة التي ال تقؿ عف خمسيف ، المؤبد

 .ّأك جمعيا بقصد التيريب، ىاإخفاؤ أك ، أك حيازتيا، اآلثارىي سرقة 

                                                           
1
 العقوبات المصري.من قانون  14حسب المادة  - 
2
 .553ولٌد محمد رشاد إبراهٌم ، حماٌة اآلثار وعناصر التراث الثقافً فً القانون الدولً الخاص، مرجع سابق، ص .د - 
3
من قانون اآلثار المصري على: ) ٌعاقب بالسجن المإبد وبغرامة ال تقل عن خمسٌن ألف جنٌه وال تزٌد على مئتٌن وخمسٌن  43تنص المادة  - 

جنٌه كل من قام بسرقة أو حٌازة أثر أو جمع آثار بقصد التهرٌب أو اشترك فً ذلك مع علمه بالغرض، وٌحكم فً هذه الحالة بمصادرة األثر  ألف
 محل الجرٌمة واألجهزة واألدوات واآلالت والسٌارات المستخدمة فٌها لصالح المجلس.(
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التمييز بيف الشركع بتيريب اآلثار في القانكف المصرم كبيف سرقة أف  ،مف الناحية العممية كاعتقد 
في  صعكبةالخارج، أمر في غاية ال إلىجمعيا بقصد تيريبيا  أك، إخفائيا أك، أك حيازتيا، اآلثارىذه 

تعتبر  أفيمكف الجرائـ بحد ذاتيا  ىذهلة نفسية قد يصعب إثباتيا، كألف القصد مسأ ألف بعض الحاالت،
 مف جية أخرل. الخارج إلى اآلثارحضيرية لجريمة الشركع بتيريب ت أفعاالن 

لة مكضكعية تقدرىا كبيف ىذه الجرائـ مسأ ،يريب اآلثارالتمييز بيف الشركع بت راه فإفكبالتالي كحسب ما أ 
 أك حازىا، أك ،أخفاىاأك  ،اآلثار سرقةاكتفى الفاعؿ ب فإذا ة مف خبلؿ كقائع كؿ قضية عمى حدا،المحكم
نما يعد  ،بالتيريب فإنو ال يعد شارعان  ،عمؿ لتنفيذ التيريب بأميقكـ  أفبقصد التيريب دكف  ياجمع كا 
لجريمتو، أما  مشددان  كيعتبر قصد التيريب ظرفان  ، أك حائزان ليا،ليا ليا أك جامعان  أك مخفيان  ،لآلثار سارقان 

ا إلى منطقة مبلصقة لمحدكد، أك كأف يقكـ بنقمي إذا تجاكز ذلؾ إلى أعماؿ أخرل بغية تيريب اآلثار
  فإننا نككف أماـ تعدد مادم لمجرائـ. إدخاليا إلى عنبر إحدل البكاخر مثبلن،

كاف القصد  إذا ،بعقكبة مشددة األفعاؿالمشرع المصرم عندما عاقب عمى ىذه  أفكىذا يعني  
يرتكب  كمرحمة  األفعاؿف غالبية ىذه أل لآلثار، الحمايةكبر مف أ رتحقيؽ قد أراد فإنو ،منيا ىك التيريب

 .الخارج إلى اآلثارسابقة لعممية تيريب 
في العقاب عمى تيريب اآلثار إلى حدكد  ،ََِِلعاـ  ٓٓكقد ذىب قانكف اآلثار العراقي رقـ  

منو عمى جريمة تيريب اآلثار باإلعداـ.  ُْبعيدة فيك األكثر تشددا بيف القكانيف العربية إذ عاقبت المادة
 كما ساكت المادة المذككرة في الحكـ بيف جريمة التيريب التامة كالشركع بيا.

مف خبلؿ ما سبؽ أف جريمة تيريب اآلثار تفترض نقؿ أشياء أثرية عبر الحدكد بصكرة  يتبيف 
أك بإخراجيا إلى دكلة أخرل، كحرم بالقكانيف التي  ،غير مشركعة سكاء بإدخاؿ ىذه األشياء إلى الداخؿ

عاقبت فقط عمى إخراج اآلثار إلى الخارج أف تعامؿ إدخاؿ اآلثار إلى داخؿ أراضي الدكلة نفس المعاممة 
عف فرض عقكبات رادعة لمثؿ  لمنع عمميات التيريب التي تحصؿ عبر الحدكد المشتركة لمدكؿ، فضبلن 

 ىذه الجرائـ.
آلثار المنقكلة كأجزاء مف اآلثار الثابتة لمسرقة بقصد اقتراؼ جرائـ أخرل كالتيريب كقد تتعرض ا 

 أك االتجار، أك لمجرد اقتنائيا أك تخريبيا، كىذا ما سكؼ تتـ دراستو في المطمب التالي.
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 :1المطمب الثاني: سرقة اآلثار
  .، بدكف رضاهغير المنقكؿخذ ماؿ الىي: أمف قانكف العقكبات السكرم  ُِٔحسب المادة السرقة  

 :حيث تنص المادة المذككرة عمى ،مف قانكف العقكبات المصرم السرقة ُُّكقريبا مف ذلؾ تعرؼ المادة 
  (األخذت السكرم تعبير)كيبلحظ استعماؿ قانكف العقكبا منقكال مممككا لغيره فيك سارؽ ( ) كؿ مف اختمس

إذ أف االختبلس يعني  ، كىما معنياف متقاربافالعقكبات المصرم تعبير االختبلس بينما استعمؿ قانكف
 .األخذ خفية

 رع الثانيالفاآلثارية العربية مف سرقة اآلثار، كفي مكقؼ التشريعات في  الفرع األكؿكسيتـ البحث في 
 الثالث حسب األتي:دراسة أركاف جريمة سرقة اآلثار، ثـ التطرؽ لعقكبة جريمة سرقة اآلثار في الفرع 

 العربية من سرقة اآلثار: موقف التشريعات :الفرع األول
في  اختمفت فيما بينيا أنيا إال، العربية عمى تجريـ سرقة اآلثار تشريعات اآلثار أجمعتلقد   

 لؾ ذىبت عمى ذ ان ، كبناءنكف الذم يحتكم عمى النص المعاقبأك القا، مية التجريـتحديد القانكف الناظـ لعم
 :اتجاىات ىي بعدة

، كبالتالي ال بد مف اآلثارضمف قانكف  اآلثاركىك االتجاه الذم لـ ينص عمى جـر سرقة  :التجاه األول
كيمثؿ ىذا االتجاه  اآلثار،كتطبيؽ النصكص المتعمقة بالسرقة عمى سارؽ  ،قانكف العقكبات إلىالعكدة 
، لذلؾ ال بد مف اآلثاريعاقب عمى سرقة  أك، ني الذم جاء خاليا مف أم نص يجـرالسكدا اآلثارقانكف 

                                                           
 أنيا في تزايد مستمر كيمكف  رد ىذا التزايد إلى العكامؿ التالية:كرغـ كؿ الجيكد المبذكلة ضد جريمة سرقة اآلثار إال  -1
          لتأميف عدـ تكافر االعتمادات المالية الكافية لدل السمطات األثرية إلجراء حصر، أك تصكير، أك حراسة اآلثار كاالنتقاؿ بيف المكاقع األثرية   -(ُ  

 الحماية البلزمة ليا.

 خزف فييا اآلثار، كعدـ تكافر الشركط المناسبة لضماف حمايتيا.كثرة األماكف التي ت -(ِ

كجكد ثغرات في القكانيف الخاصة بحماية اآلثار، كتحديدان فيما يخص االتجار باآلثار، كجمع التحؼ مما يشجع عمى انتشار االتجار غير -(ّ
 لسكداء لآلثار.الشرعي باآلثار، كىذا ما يزيد مف سرقة اآلثار كتيريبيا إلشباع نيـ السكؽ ا

تكضع المناطؽ السكنية ضمف المكاقع األثرية، أك عمى مقربة منيا مما يساعد عمى سرقة القطع األثرية مف قبؿ السكاف المحمييف، خاصة أف -(ْ
الدكلة تمنع االعتقاد السائد لدل البعض بأف ىذه القطع األثرية ىي ممؾ لمف يسكف األرض، كبالتالي مف حقو التصرؼ بيا عمى ىكاه. كككف 

 بمكجب قكانينيا ىذه التصرفات يمجأ السكاف إلى سرقة اآلثار، كنقميا خمسة إلى أماكف أخرل يسيؿ ليـ التصرؼ بيا في الخفاء.

العثكر  قمة التنسيؽ بيف قطاعات الدكلة الخدمية، كبيف السمطات األثرية عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية مما يشجع عمى سرقة اآلثار التي يتـ-(ٓ
 عمييا أثناء تنفيذ ىذه المشاريع.

 ضعؼ فاعمية أجيزة الشرطة في حماية اآلثار ضمف المكاقع األثرية، بسبب قمة الكادر كعدـ تكافر المعدات المناسبة.-(ٔ
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، كما يمثؿ ىذا االتجاه قانكف ُٗٗٗلجنائي السكداني الصادر عاـ مف القانكف ا ُّٕتطبيؽ نص المادة 
 ، كقانكف اآلثار الجزائرم.الميبي اآلثاركقانكف ، َُٔٗلعاـ  ُُرقـ  الككيتي اآلثار

نو يحيؿ إال أ، في قانكف اآلثارالمممككة لمدكلة  اآلثاريجـر سرقة كىك االتجاه الذم  :التجاه الثاني
 ٖاليمني رقـ  اآلثاركيمثؿ ىذا االتجاه قانكف ، نصكص قانكف العقكبات إلى السرقة أفعاؿالعقاب عمى 

مف  أك جزءان ، أثران ) يعاقب كؿ مف سرؽ  :حيث تنص المادة المذككرة عمى ِ/ّٗفي المادة  ،ُٕٗٗلعاـ 
مع  اإلسبلميةالشريعة  أحكاـاشترؾ في ذلؾ بالعقكبات المنصكص عمييا في  أك، ثر مممكؾ لمدكلةأ

كفي الحقيقة يعتبر  (اآلثارجريمة لصالح صندكؽ دعـ لالمستخدمة في تنفيذ ا األشياءمصادرة جميع 
ال تعاقب عمى جريمة سرقة  اإلسبلميةالشريعة  أحكاـ، ألف متساىبلن  نكف اآلثار اليمني مكقفان مكقؼ قا

لحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث كىي ا .تعاقب عمييا بعقكبة تعزيرية إنيابؿ  ،اآلثار بعقكبة الحد الشرعي
كذلؾ لكجكد شبية  كتعديبلتو، ُْٗٗمف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني لعاـ  ََُّكفؽ المادة  ،سنكات

 يقترح البعض بأف يتـ تعديؿ قانكف اآلثارلي كبالتا ؽ؛كالتي تسقط حد قطع يد السار ، ِالممكية العامة
أك اشترؾ في ذلؾ بالحبس مدة  ،مف أثر أك جزءان  ،بح النص: ) يعاقب كؿ مف سرؽ أثران بحيث يص اليمني

ال تقؿ عف ثبلث سنكات كبغرامة مالية تساكم قيمة األثر مع مصادرة جميع األشياء المستخدمة في تنفيذ 
 (.ّدعـ اآلثار الجريمة لصالح صندكؽ

، كيمثؿ لتحديد القانكف الكاجب التطبيؽ ان معيار  ،اآلثارمكاف كجكد : كىك االتجاه الذم جعؿ التجاه الثالث
، فإذا كانت اآلثار في حيازة منو َْفي المادة  ،ََِِلعاـ  ٓٓـ ىذا االتجاه قانكف اآلثار العراقي رق

ذا كانت أما إ ،، كيتـ العقاب عمييا بمكجب ىذا القانكففإف سرقتيا تخضع لقانكف اآلثار ،ةالسمطة اآلثاري
 ُٗٔٗلعاـ  ُُُاقي رقـ فإف سرقتيا تخضع لنصكص قانكف العقكبات العر  ،اآلثار في حيازة األفراد

كجكدة في كاف حرم بو عدـ التمييز بيف اآلثار الم إذ، كىك تكجو منتقد لقانكف اآلثار العراقي كتعديبلتو
، خاصة كأف األفراد قد ال يممككف مف آلثار المكجكدة في حيازة األفراد، كبيف اريةحيازة السمطات اآلثا

ماذا لك كانت اآلثار  أخرلكمف جية  ،األدكات ما يمكنيـ مف حماية اآلثار التي في حكزتيـ مف جية
فراد في حيازة أك العكس ماذا لك كانت اآلثار المممككة لؤل ؟ة في حيازة فرد ما لترميميا مثبلن ككة لمدكلالممم

المممككة  ؟ كبالتالي فإف ىذا التكجو يعد تفريطا بالحماية المقررة لآلثار كخاصةن السمطات اآلثارية لسبب ما
 .لمدكلة كىي بحكزة األفراد لسبب ما
                                                           

1
السقوط، إذا لم ٌصاحب : ) إذا ارتكب الفاعل جرٌمة سرقة، ولم تتوافر فً فعله شروط الحد، أو سقط الحد ألي سبب من أسباب 300المادة  - 

 الجرٌمة إكراه أو تهدٌد ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثالث سنوات(
2
 .320حمد أمٌن الحذٌفً، الحماٌة الجنائٌة لآلثار، مرجع سابق، ص د .أ - 
3
 .320، مرجع سابق، ص الحذٌفًحمد أمٌن د. أ - 
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، كما ينص اآلثارفي قانكف  اآلثارنو ينص عمى تجريـ فعؿ سرقة إذ أ، : كىك االتجاه الراجحرابعالتجاه ال
 ُّٔٗلعاـ  ِِِكرم رقـ الس اآلثارىذا االتجاه قانكف  كيمثؿ، ذاتو القانكفعقاب جـر السرقة في  عمى

 اآلثاركنظاـ ، األردني اآلثارككذلؾ قانكف ، ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ  اآلثاركقانكف ، كتعديبلتو
 السعكدم.

 : قسميف إلىكقد انقسمت  اآلثار سرقةفيما بينيا في تحديد محؿ جريمة  ىذه القكانيف اختمفت أف إال 
المممككة  اآلثارسرقة معالجة جريمة  تاركةن ، المممككة لمدكلة فقط اآلثارقكانيف جرمت سرقة  :القسم األول

 .ُمكرران  ِْفي المادة  ،ََُِلعاـ  ّالمصرم الجديد رقـ  اآلثار، كقانكف لقانكف العقكبات لؤلفراد
معاقبة كؿ مف سرؽ كالتي تنص عمى  َْفي المادة  ،ََِِلعاـ  ٓٓالعراقي رقـ  اآلثارككذلؾ قانكف 

تاركا المعاقبة عمى سرقة اآلثار المممككة مف قبؿ األفراد لقانكف  السمطات اآلثارية...( ِفي حيازة أثران 
 .كما سبؽ شرحو كتعديبلتو، ُٗٔٗلعاـ  ُُُلعقكبات العراقي رقـ ا

المممككة مف  اآلثارسرقة  أما. اآلثارالمممككة لمدكلة يخضع لقانكف  اآلثارسرقة جـر  فإفكحسب ما سبؽ 
 .خاصةن  أمكاالن يخضع لقانكف العقكبات باعتبارىا  فإنو ،األفرادقبؿ 

مف  ء كانت مممككةن سكا، اآلثار المسركقةكىك القسـ الذم يضـ القكانيف التي لـ تميز بيف  :القسم الثاني
دكف  اآلثارجرمت سرقة  إذالقكانيف عامة  بعض، حيث جاءت نصكص األفرادمف قبؿ  أك، قبؿ الدكلة

كؿ معاقبة التي نصت عمى  ٕٓفي المادة  ،ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم قـ  اآلثارتحديد ممكيتيا كقانكف 
 منقكالن. أك، ثابتان  أثران مف سرؽ 

عامان  َُٖ ، حيث كرد نص المادةََِٓلعاـ  ْٔثار المكريتاني رقـ قانكف اآل كيأخذ بيذا الرأم
 مؾ ثقافي ...(.تممعندما عاقب عمى كؿ سرقة ل

ار السعكدم ضمف بينما جاء نظاـ اآلث ،األردني اآلثارمف قانكف  ِٔكقريبا مف ذلؾ نص المادة 
األفراد مع  أك، مف ممتمكات الدكلة أثران منو كؿ مف سرؽ  ٖٔعندما عاقبت المادة ، ىذا القسـ كاضحان 

 المسركؽ. األثراستعادة 
 
 
 

                                                           
1
 .2010لعام  61بموجب القانون رقم  2010لعام  3أضٌفت هذه المادة إلى قانون اآلثار المصري رقم  - 
2
كانت ٌبدو أن عبارة ) أثرا فً حٌازة السلطات األثرٌة( تعنً اآلثار المملوكة من قبل الدولة باإلضافة لآلثار المملوكة من قبل األشخاص إن  - 

 ً كنف السلطات األثرٌة.لدى السلطات األثرٌة ألي سبب كان، ألنها تحظى بالحماٌة المقررة لآلثار العامة طالما كانت ف
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 : أركان جريمة سرقة اآلثارالفرع الثاني
، كسيتـ البحث في ىذيف كالركف المعنكم، قـك جريمة سرقة اآلثار عمى ركنيف، ىما الركف المادمت 

 :اآلتيالركنيف كفؽ 
 :ن الماديك: الر أولً 

ييا جريمة السرقة التي تقكـ عم ذاتيا العناصرالمادم لجريمة سرقة اآلثار مف الركف  يتألؼ 
 تختمؼ عنيا مف حيث محؿ الجريمة كىك اآلثار. أنيا إال، بمفيكميا العاـ
 ، أك أجزاء مف آثار ثابتةمنقكلة آثارخذ يقكـ عمى أ، الركف المادم لجريمة سرقة اآلثار أفكىذا يعني 

 .ُبدكف رضاهعائدة لمغير 
 العنصر األكؿ.     ، كىك األخذبأف الركف المادم لجريمة سرقة اآلثار يقكـ عمى  مف ذلؾ يتبيفك 
العقكبات اليمني في ك ككذلؾ في قانكف الجرائـ  ُِٔحسب قانكف العقكبات السكرم في المادة  كاألخذ
، أك االختبلس كفؽ قانكف العقكبات ِالفقرة ُ/ َُٕسكداني في المادة ، كالقانكف الجنائي ال ِْٗالمادة 

  كالمعنكم بغير رضاء مالكو ، بعنصرييا المادمة الكاممة لمشيء ، يعني االستيبلء عمى الحياز المصرم
 :ّ، كىذا يدؿ عمى أف لؤلخذ عنصريف ىماِأك حائزه

 سمب حيازة الشيء. - أ

 أك الحائز السابؽ.، لؾاعدـ رضاء الم - ب
 :ْماكى شرطاف األخذيتكافر في فعؿ  أفكيجب 

 يخرج الشيء المسركؽ مف حيازة المجني عميو. أف -ُ

 يدخؿ الشيء المسركؽ في حيازة السارؽ. أف -ِ

األخذ بأنو: ) إزالة  ّٗٗكتعديبلتو في المادة  ،ََِِلعاـ  ّّكيعرؼ قانكف العقكبات األردني رقـ 
ذا كاف متصبلن   كنقمو(. تامان  بغير منقكؿ فبفصمو عنو فصبلن  تصرؼ المالؾ فيو برفعو مف مكانو كنقمو، كا 

حسب ما ىك معرؼ في  األثر، كىذا المحؿ ىك األخذيك محؿ ف، لمركف المادمالعنصر الثاني أما 
التي صنعت لتككف  اآلثارالمنقكلة ىي  فاآلثار، المنقكؿ األثرىك  باألثركالمقصكد ىنا  ،اآلثارقكانيف 

ير مكانيا كالمنحكتات كالتي يمكف تغي، عف المباني التاريخية أك، األرضبطبيعتيا منفصمة عف 
                                                           

1
، عبد القادر جار هللا اآللوسً، مرجع سابق 611، مجموعة أحكام النقض القاعدة 4/2001/ 2تارٌخ  1513أساس  334نقض سوري رقم  - 

 .111ص
2
 .20ص 1912، عبد العظٌم مرسً وزٌر، القسم الخاص فً قانون العقوبات، جرائم األموال، دار النهضة العربٌة، الطبعة األولى .د - 
3
  عبد القادر الشٌخ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثانً، منشورات جامعة حلب، مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة .د - 

 .212ص ،2006
4
 .511ص 1992بٌروت  11الطبعة ة الرسالة، عبد القادر عودة، التشرٌع الجنائً اإلسالمً مقارنا بالقانون الوضعً، الجزء الثانً، مإسس .د - 
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كالمصنكعات ميما كانت مادتيا كالغرض ، كالمنسكجات، كالمخطكطات، النقكشك ، كالصكر، كالمسكككات
 مف صنعيا ككجكه استعماليا.

المنقكلة باستثناء قانكف  اآلثارالعربية مف  اآلثارفقد اعتبرتيا قكانيف  ،الثابتة اآلثار أجزاءكفيما يخص 
 أك ،ثابتة آثارمف  أجزاءان كانت  إذاالثابتة  اآلثارالمنقكلة  بحكـ  اآلثارالسكرم الذم اعتبر بعض  اآلثار

 ِِِكرم رقـ الس اآلثارالفقرة ج مف قانكف  ّكفؽ المادة  األثريةزخارؼ ليا كيعكد تقدير ذلؾ لمسمطات 
  ثابتةال اآلثار بحكـ سكاء كانت اآلثارعمى سرقة ذاتيا العقكبة ب، كبالتالي عاقب كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ 

 منو. ٕٓمنقكلة في المادة  أك
مبلحظة تتعمؽ بطبيعة األثر الثابت  ٕٓالكاردة في المادة  أك منقكالن  ثابتان  سرؽ أثران عمى عبارة  كلي

، فاألثر الثابت بطبيعتو غير قابؿ لؤلخذ المؤدم إلى نقؿ األثر ُالذم ال يمكف نقمو مف مكانو بدكف تمؼ
الؾ، أك يظير عمييا بمظير السارؽ سمطات المالثابت ) العقارم( مف مكانو لمكاف آخر كي يمارس عميو 

كي يتككف الركف المادم لجريمة السرقة، كلعؿ قانكف اآلثار قصد أجزاء األثر الثابت كليس األثر  المالؾ،
الثابت ككتمة كاحدة، ككف القانكف المذككر نص عمى اعتبار أجزاء اآلثار الثابتة بحكـ اآلثار الثابتة 

 يز بيف الجزء الطبيعي مف العقار كحجارة البناء، كبيف العقارات بالتخصيص.دكف أف يم كليست بمنقكلة
عميو حبذا لك استخدـ  ان كسرقتيا ككتمة كاحدة؛ كبناء ،كأخذىا ،إذ ال يتصكر نقؿ قمعة حمب مف مكانيا

 مف آثار ثابتة بدال مما كرد.  ان قانكف اآلثار السكرم مصطمح سرؽ آثارا منقكلة، أك أجزاء
نقؿ كؿ جزء ، ثـ قائؿ: إف األثر الثابت يمكف نقمو مف مكانو بعد تقسيمو إلى أجزاء كقد يقكؿ 
لذلؾ؟ كاإلجابة عمى  يثـ إعادة تركيب ىذه األجزاء في مكاف آخر فما ىك التكصيؼ القانكن ،عمى حدا

نقمو  العقارم ) الثابت( تتنافى مع إمكانية ذلؾ تككف بداية بالتأكيد عمى أف الطبيعة المادية كالقانكنية لؤلثر
، فيؿ تعد بغية جمعو فيما بعد كفي مكاف آخر تـ تجزئتو، كسرقة كؿ جزء منفردان ك فإذا حصؿ  ،مف مكانو

كفؽ فكرة  كيسأؿ الجاني عف سرقة اآلثار لعدة مرات رائـ سرقة مستقمة عف بعضيا البعض،ج ىذه األفعاؿ
 كاحدان مف قبيؿ الجريمة المتمادية؟ إجراميان  د مشركعان أـ يع ،المادم لمجرائـ التعدد

متعاقبة( كليست بتعدد مادم لمجرائـ، فالتعدد المادم لمجرائـ  اعتقد أف ىذه الحالة تعد جريمة متمادية )
يعني ارتكاب أفعاؿ إجرامية مستقمة عف بعضيا البعض، كيشكؿ كؿ منيا جريمة مستقمة، كذلؾ لتعدد 

أنيا الجريمة التي تتجدد  الجريمة المتمادية يظيرإلى تعريؼ  في كؿ جريمة، فبالعكدة ل عميوالحؽ المعتد

                                                           
1
كل شًء مستقر  بحٌزه، ثابت فٌه، ال ٌمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا  -1من القانون المدنً السوري على: ) 14تنص المادة  - 

ى خدمة هذا العقار أو ومع ذلك ٌعتبر عقارا بالتخصٌص، المنقول الذي ٌضعه صاحبه فً عقار ٌملكه رصدا عل -2ذلك من شًء فهو منقول. 
 استغالله(.
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المعتدل  محؿفييا األفعاؿ كتتكرر بصكرة متعاقبة أك متبلحقة، إال أنيا تبقى جريمة كاحدة، كذلؾ لكحدة ال
شيء األثرم الثابت عميو، كىك في مثالنا الشيء األثرم الثابت، كما يجمعيا كحدة الغرض المتمثؿ بأخذ ال

المتمثمة بإرادة إتماـ المشركع  ،كحدة اإلرادة اإلجرامية عمى دفعات كبشكؿ أجزاء، كيجمعيا أخيران 
 مكاف آخر. إلىالثابت مف مكانو  األثرمكذلؾ بنقؿ الشيء  اإلجرامي،
 أقدـ فإذاكاف ىذا المحؿ مكمياء.  إذاحكؿ محؿ جريمة السرقة إشكاؿ كيظير في القانكف السكرم  

كىؿ تعتبر المكمياء ماال منقكال يصمح محبل لجريمة  ؟لآلثار خذ مكمياء ىؿ يعتبر سارقان خص ما عمى أش
 خذ ماؿ الغير المنقكؿ دكف رضاه(؟) أ :بأنيامف قانكف العقكبات السكرم  ُِٔالسرقة المعرفة في المادة 

مف  أك ،ر مشركعة مف متحؼخذ مكمياء بصكرة غيالقانكني لممساءلة عمى جريمة أ األساسكما ىك 
  ثرم...الخ؟مكقع أ

 ُّٔٗلعاـ  ِِِقانكف اآلثار السكرم رقـ  أفالمكمياء ىي جثة آدمية، كمف المعركؼ  أفيي مف البدي
بما فييا  –اعتبار بقايا السبلالت البشرية  إلى ُاألكلىفي المادة  اآلثاركتعديبلتو لـ يشر عند تعريؼ 

كتعكد  األثريةالتي يعثر عمييا في المكاقع  -المحنطة كالمعركفة باسـ المكمياءات اآلدميةالجثث 
 .(!آثار أنيالمحضارات السابقة مف اآلثار ) رغـ عرضيا في المتاحؼ عمى 

مكـر في  اإلنسافككف  ،لتناؼ طبيعتيا مع اعتبارىا كذلؾ أمكاالن نو ليس مف المعقكؿ اعتبار الجثث كما أ 
لمغير لمسبب ذاتو. في حيف نجد المادة  تككف الجثث ممكان  أفال يمكف تصكر  كأيضاو، حياتو كبعد ممات

بعضيا عكقب بالحبس  أكتمؼ جثة كميا ) مف سرؽ أك أ مف قانكف العقكبات السكرم تنص عمى: ْٓٔ
 سنة...(.  إلىمف شير 

قد تـ تسجيميا في سجبلت كعمى اعتبار أف المكمياءات التي عثر عمييا في الجميكرية العربية السكرية، 
اآلثار كتـ عرضيا في المتاحؼ عمى أنيا آثار، فيي مف الناحية الكاقعية تعد بحكـ اآلثار، فإف تعرضت 

يف قانكف بكىنا يظير تنازع فأم كصؼ جرمي ينطبؽ عمييا؟ كما ىك القانكف الكاجب التطبيؽ؟  ،لمسرقة
بعقكبة جنائية، كبيف قانكف  اآلثاراقب عمى سرقة يع ألنو ،كاألشدالخاص السكرم ككنو القانكف  اآلثار

 قانكف العاـ المتضمف عقكبة جنحية.العقكبات كىك ال
لـ يقصد في قانكف العقكبات، المشرع كرغـ استخدامو لفظ )سرقة(  أفكفي ىذا الخصكص يرل البعض  

نماات، كما بعدىا مف قانكف العقكب ُِٔالسرقة بمعناىا الدقيؽ كما ىي كاردة في المادة  قصد مف ىذا  كا 

                                                           
1
من قانون اآلثار السوري على:) تعتبر آثارا  الممتلكات الثابتة والمنقولة التً بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها  1تنص المادة  - 

 اإلنسان قبل مائتً سنة مٌالدٌة أو مائتٌن وست سنوات هجرٌة...(.



219 
 

كردت ضمف النصكص الخاصة بجرائـ التعدم عمى حرمة  ْٓٔالمادة  أفالمفظ ) االستيبلء( بدليؿ 
. كىذا الكبلـ صحيح ُجريمة السرقةكلـ يكردىا في النصكص الخاصة بجرائـ األمكاؿ كمنيا  األمكات

كحجة لتطبيؽ قانكف اآلثار  إطبلقوخذ بو عمى يؤ  أفنو ال يمكف إال أكمبني عمى عمة صحيحة كدقيقة. 
 لؤلسباب التالية: االستيبلء عمى المكمياء( عمى )

 اآلثارالتي لـ يذكر قانكف  ،عمى االستيبلء عمى المكمياءات واطإسقتـ ما  إذا ال يتضمف حبلن  -ُ 
ىي صنع كال الطبيعة بؿ  اإلنساف إنتاجتعامؿ معاممة اآلثار فيي ليست مف  أنياأك  ،آثار أنياصراحة 

 اهلل تبارؾ كتعالى.
 .أمكاالكمنيا السرقة تجنبا العتبارىا  األمكاؿخذ الجثث في جرائـ _ أرأييحسب -المشرع لـ يذكر -ِ
 .منقكالن  تككف ماالن  أفالجثث بطبيعتيا ال تقبؿ  -ّ

الكاردة في قانكف العقكبات كاالستعاضة عف لفظ )سرقة(  ْٓٔرل ضركرة تعديؿ نص المادة لذلؾ أ
رل ضركرة تعديؿ قانكف مصطمحات كالنصكص القانكنية، كما أبمفظ )استيبلء( تحقيقا لبلنسجاـ بيف ال

اآلثار المنقكلة كمعاقبة جـر االستيبلء عمييا ك معاممة )المكمياءات( اآلثار السكرم كالنص صراحة عمى
   بعقكبة جريمة سرقة اآلثار المنقكلة.

 أمبلؾأم ليس مف ، الغيريككف مما ىك في ممؾ  أف اآلثارمحؿ جريمة سرقة  األثركيشترط في 
ال، السارؽ  يككف شخصان  أفمف الممكف  إذ، كال ييـ بعد ذلؾ مف ىك الغير نعتو بالسارؽ أمكفلما  كا 
 .الدكلة أك، األفراديككف الغير ىك فرد مف  أف، أم مف الممكف اعتباريان  أك، طبيعيان 
فمنيا مف  ،العربية اآلثاريةتكجد بعض نقاط االختبلؼ بيف التشريعات عائدية األثر  كمف ناحية 

ف اآلثار كقانك  لمدكلة تككف مممككةن  أفمحؿ السرقة يجب  اآلثار فإأم  .يككف الغير ىك الدكلة أفاشترط 
 غير الدكلة تخضع لقانكف العقكباتكىذا يعني أف سرقة اآلثار المممككة ل ،ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ 

لقانكف اآلثار الشتراط أف يككف محؿ جريمة سرقة اآلثار كفؽ قانكف اآلثار المصرم المشار إليو كليس 
، كقانكف ِبغض النظر عف المالؾ آثاران يككف محؿ الجـر اآلخر اكتفى بأف كبعضيا  عائدية اآلثار لمدكلة.
 .كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِاآلثار السكرم رقـ 

 مييزه بيف اآلثار عمى أساس مالكيا في ىذه الناحية أفضؿ لعدـ ت السكرم ف مكقؼ قانكف اآلثاركأرل أ
 لمدكلة. كفي أم كقتو  ألم سببو  خاصةن  إمكانية تحكؿ ممكية اآلثار المممككة ممكيةن  مع كخاصةن 

                                                           
1
 )فً الهامش(. 210قانون العقوبات، مرجع سابق، ص عبد القادر الشٌخ، شرح .د - 
2
 سٌتم البحث بالتفاصٌل حول هذه النقاط عند الحدٌث عن عقوبة جرٌمة سرقة اآلثار. - 
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، فبل يتصكر بيذا دكف رضاء المجني عميو، أم حصؿ خفية قد األخذيككف فعؿ  أفكما يشترط 
 .صاحب اليد العارضة ، أكزة ناقصةمف حائزه كلك كانت الحيا أك، ثرمف مالؾ األاألخذ يتـ  أفالمعنى 

، كمف خفية كبدكف رضا األخذ، ألف التسميـ ينفي مع التسميـ األخذيككف  أفكما ال يتصكر   
  المتاحؼ أك، المنقكلة مع الدكؿ اآلثار)االختبلس في القانكف المصرم( تبادؿ  أك، لؤلخذالتسميـ النافي 

لنصكص قانكنية  اآلثار، كىنا يخضع االعتداء عمى طة المختصةالييئات العممية بقرار مف السم أك
 .ُأخرل

بالقكؿ:  ََِِ/ٔ/ِٔتاريخ  ْٗة في اليمف بقرارىا رقـ يء االبتدائاقضت محكمة شرؽ صنعكقد   
مخطكطات  – منقكالن  ممكو ماالن  إلىدكف رضاء المجني عميو فمف ضـ   خفيةن  األخذيككف  أف) ... يجب 

 .منقكلة آثارال يعاقب عمى  جريمة سرقة  بإعادتياكلـ يقـ ، األمانةعمى سبيؿ  إليوسمـ  -قديمة أثرية
نما  .ِبدكف ترخيص( آثارحيازة  إلى إضافة أمانةخيانة  كا 

مف  األثرخذ ، أم بمجرد أاألخذبمجرد حصكؿ فعؿ  اآلثاركيتحقؽ الركف المادم لجريمة سرقة 
دخالو، حيازة المجني عميو  .اآلنيةمف الجرائـ  اآلثارجريمة سرقة  أفكىذا يعني  أخرلحيازة  إلى كا 

 الذم ذكره قانكف اآلثار ،جدير بالذكر أف جـر سرقة اآلثار ىك جـر مستقؿ عف جـر إخفاء اآلثار
لآلخر، كىذا ما  سابقان  كال يعد أم منيما شرطان  ،حدىما عمى اآلخرالمصرم، كالعكس صحيح، إذ ال يقـك أ

 ُّّٖٗلسنة  ُُٕمف القانكف  ُ/ِْنو لما كانت المادة محكمة النقض المصرية بالقكؿ: أ تكصمت إليو
 ان مممكك ،ثر، أك جزءان مف أ... مف سرؽ أثران نو يعاقب بالسجف مدة ال تقؿ عف خمس سنكاتتنص عمى أ

أك قاـ بإخفائو ... لما كاف ذلؾ ككانت المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعكف فيو قد فسرت نص  ،لمدكلة
المادة سالفة اإلشارة عمى أنيا اشترطت لقياـ جريمة إخفاء اآلثار أف تسبقيا جريمة سرقة اآلثار بينما 

كلـ يشترط لمعقاب  ،قةعف جـر السر  كمستقمةن  عاقب نص المادة المذككرة عمى جريمة إخفاء اآلثار مجردةن 
خطأ في تأكيؿ القانكف مما يتعيف يككف معو الحكـ المطعكف فيو قد أ عمييا قياـ جريمة السرقة األمر الذم

 .ْنقضو
 
 

                                                           
1
دراسة مقارنة بالشرٌعة  1913لسنة  112رأفت عبد الفتاح حالوة، الحماٌة الجنائٌة لآلثار فً ضوء قانون حماٌة اآلثار المصري  .د - 

 .64ة، مرجع سابق، صاإلسالمٌ
2
 .364حمد الحذٌفً ، الحماٌة الجنائٌة لآلثار، مرجع سابق، ص. أمٌن أد - 
3
 .2010لعام 3قانون اآلثار المصري القدٌم، الذي حل محله القانون  - 
4
 .3/1/2003ق جلسة  64لسنة  22166نقض مصري، الطعن رقم  - 
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 :الركن المعنوي :ثانياً  
، كقد اتفقت التشريعات اآلثار ىي مف الجرائـ المقصكدةبشكؿ عاـ كمنيا سرقة ة سرقالجريمة  إف 

مطمكب لقياـ الركف اختمفت فيما بينيا حكؿ نكع القصد الجرمي ال أنيا إال ،النقطةالعربية حكؿ ىذه 
 :اتجاىيف ىما إلىكانقسمت ىذه التشريعات  ،فيياالمعنكم 

 ركف المعنكم لجريمة سرقة اآلثار كىك االتجاه الذم اكتفى بالقصد الجرمي العاـ لقياـ ال :التجاه األول
خذ ماؿ الغير أ : )بأنياالتي عرفت السرقة  ُِٔكيمثؿ ىذا االتجاه قانكف العقكبات السكرم في المادة 

 الركف المعنكم لتحقؽالقصد الجرمي العاـ ىك القصد المطمكب  أفكىذا يدؿ عمى  (المنقكؿ بدكف رضاه 
 (.سرقة اآلثاربما في ذلؾ )السرقة بشكؿ عاـ  جريمةفي 
نو األخذ أيعمـ الجاني كقت ارتكاب فعؿ  أفأم . كاإلرادةمي العاـ مف عنصرم العمـ كيتككف القصد الجر  

 إرادتوتتجو  أف، ك مالكو إرادةلمغير رغـ  مممككان  -حسب قانكف اآلثار السكرم  – ثابتان أك ، منقكالن  أثران  يأخذ
 :كر ىيأميتكافر في القصد الجرمي العاـ  أفنو يجب كىذا يعني أ، يؽ ذلؾتحق إلى

فبل يعد  مممكؾ مف قبؿ الغير األثرذلؾ  أفكاف يجيؿ  فإذا، مممككا لمغير أثرانو يأخذ أأف يعمـ الجاني  -ُ
في القصد الجرمي النتفاء  ان لو فبل يعتبر سارق نو عائده أك أ، مباحه  أك، متركؾه  األثرى  أفظف كأف ي .ارقاس

 .كبيف الجيؿ بالقانكف، انتفاء القصد الجرمي إلىالذم يؤدم  ،، كيجب التمييز ىنا بيف الجيؿ بالكقائعفعمو
 ر، الذم ال يعذف الجيؿ بقانكف العقكباتبعض الفقياء ميز بي إف، رغـ يمو بالقانكفحد بجال يعذر أ إذ
ينفي القصد  العقكبات قانكفبغير  الجيؿ أف إذ ،، كالجيؿ بقانكف غير قانكف العقكباتحد بالجيؿ بوأ

 أفكاعتقد  ،لمغير مممككةو  رضو في أ عثر شخص عمى كنزو  فإذا، كضربكا مثاالن عمى ذلؾ الكنز، ُالجرمي
، ألف الجيؿ بغير القصد الجرميبالنسبة لو  ينتفي فإنو، لقانكف المدني يعطيو ممكية الكنز، فاستكلى عميوا

 .ِقانكف العقكبات ينفي القصد الجرمي

 ألنو عمـ بالقانكفأف المسألة تختمؼ فيما يخص اآلثار، فالعمـ بممنكعية أخذ اآلثار أمر مفترض،  كاعتقدي 
كبالتالي ال يعذر أحد بجيمو بيذه الحالة، إال إذا كانت اآلثار بكضع ال يمكف ليذا الشخص معرفة أنيا 

كالبت في ذلؾ ب إثباتو، ألنيا جيؿ بالكقائع يجآثار ففي ىذه الحالة يمكف البحث في جيمو بطبيعتيا، 
عف عكامؿ  ألنيا مسالة مكضكعية تقررىا المحكمة استنادان إلى الخبرة، فضبلن  ،يعكد لمحكمة المكضكع

 أخرل كدرجة ثقافة الشخص كمدل قدرتو عمى التمييز بيف اآلثار كبيف غيرىا.

                                                           
1
شؤنها شؤن قانون العقوبات سنت لحماٌة مصالح معٌنة وبالتالً ٌجب معاملتها كقانون العقوبات شخصٌا ال أوافق هذا الرأي، ألن بقٌة القوانٌن - 

 من حٌث مسؤلة العلم بها.
2
 .230عبد القادر الشٌخ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص .د - 
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، فإذا تأخر العمـ عف آنيةجريمة  اآلثارككف جريمة سرقة  األخذيتكافر ىذا العمـ كقت ارتكاب فعؿ  أف -ِ
دم إلى عدـ اكتماؿ عناصر الجريمة لحيف تحقؽ ، مما يؤ ذلؾ إلى تأخر تككف القصد الجرمي األخذ أدل

 أثرية أنياالعمـ بالصفة األثرية لمشيء محؿ السرقة، كمثاؿ ذلؾ: إذا قاـ شخص بسرقة أشياء ال يعمـ 
 لآلثار حائزان  يعد فإنو األثريةبعد عممو بصفتيا  أمافعمو يخضع لقانكف العقكبات.  فإف ساعة السرقة،
كتعتبر ىذه المسألة مف ألف العمـ يجب أف يتزامف مع فعؿ األخذ في جريمة السرقة،  ،اآلثارحسب قانكف 

قديرىا المحكمة حسب كقائع القضية، كفي ىذه الحالة تبحث المحكمة المسائؿ المكضكعية التي تختص بت
 يقو عمى الكاقعة.عف النص األشد كتقكـ بتطب

خراجو األثرأف تتجو إرادة الفاعؿ إلى أخذ  -ّ  عميو  مف حيازة مالكو أك حائزه، كالظيكر محؿ السرقة، كا 
 بمظير المالؾ.

نو: ال عبرة لنية التممؾ إذا تكافرت في فترة الحقة لمفعؿ. فبل بد أف تجاه أكيرل أصحاب ىذا اال
إلثبات نية التممؾ، كىذا ما نص عميو حكـ محكمة األمكاؿ ، كقد يكتفى بالقرائف ُتككف معاصرة لؤلخذ
بالقكؿ: )... كبما أف تمؾ المضبكطات قد كجدت  ُٕٗٗ/ُِ/ِٕتاريخ  ٖ/ ذ ّْْالعامة اليمنية رقـ 

كىي مف اآلثار الكطنية المحفكظة بالمتحؼ لقيمتيا التاريخية  ،بحكزة المدعى عميو، كمحرزة عند النيابة
كال يقبؿ منو دفع التيمة أنيا كانت لديو كأمانة لمكظؼ  ،ت السرقة قبؿ المتيـفالظاىر مما سبؽ ثبك 

  (.ِالمتحؼ دكف أف يستطيع إثبات ذلؾ

كيتطمب الكتماؿ ، يمة سرقة اآلثار ىي جريمة مقصكدةكىك االتجاه الذم يرل بأف جر  :التجاه الثاني
لىك ، م فييا تكافر القصد الجرمي العاـالركف المعنك  ، كقكاـ القصد العاـ لقصد الجرمي الخاصجانبو ا ا 

، فالجاني بحسب ىذا المسركؽ األثرقكاـ القصد الخاص فيك نية التممؾ أم نية تممؾ  أما. كاإلرادةالعمـ 
نما .األخذعند حدكد  اإلجرامييقؼ نشاطو  أفاالتجاه ال يريد فقط  كما لك  األثربيذا  يتصرؼ أفيريد  كا 

نما، الممكية كحؽ إلىمؾ المككنة لمقصد الجرمي الخاص ال تتجو ، كىنا نية التمكاف ىك مالكو كمركز  كا 
 .ّكالمزايا الفعمية، أم مجمكعة مف السمطات .اقتصادم ككمعنى، كاقعي

كالعقكبات اليمني  كقانكف الجرائـ ،ُُّْكيمثؿ ىذا االتجاه قانكف العقكبات المصرم في المادة 
 .ُُ/َُٕالسكداني في المادة كالقانكف الجنائي ، ِْٗٓفي المادة 

                                                           
1
 .362أمٌن الحذٌفً ، الحماٌة الجنائٌة لآلثار ، مرجع سابق، ص  .د - 
2
 والقضٌة غٌر منشورة. 361أمٌن الحذٌفً ، المرجع السابق ،  .د - 
3
 .222، ص 1995علً محمد جعفر ، قانون العقوبات ، الطبعة األولى ، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ، بٌروت  .د - 
4
 ه فهو سارق(.من قانون العقوبات المصري على:) كل من اختلس منقوال مملوكا لغٌر 311تنص المادة  - 
5
من قانون الجرائم والعقوبات الٌمنً السرقة بؤنها:) اخذ مال منقول مملوك للغٌر خفٌة... بقصد تملكه بدون رضاء  294تعرف المادة  - 

 صاحبه...(.
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حيث اشترط  منو، َْفي المادة  ،ََِِلعاـ  ٓٓاآلثار العراقي رقـ كما يمثؿ ىذا االتجاه قانكف 
، كيتمثؿ القصد الخاص بنية الجاني االحتفاظ ِجانب القصد العاـ إلىالقانكف المذككر القصد الخاص 

 .ثرحد المتاحؼ ككضع يده عمى أا إلى أشخص م دخؿ فإذا، أم الظيكر عمييا بمظير المالؾ باألثر
النتفاء لتو عمى جريمة سرقة آثار فإنو ال يمكف مساء. تممكو بؿ بيدؼ إجراء دراسة عميو كلكف ال بقصد

، ك أيضا قانكف العقكبات ّلتو إذا كاف فعمو يشكؿ جريمة أخرل، كيمكف مساءالقصد الجرمي الخاص لديو
التي اشترطت لتككف الركف المعنكم لجريمة السرقة كجكد  َّٓالمادة  في، ََِٔالجزائرم الصادر عاـ 

 .ْالقصد العاـ كالى جانبو القصد الخاص المتمثؿ بنية التممؾ
 فقد ميز بيف حالتيف ىما: ،ََُِلعاـ  ّقانكف اآلثار المصرم رقـ  أما

المعدة  أـلمدكلة  ممككةالمسجمة الممف اآلثار  أكافسكاء  .ثر، أك جزء مف أثرسرقة أ الحالة األولى:
كالييئات كالجامعات  ،البعثات أعماؿمف  أك ،لممجمس األثريةأك المستخرجة مف الحفائر  ،لمتسجيؿ

ليس لو أم عبلقة بالركف  ،ِْكفؽ المادة  قصد التيريب كىناالتيريب.  دبقصالمصرح ليا بالتنقيب 
نما يعد ظرفا  مشددا لعقكبة ىذه الجريمة.   المعنكم لجريمة السرقة، كا 

 .مكرر ِْكفؽ المادة  ثر مممكؾ لمدكلةجزء مف أ أكثر أسرقة الحالة الثانية: 
التي اختبلؼ العقكبة بيف الحالتيف إذ أف العقكبة في الحالة األكلى السجف كالغرامة  كنجـ عف ىذا التمييز

ئة ألؼ جنيو، أما في الحالة الثانية فإف العقكبة ىي السجف مدة ألؼ جنية كال تزيد عمى خمسمال تقؿ عف 
 ألؼ جنيو. خمسيف ألؼ جنيو كال تتجاكز مائتيال تتجاكز السبع سنيف، كالغرامة التي ال تقؿ عف 

اشترطت تكافر القصد الجرمي الخاص  أحكامياكفي بعض  ،محكمة النقض السكرية أفكيبدك 
النية الجرمية في  أفالمحكمة المذككرة ترل  أف ، حيث أجدذكر ىذا القصد صراحة في القانكف رغـ عدـ

لنية الجرمية في السرقة ا أفكحيث  .ث عنيا بشكؿ كاضحدكالتح ،بصكرة مستقمة إثباتياالسرقة ال بد مف 
 .ٓنو يختمس ماؿ الغير بدكف رضاه كبنية امتبلكوـر أبو الجعمـ السارؽ كقت ارتكا تتـ بتكافر

 .ٔدكف رضاه كبقصد التممؾ خذ ماؿ الغيرالسرقة ىي أ أف أيضان كترل محكمة النقض السكرية 

                                                                                                                                                                                     
1
 من ٌؤخذ خفٌة بقصد التملك ماال منقوال...(. من القانون الجنائً السودانً السرقة بالقول:)  120/1تعرف المادة  -
2
 مف قانكف العقكبات العراقي عمى: )السرقة اختبلس ماؿ منقكؿ مممكؾ لغير الجاني عمدان(. ّْٗتنص المادة   - 
3
 .215فراس ٌاوز عبد القادر أوجً ، مرجع سابق ، ص أ. - 
4
لقانونً ، العدد الخامس، لعام ، مجلة المنتدى ا2006عاشور نصر الدٌن ، جرٌمة السرقة فً ظل تعدٌالت قانون العقوبات الجزائري لعام  .د - 

 .232، ص2006
5
 .11/1/1990تارٌخ  126أساس  123نقض سوري رقم  - 
6
 .1/10/2000تارٌخ  234أساس  1092نقض سوري رقم  - 
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ني ال أ لـ يذكره  أمران  أكجبتككنيا  ؛بيذا االتجاه بأخذىا ،محكمة النقض السكرية رأمك  تفؽكا 
يؽ حدكد الحماية المطمكبة يضى  أفكككف اشتراط القصد الجرمي الخاص مف الممكف  ،القانكف مف جية

مف االتجاه  أفضؿبصكرة  اآلثاريحقؽ مقتضيات حماية  ألنو ،األكؿاالتجاه  فإني أرجحلذلؾ  .لآلثار
 الثاني.

 : عقوبة جريمة سرقة اآلثارالفرع الثالث
ات العربية مف جريمة سرقة مكقؼ التشريعسبؽ الحديث في الفرع األكؿ مف ىذا المطمب عف  
 أمر، كىذا أخرل، أك بمكجب نصكص قانكنية صكص قانكف اآلثار، مف حيث تجريميا بمكجب ناآلثار

، لذلؾ فقد انقسمت التشريعات العربية حكؿ عقكبة جريمة سرقة قي بظبللو عمى عقكبة ىذه الجريمةيم
 :اتجاىيف إلىاآلثار 

اه الذم يعاقب عمى جريمة سرقة اآلثار بمكجب نصكص قانكنية مف خارج : كىك االتجالتجاه األول
تاركة  اآلثارعمى جريمة سرقة  أصبلن ، حيث نجد مف ضمف ىذا االتجاه قكانيف لـ تنص اآلثارقانكف 

 .الحاؿ في  قانكف اآلثار السكدانيمعالجة ىذه الجريمة لنصكص قانكف العقكبات كما ىك 
العقاب  أمر، تاركة اآلثاربمكجب نصكص قانكف  اآلثارعؿ سرقة جرمت ف أخرلكتكجد قكانيف 
 الحاؿ في قانكف اآلثار اليمني.ىك لقانكف العقكبات كما 

عمى السرقة كمنيا  يعاقبمنو  ُّٕكفي المادة  ُُٗٗفالقانكف الجنائي السكداني الصادر عاـ 
عاقبة ، كما يجكز مبالعقكبتيف معان أك ، أك بالغرامة، تجاكز سبع سنكاتبالسجف مدة ال ت اآلثارسرقة 

ف القانكف الجنائي السكداني صنؼ جريمة سرقة اآلثار ضم أفأم  .ئة جمدةم السارؽ بالجمد بما ال يتجاكز
  .   آخرمف جانب  كمتساىبلن ، تبر ىذا القانكف متشددان مف جانبكيع، فئة الجرائـ التعزيرية الخطيرة

 األعمى، كمف خبلؿ ذكر الحد سرقة اآلثار مف الجرائـ الخطيرة فالتشدد يظير مف خبلؿ اعتبار جريمة
 .ئة جمدةعؿ مافلجمد اجكاز فضبلن عف مع إمكانية الحكـ بالغرامة،  لمعقكبة كىك سبع سنكات 

 أك الغرامة، لمعقكبة سكاء أكانت السجف األدنىنو لـ يضع عتبة لمحد أكتظير نقاط التساىؿ في 
 . خفيفة ال تتناسب مع خطكرة الجريمةكىي عقكبة  ،في حدىا األدنىعقكبة البكف الحكـ مما يم أك الجمد،

محكمة االكتفاء بإحدل الجمع بيف عقكبتي السجف كالغرامة أمر جكازم  كليس بكجكبي. إذ يمكف لم أفكما 
 .يسمح بالتخفيؼ في األحكاـ إلى حدكد ال تحقؽ الردع المطمكب في حماية اآلثارمما  العقكبتيف،
في المادة  العقاب عمييا كأحاؿ، في نصكصو اآلثارسرقة انكف اآلثار اليمني الذم جـر ق أما

 أمرالتي تعد جرائـ السرقة مف الجرائـ التعزيرية المتركؾ  ،العقكباتالجرائـ ك نصكص قانكف  إلى ِ/ّٗ
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كمنيا سرقة  -سرقة الاليمني اعتبر جريمة  قانكف الجرائـ كالعقكبات أف، كما األمرتقدير عقكبتيا لكلي 
  .ُٔكفؽ المادة  مف الجرائـ الجسيمة -اآلثار

جماال مف  ، تعدالسرقةالعقكبات اليمني فيما يخص عقكبة الجرائـ ك نصكص قانكف  فإف كا 
لعقكبة السجف بحيث ال تقؿ عف ثبلث سنكات كما نص عمى  األدنىرفع الحد  و، ككنالنصكص المتشددة

عمى  كجكبيان  أمران كجعؿ الجمع بيف عقكبة السجف كالغرامة ، األثرأم المقدرة حسب قيمة  ،الغرامة القيمية
جريمة لصالح صندكؽ دعـ في تنفيذ ال المستخدمة األشياءكجكب مصادرة جميع  إلى إضافةالمحكمة 
 اآلثار.  

اه ، كىك االتجثارثار مف خبلؿ نصكص قكانيف اآللذم عاقب عمى سرقة اآلكىك االتجاه ا :تجاه الثانيال 
التساىؿ في  أك ،التشدد إلىبالنظر ، مكقفيف إلى، كيمكف تقسيـ ىذا االتجاه الغالب لدل التشريعات العربية

كالقسـ المتساىؿ الذم  ،قة اآلثار بعقكبة جنائيةعاقب عمى جريمة سر فالقسـ المتشدد كىك مف  .العقاب
سميف المتشدد كالمتساىؿ فيما كسكؼ يتـ استعراض مكقؼ الق ،يةالجريمة بعقكبة جنح عاقب عمى ىذه

 :يمي
لدل قكانيف اآلثار التي تعتبر سرقة اآلثار جناية دك التشدد في ىذا المكقؼ بيك : : الموقف المتشددأولً 

كما أنيا متفقة عمى كجكب الجمع بيف  ،اعتبار سرقة اآلثار جنائية الكصؼفيذه القكانيف متفقة عمى 
كىك مكقؼ يتفؽ مع تكصيات مؤتمر الحماية القانكنية لآلثار  العقكبة المالية،ك العقكبة المانعة لمحرية 

لمفركضة عمى االتجار غير ضركرة تشديد العقكبات اد في القاىرة حيث تضمنت التكصية العربية المنعق
كمدل حكؿ تفاصيؿ التشدد  مختمفة فيما بينيا أنيا إال، ُثاركالتزييؼ كطمس اآل ،كالسرقة ،المشركع
، كما ىك المممككة لمدكلة اآلثار، أك ضيؽ الحماية فمنيا قكانيف جرمت كعاقبت فقط عمى سرقة اتساع

، كمنيا مف لـ يميز بيف المصرم اآلثاركقانكف ، البحريني اآلثاركقانكف ، السعكدم اآلثارالحاؿ لدل نظاـ 
ك الحاؿ لدل قانكف ، كما ىاالعتبارييف أك ،الطبيعييف لؤلفرادكبيف اآلثار المممككة ، المممككة لمدكلة اآلثار

 ، كما يظير االختبلؼ فيما بيف ىذه القكانيف في محؿ الجريمة ليشمؿ اآلثار المنقكلة اآلثار السكرم
 ٕٓكتعديبلتو كفي المادة  ُّٔٗ لعاـ ِِِالسكرم رقـ  اآلثار، فقانكف كالثابتة في قانكف اآلثار السكرم

 خمس عشرة سنة  إلىالمنقكلة باالعتقاؿ مف عشر سنكات  أك، الثابتة اآلثارمنو يعاقب عمى سرقة 
السكرم في عدة نكاحو  اآلثارليرة سكرية كيبدك التشدد في قانكف  ألؼئة خمسم إلى ألؼكبالغرامة مف مئة 

 :ىي
                                                           

1
 .1ص2/2004/ 23و22راجع توصٌات البٌان الختامً ألعمال مإتمر الحماٌة القانونٌة لآلثار العربٌة المنعقد فً القاهرة بتارٌخ  - 
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 باالعتقاؿ. اآلثارعاقب عمى سرقة  -ُ

 لمعقكبة عشر سنكات. األدنىجعؿ الحد  -ِ

 .األعمىك  األدنىرفع حدم الغرامة  -ّ

 .كالغرامة، الجمع بيف عقكبتي االعتقاؿ اكجب -ْ

غير  ، أك غير مباشرة أمكاالن الممتمكات الثقافية بصكرة مباشرةكتعتبر األمكاؿ الناتجة عف سرقة اآلثار ك 
الخاص بمكافحة غسيؿ  ،ََِٓلعاـ  ّّالمعدؿ لمقانكف رقـ  َُِّلعاـ  ْٔمشركعة كفؽ القانكف رقـ 
 األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

ككنو عاقب عمى  و متشددان من ْٖفي المادة  ،ُٓٗٗلعاـ  ُُرقـ  يالبحرين اآلثاركما يبدك قانكف 
امة ال تقؿ عف ثبلثة كبغر ، تتجاكز سبع سنكات ثر مممكؾ لمدكلة بالسجف مدة الأك جزء مف أ، ثرسرقة أ
 دينار بحريني. آالؼ، كال تزيد عمى عشرة دينار بحريني آالؼ

 التي تعاقب عمى سرقة أمَُْفي المادة  ،ََِِلعاـ  ٓٓقـ العراقي ر  اآلثاركيظير تشدد قانكف 
 أضعاؼعادؿ ستة مبمغ ي بع سنكات كبتعكيضبالسجف مدة ال تقؿ عف س اآلثارثر في حيازة مديرية أ

 أك، بإدارةارتكبت مف قبؿ المكمفيف  إذاالعقكبة  ، كتشددإذا لـ يتـ استردادهالمسركؽ  لؤلثرالقيمة المقدرة 
كأف تقترؼ الجريمة بالتيديد أك اإلكراه   ، أك اقترنت بظركؼ مكصكفةاآلثارحراسة  أك، صيانة أكحفظ 

  .أك مخبأن  ظاىران  أك يشترؾ بيا عدة أشخاص يحمؿ أحدىـ سبلحان 
كيتجمى اآلثار، جيد مف حماية  رالعراقي مناسبة لتحقيؽ قد اآلثارنقاط التشدد في قانكف  فإفكبالتالي 

 :التشدد فيما يمي
 سنكات. سبعالسجف للمعقكبة بحيث جعميا ال تقؿ عف  األدنىالعراقي الحد  اآلثاررفع قانكف  - أ

 خمس عشرة سنة ككنيا عقكبة جنائية مؤقتة. إلىرفع الحد األعمى  لمعقكبة قرر   - ب

 .األثرقيمة  أضعاؼ، كرفع حدىا القيمي بحيث تصبح ستة الغرامة قيمية)التعكيض( أم جعؿ عقكبة   - ت

 .كالغرامة، الجمع بيف السجف اكجب  - ث

مبدأ االستعارة الجرمية  ، معتمدان األصميعاقب القانكف المذككر المساىـ التبعي بنفس عقكبة المساىـ   - ج
 منو. َٓ، كالذم يساكم بيف جميع المساىميف في الجريمة كفؽ المادة المطمقة

                                                           
1
من قانون اآلثار العراقً على : ) ٌعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تزٌد على خمسة عشر سنة من سرق أثرا أو  40تنص المادة  - 

 مادة تراثٌة فً حٌازة السلطة اآلثارٌة وبتعوٌض مقداره ستة أضعاف القٌمة المقدرة لؤلثر أو المادة التراثٌة فً حالة عدم االسترداد(.
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صد حتى كلك كاف فاعؿ الجريمة غير معاقب بسبب عدـ تكافر الق ،المساىـ التبعي نص عمى عقاب  - ح
 .ِ/ َٓ، كفؽ المادة أك ألحكاؿ أخرل خاصة بو  الجرمي لديو

 :في حاالت ثبلث ىيالعقكبة  ةضاعفحدىا مف تكافر أذكر ظركؼ مشددة ينتج ع  - خ

كعمة ىذا التشديد  حراستيا أك، صيانتيا أك، حفظيا أك، اآلثار بإدارةمكمفيف  أشخاصارتكبت مف قبؿ  إذا -ُ
، كتككف العقكبة السجف مف قبميـ، كسيكلة ارتكاب الجريمة ء األشخاص بالثقة المكضكعة فييـإخبلؿ ىؤال

 المؤبد.
 ، أك باإلكراه كتككف العقكبة اإلعداـ.الجريمة بالتيديد كقكع -ِ

أك مخبأن  كتككف العقكبة ، ظاىران  يككف احدىـ يحمؿ سبلحان  أكثر ، أكصيفخف قبؿ شمارتكاب الجريمة  -ّ
 .اإلعداـىنا 

 :لمسائؿ التاليةا ََِِلعاـ  ٓٓرقـ كيؤخذ عمى قانكف اآلثار العراقي 
 ٗٓعمى خبلؼ قانكف اآلثار العراقي السابؽ رقـ ، بعقكبة الفعؿ التاـ بسرقة اآلثارلـ يعاقب عمى الشركع  -ُ

 .ُّٔٗلعاـ 

 حيف عاقب بالسجف َْفي المادة  (يضالتعك )في استعماؿ مصطمح  ـ يكف قانكف اآلثار العراقي دقيقان ل -ِ
بو  ككاف حريان ، ، ألف لمتعكيض صفة مدنيةالمسركؽكالتعكيض بمقدار ستة أضعاؼ القيمة المقدرة لؤلثر 

في  مان مي إذ يمعب المصطمح دكران  .مف أشكاؿ العقكبة الجزائية ككنيا شكبلن أف يستعمؿ مصطمح الغرامة 
 بالحبس. بدالياكمف خبلؿ إ ذىا جبران ف الغرامة يجرم تنفيطريقة تنفيذ الحكـ القضائي أل

، إذ جعؿ التعكيض المسركؽبعدـ استرداد األثر ( التعكيض  )عند اشتراط  لـ يكف القانكف المذككر مكفقان  -ّ
 .كعدما باالسترداد فإذا تـ استرداد اآلثار محؿ الجريمة فبل محؿ لمتعكيض كجكدان  مرتبطان 

، في لمسرقة مشددان  حراسة اآلثار( ظرفان ، أك مذككر صفة الفاعؿ )المكمؼ بإدارة، أك حفظجعؿ القانكف ال -ْ
كليس السرقة، خاصة إذا كانت ىذه ، االختبلسلمثؿ ىذه الحالة ىك جـر حيف أف الكصؼ القانكني السميـ 

فضبلن  ة المكظؼ قد تسيؿ ارتكاب الجريمة،ثار في حكزة المكظؼ بحكـ كظيفتو، عمى اعتبار أف صفاآل
 عما تتضمنو مف خيانة لكاجبات الكظيفة.

ادة لماتجاه التشدد في المعاقبة عمى سرقة اآلثار فا ،ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ  اآلثاركيسمؾ قانكف 
 ألؼئتيف كخمسيف جنيو كال تزيد عمى م ألؼكبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ، مكررا منو تعاقب بالسجف ِْ

  كاألجيزة األثر، كيحكـ فضبل عف ذلؾ بمصادرة ثر مممكؾ لمدكلةمف أ ان جزء أك، أثران جنيو مف سرؽ 
 .لآلثار األعمىصالح المجمس لكالسيارات المستخدمة في الجريمة ، كاآلالت، كاألدكات
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كما رفع الحد  ُبالسجف اآلثارنو عاقب عمى سرقة اآلثار المصرم أمات التشدد لدل قانكف كمف عبل
 كجبنو أكما أ ،أمران كجكبيان كالعقكبة المالية ، مع بيف العقكبتيف المانعة لمحريةكجعؿ الج، لمغرامة األدنى

 المستخدمة في الجريمة. كاألجيزة، كالسيارات، كاآلالت، كاألدكات، المصادرة التي تشمؿ محؿ الجريمة
 :ثانيًا: الموقف المتساىل

، كال تتناسب ناسب مع خطكرة جريمة سرقة اآلثار، الحكـ بعقكبة مخففة ال تتىنايعني التساىؿ  
اآلثار السعكدم رقـ ، كيمثؿ المكقؼ المتساىؿ نظاـ مف جراء ىذه الجريمة باآلثارمع الضرر الذم يمحؽ 

 لؤلفراد أك كانت مممككة لمدكلة، سكاءن  اآلثارمنو ككنو عاقب عمى سرقة  ٗٔفي المادة  ،ُّٗٗلعاـ  ِٔ
 األثرلاير مع استعادة  آالؼعشرة  إلىئة ثبلث سنكات كبغرامة مف خمسم إلىبالحبس مف سنتيف 

 المسركؽ.
عاقبت كالتي  ِٔفي المادة  ،ََِْلعاـ  ِّرقـ  األردني اآلثارممس التساىؿ لدل قانكف كي

كال تزيد عمى ثبلث سنكات كبغرامة ال تقؿ عف ، بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة األثريةعمى سرقة القطع 
 ، كبما يتناسب مع قيمة األثر.دينار آالؼثبلثة 

 منو عمى سرقة أم ممتمؾ ثقافي َُٖالمكريتاني عندما عاقبت المادة  اآلثارتساىؿ قانكف  كأيضان 
 بإحدلأك ، أكقية ألؼئة ثمانم إلى ألؼئة سنتيف مع غرامة مف م إلى أشيربالحبس مف ثبلثة  )أثرم(

فقد  اآلثارفالقانكف المكريتاني كرغـ العقكبة المخففة التي نص عمييا في جريمة سرقة . ىاتيف العقكبتيف
 أك الغرامة.، االكتفاء بالحبس أجاز

ككنو يتناسب مع خطط حماية  ،األفضؿاالتجاه المتشدد ىك  يعدح بيف المكقفيف السابقيف، يرجفي التك  -*
كالتي  العربي المكحد اآلثارالمجنة التي قامت بكضع مشركع قانكف  ، كما أنو يتناسب مع تكصياتاآلثار
 إضرارىا، كأف تتناسب العقكبة مع نكع المخالفة كمدل لمردع ضمانان  سـ العقكبات بالشدةبأف تت أكصت

كأف تضاعؼ العقكبة  ،المنقكؿ مكضكع الجريمة األثررة ك القكمي كأف ينص عمى مصادأ، بالتراث الكطني
 .ِاآلثارحد القائميف عمى شؤكف ارتكبت الجريمة مف قبؿ أ إذا

نيا ، إال إىي جريمة سرقة بالمعنى التقميدم لمسرقة ،ف جريمة سرقة اآلثارستنتج أمما سبؽ ي 
ال بد  ،ضد اآلثار باعتبارىا مف أكثر الجرائـ شيكعان ك لذلؾ تفترض أف يككف محميا أشياء أثرية منقكلة، 

العقاب عمييا في قانكف ، ك أف تنص القكانيف صراحة عمى تجريميامف أجؿ ردع مرتكبييا بشكؿ مناسب، 

                                                           
1
 حسب القانون المصري السجن عقوبة جنائٌة بٌنما الحبس عقوبة جنحٌة. - 
2
، النقائش لعربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، نقال عن منشورات المنظمة ا322أمٌن الحذٌفً، الحماٌة الجنائٌة لآلثار، مرجع سابق، ص .د - 

 .224،  ص1912، ألكسو تونس 1912ربً المنعقد فً الجزائر عام وطن العوالكتابات القدٌمة فً الوطن العربً، المإتمر العاشر لآلثار فً ال
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لة عف اآلثار الثابتة أشياء كما يفترض أف تعتبر األشياء المفصك  ،اآلثار كقانكف خاص بحماية اآلثار
لتطبيؽ القانكف عمى جرائـ السرقة التي يككف محميا أشياء  منقكلة كال تعتبر بحكـ اآلثار الثابتة تسييبلن 

 أثرية ىي عبارة عف أجزاء مف آثار ثابتة.
ال  فإنيالذلؾ  ،مف حيث الشيكع اآلثارفي الترتيب الثاني لجريمة سرقة  اآلثاركتأتي جريمة تزكير  

كلما تشكمو مف جرائـ  ،األثرية لؤلشياء األثرمتقؿ خطكرة عنيا لما ليا مف مخاطر عمى الثقة بالكصؼ 
عف تزييؼ الحقائؽ  مزكرة فضبلن  آثاركالمؤسسات مف خبلؿ بيع  األفرادتالية لمتزكير كاالحتياؿ عمى 

أركانيا؟ كما الفرؽ بينيا كبيف  فما ىي جريمة تزكير اآلثار؟ كما ىي ،مف خبلؿ اآلثار المزكرة التاريخية
 كىذا ما سكؼ تتـ دراستو في المطمب الثالث.جريمة نسخ اآلثار؟ 

 )تزييف اآلثار( اآلثار : جريمة تزويرب الثالثالمطم
.التزكير لغةن   كىرى كر كىك الكذب ألنو مائؿ عف  : مف فعؿ زى كيدؿ عمى الميؿ كالعدكؿ، كمف ذلؾ الز 

ٌكرى الشيء في نفسو: ىيأه، ألنو يىٍعًدؿي بو عف  ك رى فبلفه الشيء تزكيران، كيقكلكف زى طريقة الحؽ، كيقاؿ زى
لبا، كطمس الحقيقة، : محاكلة تزييف الكذب، كالتزكير ىكُإلى قبكًؿ السامعً  قربأطريقةو تككف  س الباطؿ كا 
 .ِ، كىك تحكير القصد منو التضميؿثكب الحؽ
ار مف حقائؽ عف ككنيا تمس الثقة بما تنقمو اآلث ،ز جريمة تزكير اآلثار بخطكرتيايمتتك  

ظياره ،، كأف يقكـ الجاني بتزكير األثرمادية بحتة أسبابكقد يككف ليذه الجريمة  .الحضارات السابقة  كا 
كقد  ،، أك أف يضيفو إلى مقتنياتوممف يقكمكف بشراء ىذا األثر اآلخريفليغش  ،بمظير األثر الحقيقي

 لصالح دكؿأشخاص يرتكبيا  أفيمكف  إيديكلكجيةالتزكير  أسبابكأف تككف  أخرل أسبابيككف ليا 
، كما ىك الحاؿ بالنسبة لتزكير اآلثار العربية في المناطؽ العربية المحتمة مف قبؿ الكياف ككيانات سياسية

التي كمف ثـ قاـ بتحطيـ  بعض األشياء ، تنقيب ممنيجة في ىذه المناطؽ أعماؿ أجرلالذم  ،يكنيالصي
مثاؿ  كأكضحالتكراتية  ومزاعمييد أتإسرائيمية ل آثارلتبدك ككأنيا  اآلخركتزكير بعضيا ، ال تناسب ادعاءاتو
ي في الجكالف مف لجنة التراث العالمي التابعة لميكنسكك تسجيؿ مكقع تؿ القاض إسرائيؿعمى ذلؾ طمب 

 .ّإسرائيميثرم نو مكقع أالسكرم المحتؿ عمى أ
التاريخية كغالبا ما يقع التزكير باآلثار مف خبلؿ التزكير المادم الذم يتـ فيو تغيير الحقيقة 

 التزكير.بطرؽ مادية  تترؾ أثران تدركو العيف في الشيء مكضكع 
                                                           

1
 .36معجم مقاٌٌس اللغة البن فارس، مرجع سابق، باب الزاي، ص - 
2
حمد وقٌع هللا، أسالٌب التزٌٌف والتزوٌر وطرق كشفها، منشورات أكادٌمٌة ناٌف العربٌة للعوم األمنٌة، الرٌاض، الطبعة األولى محمد أ - 

 .12ص 2003،
3
 .3، مرجع سابق، صمقاربة فكرٌة–الجوالن  –فلسطٌن  –بشار خلٌف، آثار المشرق العربً والقانون الدولً، نموذج آثار العراق  .د - 
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فكيؼ عالجت تشريعات اآلثار العربية جريمة تزكير اآلثار؟ كما ىي أركاف ىذه الجريمة؟ كما 
مف خبلؿ دراسة مكقؼ التشريعات العربية  وسيتـ البحث فيالفرؽ بينيا كبيف جريمة نسخ اآلثار؟ ىذا ما 

رع الثالث، كفي عقكبتيا في الف عرؼ عمىثـ البحث في أركانيا في الفرع الثاني، كالت ،منيا في الفرع األكؿ
 .يار كبيف جريمة نسخالفرؽ بيف جريمة تزكير اآلثا الفرع الرابع معرفة

 تزوير اآلثار: ةميالفرع األول: موقف التشريعات العربية من جر 
لمسياسة التشريعية في كؿ بمد مف  تباينت مكاقؼ التشريعات العربية مف جريمة تزكير اآلثار تبعان  
، كانقسمت ىذه التشريعات بخصكص جريمة اإلجراـعربية، كحسب طريقة كؿ بمد في مكاجية البمداف ال
 اتجاىيف: إلى اآلثارتزكير 

تجريـ فعؿ تزكير يعات العربية، كيرل ىذا االتجاه بو غالبية التشر  أخذتكىك االتجاه الذم  التجاه األول:
 كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم رقـ  اآلثاركانت صكرتو كدرجتو، كما ىك الحاؿ في قانكف  أيان  اآلثار

عشر سنكات كبالغرامة مف خمس كعشريف  إلىالتي تعاقب باالعتقاؿ مف خمس سنكات  ٖٓفي المادة 
 أسبغالتاريخية أك  صنع قطعة أك قطعا تشكه الحقائؽ -ليرة سكرية كؿ مف ... ب ألؼخمسمئة  إلى ألؼ

 ِٔفي المادة  ََِْلعاـ  ِّرقـ  األردني اآلثارقانكف  أيضاه ، كيأخذ بيذا االتجااألثريةعمييا الصفة 
التي تنص عمى المعاقبة بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى ثبلث سنكات كبغرامة ال تقؿ عف 

تزييفو كما يمثؿ  إلىعمد  أكثر زكر أم أ -ٓقيمة األثر كؿ مف ... معدينار كبما يتناسب  آالؼثبلثة 
 كتعديبلتو. ،ُُٔٗلعاـ  ُُرقـ  الككيتي اآلثارىذا االتجاه قانكف 

نما ،كىك االتجاه الذم لـ يجـر فعؿ التزكير المجرد التجاه الثاني:  أمريقع التزكير بقصد  أفاشترط  كا 
التي تنص  ّْ في المادة ،ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ  اآلثارىك االحتياؿ كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف  آخر
 بقصد االحتياؿ. أثرازيؼ  -ّتي: ... آلبا كؿ مف قاـ : ) يعاقب...عمى

 اآلثارلقكانيف  األساسيةيحقؽ الغاية  ألنو ،كاألرجح األفضؿىك االتجاه  األكؿف االتجاه رل بأكأ 
 لآلثاركىذه الغاية ىي تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الحماية  ،اآلثاركغيرىا مف القكانيف ذات الصمة بحماية 

يعتبر  ،بأف يككف بقصد االحتياؿ اآلثارالمصرم لتجريـ فعؿ تزكير  اآلثارقانكف  كبالتالي فإف اشتراط
مف دائرة التجريـ  اآلثارالتزكير التي تقع عمى  أفعاؿكيخرج طائفة كبيرة مف  ،اآلثارحماية  آلليات تقييدان 

التزكير كلـ يشترط لمتجريـ كالمعاقبة جـر كما أنو يخالؼ تكجو قانكف العقكبات المصرم الذم  ،كالعقاب
 .ُأم شرط

                                                           
1
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 الفرع الثاني: أركان جريمة تزوير اآلثار:
البحث في ىذيف  ، كسيتـكالثاني معنكم، كير اآلثار عمى ركنيف األكؿ مادمتقـك جريمة تز  

 :الركنيف فيما يمي
 :أول: الركن المادي

 .ُأك تحريفيا بقصد غش اآلخريف ،الحقيقة ، ىك تزييؼالتزكير أفعمى اعتبار 
 :ير اآلثار يقـك عمى عدة عناصر ىيالركف المادم في جريمة تزك  أفيذا يعني ف

 .(التزييؼالسمكؾ الجرمي )  -ُ

 يؼ.محؿ التزي -ِ

 .(المحرفةالمزيفة )الحقيقة  -ّ

 .(أك احتماؿ حصكلو، حصكؿ الضررالنتيجة الجرمية )  -ْ

 عبلقة السببية. -ٓ

 :) التحريف(يف التزي :العنصر األول -*
أك التبديؿ ، التغيير إجراءيتحقؽ السمكؾ الجرمي في جريمة تزكير اآلثار في كؿ فعؿ مف شأنو  

أك محاكاة ، أك اصطناع، كيعرؼ بأنو عمؿ يقصد بو تقميد ،ن أك تقميدا ،إضافةن أك  ،أك حذفان ، اصطناعان  إما
 .ِكمككناتيا كتككف قائمة بذاتيا مادة مف كافة جكانبياأك ، أك جسـ، شيء

كؿ  ) يعاقب... كنصيا: الفقرة ب مف قانكف اآلثار السكرم ٖٓكمف خبلؿ استعراض نص المادة 
 أف ، يظيرعمييا الصفة األثرية( أسبغ أك، قطعا تشكه الحقائؽ التاريخية أك، صنع قطعة –: ... ب مف

أم حدد طرؽ  .تحريؼ الحقيقة أشكاؿحدد  أخرل، كبعبارة اآلثار تزكيرالقانكف المذككر قد حدد طرؽ 
بعضيا مصطمح  ة التشريعات العربية حيث استخدـكتميز عف كاف، كقد انفرد في ىذه الناحية، التزييؼ

ىك الحاؿ في مصطمح تزييؼ اآلثار كما  بعضيا اآلخرك ، ْٓالقانكف التكنسي في المادة ك تزكير اآلثار
عف جريمة تزكير ض التشريعات عدة مصطمحات لمتعبير ، بينما استخدمت بعر المصرمقانكف اآلثا

جاه كالتقميد كيعتبر ات، تخدما مصطمحيف اثنيف ىما التزكيراس فالمذيكالسكداني ، كالقانكف العراقياآلثار 
كال أىمية  ،صكرة جزئية مف صكر التزكير المتعددة إال، ألف التقميد ما ىك القانكنيف المذككريف منتقدان 
ألف ىذه الطرؽ تندرج تحت مطمؽ التعبير بتغيير الحقيقة الذم  ،أك العقاب لطرؽ التزكير في التجريـ

                                                           
1
 .9ص ، دون ذكر رقم الطبعة،1990ري ، المطبعة الجدٌدة، دمشق، التشرٌع السوعبد الوهاب بدرة، جرائم التزوٌر فً  أ. - 
2
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لذلؾ   يقة كأخرل، بؿ سكل بينيا في الحكـلذلؾ لـ يميز المشرع في العقاب بيف طر  ،يعاقب عميو القانكف
، التي يمكف إجماليا التحريؼأك ، التزييؼانكف اآلثار السكرم في تقسيـ أشكاؿ سكؼ نقـك بتتبع خطكات ق

 .ميف أساسييف، تتفرع عنيما عدة صكرفي شك
  :: التزييف الكميل األولالشك

أك شكمو الخارجي بشكؿ ، شيء محؿ التزييؼالتزييؼ الذم يصيب جكىر الذلؾ الشكؿ مف كىك  
 :ف ىماتاصكر  كلو، كامؿ

  :: التزييف بالتقميداألولىالصورة 
: صنع شيء (  بشكؿ عاـ ىك  conventionكباالنكميزية   Contrefaçon بالفرنسية )التقميد 

يعني صنع كتقميد اآلثار  أم محاكاة قطعة غير أثرية بأخرل أثرية، .ُغير حقيقي عمى مثاؿ شيء حقيقي
كز المكجكدة عمى كالرم، ، كاإلشاراتكالعبلمات، لقطعة حقيقية مف خبلؿ كضع الرسكـقطعة أثرية مشابية 

فيؿ يشترط التطابؽ التاـ بيف  ،ة ككأنيا قطعة أثرية حقيقيةث تظير القطعة المقمدي، بحالقطعة الحقيقية
العبرة في التقميد كجريمة ألكجو الشبو ال األثر الحقيقي كاألثر المقمد لمقكؿ بكقكع جريمة التزكير؟ إف 

 أفيخدع الغير؛ ألف القانكف ال يشترط  أفمتى كاف مف شأف التقميد  حقؽ الجريمةتتك  ،بأكجو االختبلؼ
الصحيح يككف بيف الشيء الميقىمىٍد كالشيء  أفيككف التقميد متقنان بحيث يخدع الشخص المدقؽ، بؿ يكفي 

ًو مف التشابو ما يخدع الغير، كما ال يشترط لكقكع التقميد، التطابؽ التاـ بيف األثر األصمي كمي  ستىٍنسىخى
المقمد، إنما يكفي كجكد تشابو بينيما، مف شأنو إحداث المبس أك الخمط لدل الجميكر بيف األثر الحقيقي 

ال كانت الجريمة مستحيمة، كيفمت فاعميا مف العقاب  .ِكالمقمد، كا 
في أف التحريؼ باالصطناع مف  بالتقميد عف التحريؼ باالصطناع  كتختمؼ صكرة التحريؼ 

، أم ال أصؿ ليا بينما التحريؼ بالتقميد يقتضي تقميد عة غير أثرية مف نسج خياؿ الفاعؿشأنو إيجاد قط
 ي.إف القطعة المقمدة ليا أصؿ حقيق أم .قطعة أثرية حقيقية

    التزييف بالصطناع:: الصورة الثانية
قطع تشابو في شكميا  ، أكباالصطناع، صنع قطعة( التحريؼ ) Falsificationالتزييؼ يعني  

مشابو ليا بيف  أصؿكال ، مف نسج خياؿ صانعيا أنيا، أم ، لـ تكف مكجكدة سابقااألثريةالخارجي القطع 
، كأف يصنعيا مف خبلؿ المادة المصنكعة منيا أثريةبحيث تبدك ىذه القطعة ككأنيا قطعة اآلثار الحقيقية 
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س الطرؽ المتبعة في أك صنع قطعة بنف، لتي تنحت منيا التماثيؿ عادةكر المصخ مماثمةمف صخكر 
حقيقية  أثريةقطع  أجزاءيقكـ الجاني بجمع  أف، أك غيرىا مف القطع األثرية الحقيقيةك ، نحت التماثيؿ

ية لمفرعكف ، كمثاؿ ذلؾ صنع لكحة ذىبعضيا حتى تبدك مثؿ القطع األثريةب إلى كضميايقيا، كتنس
 كرد  خذ كبعد أ، ُٕٖٗعاـ  ألمانياكعرضيا لمبيع في صالة كريستي في  (عنخ آمكفتكت )المصرم 

كىي مف صنع  ،كاعتراض مف السمطات المصرية تبيف مف خبلؿ خبراء بريطانييف بأف القطعة مصطنعة
مف القطع  أنياعمى  (برليف)في الثبلثينيات مف القرف الماضي كىي مسجمة في متحؼ  ألمانيمزكر 
 .ُالمقمدة

 :التزييف الجزئي: الشكل الثاني
 األثريةالصفة  إسباغيعني ، ك باغ الصفة األثرية عمى شيء مكجكديقكـ التزييؼ الجزئي عمى إس 
 ثرم ككأنو أ ،األثرمالشيء غير  إظيارأك بتحريؼ ما مف شأنو ، ، القياـ بعمؿ ماأثريةغير  أشياءعمى 
 :الصكرتيف إحدل ، كيأخذ ىذا الشكؿ مف التزييؼاألثريةس الصفة ك لب ثريةاألغير القطعة  إلباسأم 

 :باإلضافةيف التزي :األولىالصورة 
 أك حركؼ أرقاـ، أك ، عبلمةإشارة، أك أك ، ، كضع رمزباإلضافةالتحريؼ أك ، التزييؼيعني  

 مىعث تدؿ يالتي تحمميا القطعة األثرية بح ،نيا التأثير عمى الحقيقة الكاقعية، مف شأأك رسكـ ...الخ
 لمحقبةلكحة غير عائدة لو لتأخذ صفة العائدية  إلىتكقيع فناف مشيكر  كإضافةلمحقيقة  مغاير آخرشيء 

كال عبرة لمطريقة ، األثريةالصفة ب يتكىـ البعض بأنيا تتمتع، كبالتالي اريخية التي عاش فييا ذلؾ الفنافالت
عمى القطعة المراد تزكيرىا، كمثاؿ عمى  األرقاـ ك، أالحركؼ ، أكمةالعبل أك، الرمز إضافةالتي تتـ بيا 
ماني مقطكع الرأس ، قياـ عصابة متخصصة بتزييؼ اآلثار السكرية بتزييؼ تمثاؿ لقائد رك ذلؾ في سكريا

 .ِنو تمثاؿ فيميب العربي، كاالدعاء أوكتعتيق ،كمعالجتو بإضافة رأس لو 
 :بالحذف التزييف :الصورة الثانية

 رمز  إشارة، أكأك طمس ، بالحذؼ محك (التحريؼ) التزييؼ يعني، ك السابقةكىك عكس الصكرة  
كىذه العبلمات ىي التي تكسب ، األثريةعمى القطعة  أصبلن عبلمات مكجكدة  أرقاـ، أك ، أكحركؼ أك

محك ىكية  فإف، كبالتالي إليياكالحقبة التاريخية التي تنتمي ، كمصدرىا، ىكيتيا كمكطنيا األثريةالقطعة 
 إلىنسبتيا يعيؽ ، مما خيا، كيجعميا ببل ىكيةكتاري، كمصدرىا ،يفصميا عف مكطنيا األثريةالقطعة 
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كثيرة منيا  ألسبابحضارة مغايرة  أك، مةأ أك، حقبة إلى كما يسيؿ نسبتيا زكران  الحقيقي. التاريخي أصميا
 ...الخ. إيديكلكجية أك، دينية أسبابمادية كمنيا  أسباب

مادة تطمس  إضافة أك، تككف بالطبلء أفالطمس التي مف الممكف  أك، عبرة لطريقة المحككال 
 .األثرجزء مف  إتبلؼيككف مف خبلؿ  أف يمكف كما ،األثريةالرمكز المكجكدة عمى القطعة 

   :(التحريفالتزييف ): محل عنصر الثانيال -*
كما  األثرية األشياءأم  .األثريةالقطع إما  ،بشكميو المذككريف سابقان  (التحريؼالتزييؼ )محؿ  إف 

كي غير أثرية يجرم عمييا التزكير  أشياءأك ، كقع التحريؼ عمييا بشكؿ مباشرإذا  اآلثارتعرفيا قكانيف 
 .ككأنيا أثرية تظير

كال عبرة لحجـ ىذه القطع في  .أك كبيرة تككف صغيرة أفمحؿ التحريؼ يمكف  األثريةلقطع كا
منقكلة  أثرية أشياءيككف محؿ التحريؼ  أفيمكف  إذ .أك عقارية، منقكلة آثاربيف تحريؼ  ، كال فرؽيـالتجر 
ر لذلؾ نجد التشريعات اآلثارية العربية جرمت التزكير الكاقع عمى اآلثا ثابتة؛ آثارمف  أجزاءك أ ثابتة  أك

ف، ك أك الثابتة، دكف تمييز بيف اآلثار المنقكلة  اآلثاريككف مف  األغمب األعـكاف محؿ التحريؼ في  ا 
 .أشكالوكالمخطكطات بتنكع ، كالمكحات، كالتماثيؿاألثرية، العمبلت  المنقكلة كتحديدان 

بصنع قطع تشكه  إماالتزكير يككف  أفالسكرم  اآلثارمف قانكف  ٖٓكيبدك مف نص المادة 
ما(  الحقائؽ التاريخية ) تقميدان، أك اصطناعان  مف  باألصؿ أثريةغير  أشياءعمى  األثريةالصفة  بإسباغ كا 

غير  باألساسالقطع ىذه  أفأك عبلمات ...الخ، كىذا يعني  ،إشاراتأك  ،رمكزأك حذؼ  إضافةخبلؿ 
 .أثريةكيجرم عمييا التزكير لتظير ككأنيا  أثرية

أك  ،الرمكزأك  ،اإلشارات بعضتعديؿ  بحيث يتـ مثبلن  ؟كلكف ما حكـ تزكير آثار حقيقية 
، أك العبلمات المكجكدة عمييا كذلؾ بقصد نسبتيا إلى حضارة غير حضارتيا كأف الكتاباتأك  ،العبلمات

 مكف مف نسبتيا إلى عصر غير عصرىا كي يت ،يقكـ شخص ما بتحريؼ تاريخ سؾ عممة أثرية محددة
كىذه العبلمات ىي ما يميز عصر محدد مف العصكر  ،ثر ماقكـ بنزع العبلمات المكجكدة عمى أأك أف ي

انية تجسد المعتقدات السائدة كالرسكـ فقد تميزت العصكر الكثنية بكجكد رسكمات بشرية كحيك  ،لزخارؼكا
ر، كقد استعيض عنيا بالزخارؼ كالرسكمات النباتية بعد انتشار الديانات السماكية ك مؾ العصي تف

 أسبغكال يككف قد  يةأثر  أنياعمى  أثرية)التكحيدية(. ففي ىذه الحالة ال يككف الشخص قد صنع قطعا غير 
( األثريةككؿ ما قاـ بو ىك تحريؼ في ىذه القطعة )  كأثريةمكجكدة  باألساس ألنيا األثريةعمييا الصفة 

 أك إتبلفان يعد عممو  أـ اآلثاركفؽ نصكص قانكف  اآلثارذاتيا، كبالتالي ىؿ ينطبؽ عمى فعمو جـر تزكير 
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إال أنو ال  ،كمع أف تزكير اآلثار الحقيقية ىك في المحصمة تشكيو كتخريب ليذه اآلثار ؟لآلثار تشكييان 
 فمف يتجو قصده إلى تزكير اآلثار غير الذم يبغي التشكيو كحسب. ،القصد مف ىذا العمؿ يمكف تجاىؿ

ف نصكصو كردت مقتصرة عمى حالة أل ،نكف اآلثار السكرم ىذه المسألةفي الحقيقة لـ يعالج قا
التي استعممت  ،صنع قطع أك إسباغ الصفة األثرية عمى قطع غير أثرية عمى خبلؼ القكانيف العربية

إذا  مما يساعد عمى اتساع النص القانكني لكافة أشكاؿ التزكير ُعبارة عامة ىي لفظ )زكر أك زيؼ(
ج إسباغ الصفة األثرية كقعت عمى آثار حقيقية. )إال أنيا لـ تعالج صنع أشياء عمى أنيا أثرية كما لـ تعال

رل ضركرة تعديؿ قانكف اآلثار بحيث أكفيما يخص القانكف السكرم نتيجة لذلؾ  عمى أشياء ليست بأثرية(
نما  ،أك إسباغ الصفة األثرية عمييا ،ال يقتصر التجريـ كالعقاب عمى صنع قطع تشكه الحقائؽ التاريخية كا 

ككذلؾ تزكير اآلثار  ،ثرية كي تظير بمظير األثريةيجب اعتماد نص قانكف يعالج تزكير القطع غير األ
 الحقيقية. 

 :(المحرفة المزيفة ) الحقيقة :العنصر الثالث -*
، بقصد الغش رالتحريؼ المقصكد لمحقيقة التي تحمميا اآلثاأك ، التزييؼ، ىك تزكير اآلثار أفبما  

الصكر  بإحدليمس حقيقة األثر ىذا التحريؼ  فإف، الصكر المذككرة سابقا بإحدل األثرفي بيانات 
، كحقيقة األثر ىي الكجو اآلخر لمصفة األثرية التي يحمميا الحقيقة بما يخالفيا إبداؿ، أم المذككرة سابقان 

عمى قدـ التي تكبيف األشياء المزكرة ، األصميةىي العامؿ الفاصؿ في التمييز بيف اآلثار  األثريةفالصفة 
 آثار. أنيا

 حصولو: إمكانية أو ،حصول الضرر: العنصر الرابع -*
. أك احتمالو، تقـك عمى الضرر، جريمة التزكير بشكؿ عاـ، كتزكير اآلثار بشكؿ خاص إف 

بمجرد حصكؿ الجريمة، كقد يتأخر مع احتماؿ حصكلو قد يقع حاال ك  اآلثارفالضرر في جريمة تزكير 
  بأية لحظة.

 إلىفمجرد حصكؿ التزكير يؤدم بالضركرة  ،ؿ كقكع الضرر ىك احتماؿ شبو مؤكدكحتى احتما
نو أ أم .مؤكدشبو بشكؿ  حصكلو  يتأخر أفىذا الضرر مف الممكف  أف إال، كنتيجة جرمية لو الضرر

ضمف  اآلثارجريمة تزكير  إدراج، لذلؾ تـ حتى كلك كانت ىذه النتيجة مؤجمة نتيجة مؤكدة لمجريمة
 المبحث المتعمؽ بجرائـ الضرر.

                                                           
1
من قانون اآلثار المصري تنص على  43زور أي أثر.... أٌضا المادة  – 5من قانون اآلثار األردنً: ٌعاقب... من: ... 26مثال: )المادة  - 

 ...(زٌف أثرا. -3ٌعاقب... 
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ثر مترتب عمى الفعؿ المككف لمجريمة، كينطكم عمى مساس بالشخص   : أبأنوكيعرؼ الضرر 
 .ُأك الماؿ

أك احتماؿ اإلخبلؿ بمصمحة يحمييا القانكف ك يستكم في  ،كما يعرؼ الضرر بأنو: كؿ إخبلؿ
 . ِك المادم كالخاص أك العاـالفعمي كالمحتمؿ كالضرر األدبي  ذلؾ الضرر الكبير كالضئيؿ كالضرر

ف كقكع أم إ ،ّيترتب احتماؿ كقكع الضرر فأيكفي  إذ، ترط لمتجريـ كقكع الضرر الفعمييشكال 
نما يكفي فيو احتماؿ كقكعو حسب ما تراه محكمة النقض  ،غير الـز في جرائـ التزكير فعميان، الضرر كا 
 .ْاالستعماؿبمجرد ، يتـ ىنا التأكد مف حالة تحقؽ الضرر الفعمي استعمؿ األثر المزكر فإذا السكرية.

بؿ يكفي أف يككف الضرر  ،قياـ جريمة التزكير عمى كقكع الضرر بالفعؿكبعبارة أخرل لـ يعمؽ القانكف 
كىذا يعني أف  .ٓمحتمؿ الكقكع شرط أف يككف حصكؿ ذلؾ الضرر متكقعا حسب السير العادم لؤلمكر

 .ٔزكيرالكقت المعكؿ عميو في تقدير تكافر احتماؿ الضرر ىك كقت حصكؿ فعؿ الت
جريمة  أفيبنى عمى ذلؾ  فإنو. ر كاؼو لمعقاب عمى جريمة التزكيراحتماؿ كقكع الضر  أفكبما 

أف جريمة استعماؿ المزكر عمى اعتبار شيء المزكر حتى كلك لـ يتـ استعماؿ ال االتزكير معاقب عميي
إذ قد يستعمؿ األثر المزكر بأية صكرة كانت كقد يككف مف قبيؿ الدسائس االحتيالية في  ،ٕجريمة مستقمة

 جريمة االحتياؿ عمى سبيؿ المثاؿ.
بؿ مف الممكف أف يككف ضررا معنكيا، كفي ذلؾ تقكؿ  ،كما ال يشترط أف يككف الضرر ماديان 

  ...(.ٖبؿ يكفي أف يككف معنكيان  يان محكمة النقض السكرية: إف الضرر في التزكير ال يشترط أف يككف ماد
 :حد األشكال التاليةويأخذ الضرر أ

 ثريقـك شخص بشراء أ، كأف ٗلممجني عميوكىك الضرر الذم يصيب الذمة المالية  :الضرر المادي -ُ
 كبالتالي قيمتو ؛أثر حقيقي فيفقده قيمتو األثرية، أك يقع تزكير في األثر مزكر أففيتبيف لو فيما بعد 

كمف الممكف  ،مؿ ىي مف األمبلؾ العامة لمدكلةجكف اآلثار بالمكبضرر كىذا ما يصيب الدكلة  المادية
 أف يصيب األفراد إذا كقع عمى اآلثار المممككة ممكية خاصة.

                                                           
1
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كىك كؿ ما ينجـ عف االعتداء عمى حؽ مف الحقكؽ، أك عف المساس  :1أو األدبي الضرر المعنوي -ِ
تبارم مف جراء اع أك، ىك الضرر الذم يصيب أم شخص طبيعيفي مجاؿ بحثنا ك ، ِبمصمحة مشركعة
أك  يمس تاريخو أك، ما أك ديف، شرؼ شخص ما أك، سمعة ، كأف يمس التزكيرالتزكير في اآلثار

أك منظمة عندما يحصؿ خمؿ في الثقة ، أك ىيئة، الضرر مؤسسةىذا يصيب  أفكمف الممكف مكانتو، 
، كيمكف إثبات الضرر بكافة كسائؿ اإلثبات عمى اعتباره كاقعة األثر تمتع بيات أفالتي مف المفترض 

 مادية.

دد عندما يي (أك معنكيان  ) كقد يككف ماديان  كىك الضرر الذم يصيب المجتمع ككؿ :الجتماعيالضر  -3
 ةأمة معيناألذل بحضارة يمحؽ  أفنو مف الممكف إذ أ ،، كالثقافيةالتاريخية، كالفنيةمصالح ىذا المجتمع 
أك المعنكم ، ـ يحصؿ الضرر المادمحتى كلك ل ، كيعتبر الضرر االجتماعي كاقعان أك تاريخ دكلة محددة

يعني بالضركرة كقكع ضرر  ، كذلؾ ألف مجرد حصكؿ التزكيرأك اعتبارم، أم شخص طبيعيلـ يمس  أك
، كزعزعة اطمئناف الناس مف جية باألثريتمثؿ في زعزعة الثقة  نو ضرر مفترض. أم أاجتماعي

، كىذا يكفي بحد ذاتو لمقكؿ بحصكؿ مف جية ثانيةكما يحممو مف حقائؽ تاريخية ، األثرلمدلكالت ىذا 
 .االجتماعيالضرر 

كرم رقـ قانكف اآلثار الس ويشكه الحقائؽ التاريخية ( الذم استعمم تعبير ) أف إلى اإلشارةمع   
يمخص لنا  أف، يمكف القكانيف في استعماؿ ىذا المصطمح، كانفرد عف بقية كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِ
ألف تشكيو الحقائؽ التاريخية ينتج عنو ضرر مادم  ،الضرر التي تنجـ عف تزكير اآلثار أشكاؿكافة 

الضرر االجتماعي  أفرغـ  باألثر كبالذمة المالية لمغير، كما ينتج عنو ضرر معنكم كضرر اجتماعي.
فتشكيو الحقائؽ التاريخية ىك العمة في حصكؿ النتيجة الجرمية  .في ىذا التعبير ظاىريان  ك الغالبى

الكاقع تحققت عناصر الركف المادم المتمثمة بالتحريؼ  إذا فإنوكبالتالي  ،أنكاعوالمتمثمة بالضرر بأحد 
مف المحتمؿ  فإنو لـ يقع فعبلن  إف، كأنو الضرر االجتماعي كاقع ال محالة فإف. عمى حقيقة يحمميا األثر

 الجريمة. أركافاكتممت بقية  إفكالعقاب عمى فعؿ التزكير ، لحظة، كىذا كاؼو لمتجريـ بأميقع  أف
 بأم ، كظيكر الشيء المزيؼ،، باكتماؿ فعؿ التحريؼلركف المادم لجريمة تزكير اآلثاركيكتمؿ ا

كتتحقؽ ، ىي جريمة آنية اآلثارجريمة تزكير  فإفكبالتالي  .أك صكرة مف صكره المذككرة سابقان ، شكؿ

                                                           
1
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كبالتالي فإف التقادـ عمى ىذه الجريمة يبدأ مف تاريخ كقكعيا ال مف تاريخ  مزكرة، أثريةنتيجتيا بكجكد مادة 
 .ُالعمـ بيا
 .كسائؿ اإلثباتكبالتالي يمكف إثباتيا بكافة ، ماديةتقكـ عمى كقائع تزكير اآلثار جريمة  كككف

كع أف بيع . كما ييـ في المكض، أك المقمدةعمى إثبات كاقعة بيع اآلثار المزيفة ذاتو القكؿ كينطبؽ
ثرم ال يثبت كجـر إال بإثبات كاقعة التزييؼ بكؿ كسائؿ اإلثبات. فرغـ أف الشيء المزيؼ عمى أنو أ

 كجكديان  إال أف إثبات الجـر الثاني مرتبط ارتباطان  .تزييؼ اآلثار شيء كبيعيا عمى أنيا حقيقية شيء أخر
 بإثبات كاقعة التزكير ذاتيا.

فك   مة كترل مح إذ، اآلثارفي جرائـ تزكير  اإلثباتفي  األىـالخبرة الفنية ىي الكسيمة كانت  ا 
الخبرة الفنية  بإجراء إالكال يمكف كشفو ، فعؿ مادم يقصد منو تحريؼ الحقيقةالتزكير  أف :النقض السكرية

المحكمة غير  أف، كىذا يعني اإلثباتفي إال أنيا ال تعتبر الكسيمة الكحيدة  .ِلمكقكؼ عمى حقيقة األمر
لتزكير بينان ال يختمؼ فيو كاف ىذا ا إذا باآلثارحصكؿ التزكير  إلثباتالخبرة الفنية  إلىممزمة بالمجكء 

 اإلجرائيةنية لمبت بحصكؿ التزكير مف عدمو مف المسائؿ الخبرة الف إلىحاؿ يبقى المجكء  أيةكعمى  ،اثناف
كـ القضائي الصحيح القائـ عمى الح إلى التي يعكد تقديرىا لممحكمة الناظرة في قضية التزكير تكصبلن 

 الصحيحة. أسبابو
 عالقة السببية: -*

قاـ بو مف أفعاؿ   مف كجكد عبلقة سببية بيف ما ال بد  ،جؿ إسناد جريمة تزكير اآلثار لفاعميامف أ 
) التقميد، أك التحريؼ...الخ( كبيف النتيجة الجرمية الناجمة عف ىذه األفعاؿ، كككف أفعاؿ التزكير كقائع 

 مادية كيمكف إثباتيا بكافة كسائؿ اإلثبات فإف عبلقة السببية أيضا يمكف إثباتيا بكافة كسائؿ اإلثبات.
 :ثانيًا: الركن المعنوي

ركنيا المعنكم يقكـ عمى القصد الجرمي  فإفلذلؾ  ،جريمة تزكير اآلثار، ىي جريمة مقصكدة إف 
فعمو  فأيعمـ الجاني  أفأم  ،كاإلرادة، الذم يقـك عمى عنصرم العمـ شكؿ القصد الجرمي العاـ يأخذالذم 

ىذا  إلى إرادتوتتجو  أف، ك بفعمو يقـك بتغيير ىذه البيانات نو، كأحقيقية أثريةثر يحمؿ بيانات ينصب عمى أ
كىك عالـ أنو يقكـ بإنشاء بيانات غير حقيقية  ،الفعؿ كنتائجو، أك أف يرتكب إحدل صكر التزكير األخرل

 عمى الشيء كي يظير بمظير األثر.

                                                           
1
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يتكافر الركف  أفبؿ مف الممكف  ،فعميان  كاقعيان  ان التزكير عمم يككف العمـ بطبيعة فعؿ أفكال يشترط  
نو كأ ،باألثرتغيير في البيانات الخاصة  إحداثمف شأف فعمو  أفيعمـ  أفكاف بكسع الفاعؿ  إذا ،المعنكم

، كيقكـ ىذا العمـ عمى معيار سمكؾ الرجؿ المعتاد باألثريحدث ىذا التغيير ضررا ما  أفمف المحتمؿ 
 كليس معياران شخصيان.

  أف، فمف الممكف المزكر رباألثيقكـ بو الجاني سما الغرض مف التزكير ك كال ييـ بعد ذلؾ  
، ألف جريمة التزكير المزكر باألثر، كال عبرة لما سكؼ يحدث يحتفظ بو لنفسو  أك ييديو لمغير ، أكيبيعو

، كما يقكـ بو الشخص الجاني فيما بعد ىك جرائـ مستقمة المادم كالمعنكم د اكتماؿ الركنيفكقعت بمجر 
 ليا كيانيا الخاص.

، فقد اتجيت غالبية قكانيف اآلثار ثارفي ضماف تحقيؽ الحماية البلزمة لآلكتحقيقان لمبدأ التكسع  
، مخالفة بذلؾ ف المعنكم في جريمة تزكير اآلثاراالكتفاء بالقصد الجرمي العاـ لتككيف الرك إلىالعربية 

يد اآلثار منو حظر تقم ُِفمثبل قانكف اآلثار السكداني كفي المادة  ،غالبية قكانيف العقكبات العربية تكجو
تزكيرىا مكتفيان بالقصد الجرمي العاـ في حيف نجد القانكف الجنائي السكداني في المادتيف  أك، المنقكلة
جانب القصد الجرمي العاـ مف خبلؿ استعماؿ  إلىاشترط تكافر القصد الجرمي الخاص  ُُٖك ُُٕ
، فقد اكتفى قانكف كف اليمنيمف القان آخركمثاؿ  ( بقصد استخداميا أك، بقصد التعامؿ بيا ) :تعبير
تكافر  َِْبينما اشترط قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني في المادة . ثار اليمني بالقصد الجرمي العاـاآل

، كما اشترط قانكف العقكبات المبناني استعماؿ تعبير ) بقصد استعماليا(القصد الجرمي الخاص مف خبلؿ 
تحريؼ متعمد لمحقيقة في  :منو التزكير بأنو ّْٓعرفت المادة القصد الخاص إلى جانب القصد العاـ إذ 

  ، أك معنكم بدافع إحداث ضرر مادم ، أك مخطكط يشكؿ مستندان أك البيانات التي يثبتيا صؾ، الكقائع
 .أك اجتماعي
، كبيف المكقؼ بيف قانكف اآلثار السكرم في فإنو يكجد تطابؽ .في الجميكرية العربية السكرية أما

: التزكير بأنو ّْْيث تعرؼ المادة ، حية االكتفاء بالقصد الجرمي العاـالعقكبات السكرم لناح قانكف
أك مخطكط يحتج بيما يمكف أف  ،)تحريؼ مفتعؿ لمحقيقة في الكقائع كالبيانات التي يراد إثباتيا بصؾ

ر السكرم في كال يمكف اعتبار استخداـ قانكف اآلثا أك اجتماعي( ،أك معنكم ،ينجـ عنو ضرر مادم
تكجيا منو إلى اشتراط تكجو اإلرادة إلى حصكؿ ىذا  خية،منو لتعبير تشكه الحقائؽ التاري ٖٓالمادة 

التاريخية التشكيو كقصد جرمي خاص يضاؼ لمقصد الجرمي العاـ، إذ ال يقصد الفاعؿ تشكيو الحقائؽ 
نما يحصؿ ىذا التشكيو تمقائيا بمجرد التزكير سكاء أراده الفاعؿ أـ لـ يرد.  بحد ذاتو كنتيجة لفعمو، كا 



231 
 

عند البحث في الركف  كما ذكرنا سابقان  -الضرر -كيككف ىذا التشكيو عمة حصكؿ النتيجة الجرمية 
 المادم. 
كعمى خبلؼ تشريعات اآلثار العربية التي اكتفت بالقصد الجرمي العاـ لقياـ جريمة تزكير   

جانب القصد  إلىالقصد الجرمي الخاص ، تطمب ََُِلعاـ  ّقانكف اآلثار المصرم رقـ اآلثار، فإف 
 بقصد االحتياؿ أثران كؿ مف زيؼ معاقبة كالتي  نصت عمى  ،منو ّالفقرة  ّْالعاـ في المادة الجرمي 
لجية  ُّٖٗلعاـ  ُُٕالمصرم ىذا اتفؽ مع قانكف اآلثار المصرم القديـ رقـ  اآلثارقانكف  أفكيبلحظ 

تـ  ّالة عميو ففي القانكف رقـ رغـ كجكد اختبلؼ في الصياغة الد ،اشتراط تكافر القصد الجرمي الخاص
 أك، االحتياؿ)  :تـ استخداـ تعبير ُُٕبينما في القانكف القديـ  (بقصد االحتياؿ ) تعماؿ تعبير سا

، أم التزكير بدكف ثارلآللـ يعاقب عمى التزكير المجرد لمصرم ا اآلثارقانكف  أفكىذا يعني  (التدليس 
 ك إعطائيا لمغير عمى سبيؿ اليدية، أالقطعة المزكرةقصد االحتياؿ كأف يقصد الفاعؿ مف التزكير اقتناء 

يمكف أف التالية لفعؿ التزكير  األفعاؿف باقي ، سيما كأفي القانكف المصرم ان شديد ان قصكر كىذا يعتبر 
 مستقمة بحد ذاتيا بما فييا االحتياؿ.جرائـ تشكؿ 

 : عقوبة جريمة تزوير اآلثار:رع الثالثالف
 أجمعت، لذلؾ اآلثارتقع ضد  أفخطر الجرائـ التي مف الممكف مف أ اآلثارتعتبر جريمة تزكير  

 مقدارىذه التشريعات اختمفت في  أف إال، تجريميا كالمعاقبة عمى ارتكابيا التشريعات اآلثارية العربية عمى
 في فئة الجنح  أـ، نيؼ ىذه الجريمة في فئة الجناياتكبالتالي في تص ،العقكبة المقررة لجريمة التزكير

 :اتجاىيف ىما إلىنقسـ التشريعات العربية في ىذا الخصكص  أفكيمكف 
، كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف جناية، كىك االتجاه الغالب اآلثاركىك االتجاه الذم يعتبر تزكير  :األولالتجاه 
مى معاقبة مف يقدـ عمى منو ع ٖٓ، حيث تنص المادة كتعديبلتو ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم رقـ  اآلثار

مف خمس سنكات  باالعتقاؿعمييا الصفة األثرية  أسبغأك ، قطع تشكه الحقائؽ التاريخية أك، صنع قطعة
، كيبلحظ ىنا تشدد ليرة سكرية ألؼئة خمسم إلى ألؼكبالغرامة مف خمس كعشريف ، عشر سنكات إلى

، كجعؿ الجمع بيف لمعقكبتيف المانعة لمحرية كالعقكبة المالية األدنىقانكف اآلثار السكرم في رفع الحد 
 كجكبيان. أمران العقكبتيف 

يعاقب  كىنا ،أثرية أنياالتي زكرىا عمى  األشياءقاـ المزكر ببيع  إذا أكثركقد تشدد قانكف اآلثار السكرم  
 ألؼخمس عشرة سنة كالغرامة مف مئة  إلى، أم باالعتقاؿ مف عشر سنكات باآلثاربعقكبة جريمة االتجار 
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 مشددان  المزكرة مف قبؿ مزكرىا يعتبر ظرفان  األشياءبيع  أفليرة سكرية عمى اعتبار  ألؼئة خمسم إلى
 لمعقكبة.

المزكرة غير الشخص  األشياءبيع  أك، بتركيجشخص ما قاـ  إذا المكضكع قد يبدك مختمفان  أف إال
 ؟. أخرليعاقب بعقكبة  أـ، كرة كالمشددةالفقرة ب المذك ٖٓالذم قاـ بتزكيرىا فيؿ يعاقب بعقكبة المادة 
 مىعلذلؾ درج القضاء السكرم  بكضكح، ىذه المسألة السكرمفي الحقيقة لـ يعالج قانكف اآلثار 

 األشياءيرتكب جـر االحتياؿ كتقديـ  إنما. أثرية أنيامزكرة عمى  أشياءاعتبار الشخص الذم يقكـ ببيع 
 ُْٔدة كبالتالي تنطبؽ عميو الما، قبيؿ الدسائس االحتيالية ، يعتبر مفأثرية أنياالمزكرة  لممشترم عمى 

 . مف قانكف العقكبات السكرم
كفيو تساىؿ رل أف تكجو القضاء السكرم بيذا االتجاه يجانب الصكاب كىك تكجو غير مكفؽ كأ  

زكير في فقرتيا / ب / لـ تربط بيف الت ٖٓككف المادة . الفرؽ بيف عقكبة الجرميف إلىكبير بالنظر 
نما اعتبرت التزكير جريمة مستقمة عف بيع األشياء المزكرة عمى أنيا أثرية ، كالبيع كالعكس صحيح_  –كا 

   :حيث تنص المادة عمىبدليؿ أف المادة المذككرة استعممت كممات تدؿ عمى التعميـ كليس التخصيص 
ات ثـ استأنفت ذ، الصفة األثريةأك أسبغ عمييا ، أك قطعان تشكه الحقائؽ التاريخية، قطعةصنع  -) ... ب

 أنيا أثرية ...(. عمى كيعاقب بعقكبة االتجار مف قاـ ببيعيا) الفقرة بالقكؿ: 
مزيفة  أشياءبجريمة بيع  أثرية أنيامزيفة عمى  أشياءعمى ما سبؽ يمكف مبلحقة مف يبيع  ان كبناء 
عقكبة االتجار  أفعممنا  إذاكليس بجـر االحتياؿ خاصة  ،ٖٓكفؽ المادة  باآلثاربعقكبة االتجار  كيعاقب
  شد مف عقكبة االحتياؿ الجنحكية.ئية أعقكبة جنا ِالفقرة  ٖٓالمادة  إليياالتي تحيؿ  باآلثار

أك تزكير ، عمى تقميد ُِفي مادتو  ُٗٗٗعاـ  يعاقب قانكف اآلثار السكداني الصادر أيضا
 اآلثارتساىؿ قانكف  ، كيظيربتيف معابالعقك  أك، أك بالغرامة، بالسجف مدة ال تتجاكز سبع سنكات اآلثار

الحد جعؿ ككنو  ،نو تساىؿ في درجة العقكبةإال إ، جناية اآلثارالسكداني رغـ اعتباره جريمة تزكير 
لمعقكبة  األدنىنو لـ يذكر الحد كحيث أ، لمقكاعد العامة األدنىالحد  سبع سنكات تاركان  ةبلمعقك  األعمى

السكداني  اآلثار، كما يعد تساىبل مف قانكف كفؽ القكاعد العامةتككف ثبلث سنكات  حكمان  فإنياالجنائية 
أك الجمع بيف ىاتيف ، العقكبة المالية أك، العقكبتيف المانعة لمحرية بإحدلالنص عمى جكاز االكتفاء 

 العقكبتيف.
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جريمة تزييؼ اآلثار جناية إذ يعاقب عمييا  ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ  اآلثاركما يعتبر قانكف 
كبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو بالسجف مدة ال تقؿ عف ثبلث سنكات كال تزيد عمى خمس سنكات 

 .ٔالفقرة  ْٓكال تزيد عمى خمسيف ألؼ جنيو، كفؽ المادة 
كيمثؿ  ،يةجنح، كعاقب عمييا بعقكبة جنحة اآلثاركىك االتجاه الذم اعتبر جريمة تزكير  :التجاه الثاني

 .ِِمنو بداللة المادة  ٗٓ في المادة ََِِلعاـ  ٓٓالعراقي رقـ  اآلثارىذا االتجاه قانكف 
عمى جريمة  منو ْٓبداللة المادة  ِٖالتكنسي نفس المكقؼ حيث عاقبت المادة  اآلثاركلقانكف 

  تزكير اآلثار بعقكبة جنحية.
في فئة  اآلثارصنفا جريمة تزكير  أنيماالتكنسي  اآلثاركقانكف ، عراقيال اآلثاركيؤخذ عمى قانكف 

 .يةالجنحالجرائـ 
 ./ٓ/ البند ِٔفي المادة  األردني اآلثارقانكف س االتجاه بنف خذأ ك

مف  اآلثارجريمة تزكير  ُ/ّٗفي المادة  ،ُٕٗٗلعاـ  ٖاليمني رقـ  اآلثاركما اعتبر قانكف 
 .الجرائـ غير الجسيمة

  الفرع الرابع: الفرق بين تزوير اآلثار وبين نسخيا:
كذلؾ لبلستعماؿ  ،حقيقية أثريةنسخ، أك صنع قكالب مشابية لقطع  إلىقد يمجأ شخص ما   

 اآلثارعمى  الشخصي، أك لطرحيا لمبيع حيث تستخدـ ككسيمة مف كسائؿ الزينة، كىذا العمؿ ينعكس سمبان 
 إلييايمجأ  أفالتي يمكف  األفعاؿأك صنع القكالب ىي ذاتيا  ،النسخ أفعاؿ أفالحقيقية. كعمى اعتبار 

؛ لذلؾ كاف ال بد مف معرفة الحدكد الفاصمة بيف الجريمتيف مف خبلؿ اآلثاريريد تزكير  مالذالشخص 
 .اآلثارعقكبة نسخ  كبيفبيف عقكبة التزكير  كبيران  فرقان  أفعممنا  إذانقاط التمايز بينيما خاصة  إظيار

نقاط االختبلؼ  يمكف تحديد اآلثاركمف قبميا جريمة نسخ  اآلثاركمف خبلؿ دراسة جريمة تزكير  
 بينيما فيما يمي:

كالركف المادم لجريمة نسخ  ،اآلثارفي الركف المادم: يظير التمايز بيف الركف المادم لجريمة تزكير  -ُ
 ىما: أمريفبدكف ترخيص في  اآلثار

كال  ،الترخيص: مف المعركؼ أف جريمة تزكير اآلثار تقع بمجرد القياـ  بأم عمؿ مف أعماؿ التزكير - أ
لتنافي طبيعة الجريمة مع كجكب الترخيص. أما جريمة نسخ  ،مجاؿ لمحديث عف الترخيصحاجة كال 

كيتحكؿ  .؛ ألف النسخ بترخيص ليس بجريمةفي تككف ركنيا المادم كبيران  فإف الترخيص يمعب دكران  ،اآلثار
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إف كجد ف ،كجكدا كعدما بالترخيص ،ف الجريمة مرتبطة عكسياأم إ إلى جريمة في حاؿ انتفاء الترخيص،
ف انتفى الترخيص كقعت الجريمة. ،الترخيص انتفت الجريمة  كا 

النتيجة الجرمية: إف جريمة تزكير اآلثار مف جرائـ الضرر أم يشترط حصكؿ نتيجة جرمية ىي الضرر   - ب
ال تشترط حصكؿ النتيجة  ،الحاؿ أك المحتمؿ. أما جريمة نسخ اآلثار بدكف ترخيص فيي جريمة خطر

 الجرمية.

كبيف جريمة نسخ  ،المعنكم: يمعب الركف المعنكم دكرا كبيرا في التمييز بيف جريمة تزكير اآلثار في الركف -ِ
بينما في  ،تشكيو الحقائؽ التاريخية إلىيتجو قصد الفاعؿ  اآلثارففي جريمة تزكير  ترخيص،اآلثار بدكف 
تشكيو الحقائؽ  إلىبدكف ترخيص يتكقؼ القصد الجرمي عند النسخ كال يتجاكزه  اآلثارجريمة نسخ 

ف الفاعؿ في جريمة تزكير اآلثار يبغي مف فعمو تغيير بيانات األثر مما يشكه الحقائؽ ، أم إالتاريخية
 بالحقائؽ التاريخية. التاريخية، أما في جـر نسخ اآلثار فبل ييتـ الفاعؿ أصبلن 

 ية.نسخ اآلثار ىي جريمة جنح ا جريمةفي التكييؼ القانكني: جريمة تزكير اآلثار ىي جريمة جنائية. بينم -ّ

 حمو أشياء أثرية ثابتةبأف تزكير اآلثار يمكف أف يقع بأم عمؿ يككف م ،مف دراسة المطمب السابؽ يظير
مما يؤدم إلى تغيير  ؛أك منقكلة يشمؿ كامؿ الشيء، أك جزء منو يؤدم إلى تغيير حقيقة الصفة األثرية

كينجـ عنو ضرر حاؿ، أك محتمؿ يأخذ شكؿ الضرر  ،حقيقة الصفة التاريخية كالحضارية ليذا الشيء
 .االجتماعيأك  المادم أك المعنكم

اآلثار في البحث في جريمة تخريب  إلى سكؼ يتـ االنتقاؿ اآلثارمف دراسة جريمة تزكير  كبعد الفراغ
   المطمب الرابع.
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 :اآلثار: تخريب المطمب الرابع
طاؿ ىذه الجريمة ت أف، كيمكف اآلثار، جريمة تخريب رائـ الشائعة التي تقع ضد اآلثارمف الج
 .أك غير مقصكدة، تككف ىذه الجريمة مقصكدة أف، كما يمكف سكاءأك الثابتة عمى حد ، اآلثار المنقكلة

 كقد أجمعت قكانيف اآلثار العربية عمى تجريـ تخريب اآلثار بنصكص صريحة.
ثار جريمة تخريب اآل أركاف يتضمفاألكؿ : فرعيفكسكؼ تتـ دراسة ىذه الجريمة مف خبلؿ   

 عقكبة جريمة تخريب اآلثار. كالفرع الثاني معرفة
 جريمة تخريب اآلثار  أركان: الفرع األول

 كالركف المعنكم.، ىما الركف المادم أساسييفتقـك جريمة تخريب اآلثار عمى ركنيف  
 :: الركن الماديأولً 

 الثابتة  أك، كرة مف الصكر ضد اآلثار المنقكلةالذم يقع بص اإلجرامي، ىك السمكؾ ثارتخريب اآل 
ضررا كميا مما يعدـ مادة  يككف أف، كىذا الضرر مف الممكف بالضرر األثرمفيصيب مادة الشيء 

 إلىينقص مف مادة الشيء مما يؤدم بالنتيجة  ، أك جزئيان لو األثريةالقيمة كامؿ كبالتالي يعدـ ، الشيء
 .ةاألثري توقيماالنتقاص مف 

سمبي  أك، ايجابي إجرامي، يقكـ عمى سمكؾ اآلثارالركف المادم لجريمة تخريب  أفكىذا يعني  
كجكد ، ك األثريةىا قيمتيا قدففيلمادتيا  جزئيان  أك، كميان  إعدامان  نتيجة جرمية تمثؿ فيحدث اآلثاريصيب 

جريمة  أف، عمى اعتبار اآلثار أصابكبيف النتيجة المتمثمة بالضرر الذم ، رابطة سببية بيف ىذا السمكؾ
لصكر التي ، كسكؼ يتـ استعراض ااآلثارىي المثاؿ الكاضح لجرائـ الضرر الكاقعة ضد  اآلثارتخريب 
 .يأخذىا تخريب اآلثار أفيمكف 

 :اآلثارخريب السموك الجرمي في جريمة تصور  -*
 :الصكر التالية لحدإ اآلثاريككف لتخريب  أفنتصكر  أفكيمكف 

كبقايا المدف ، األثريةالمباني في الغالب كيصيب ىذا الفعؿ ، أنقاض إلى األثر: كىك تحكيؿ اليدم  -ُ
، كتعرؼ ، كىك التخريب الكمي لآلثارتماثيؿ الضخمةالك ، األثرية األبنيةكغيرىا مف  كالقبلع كاألسكار

كالثانية  ) لما كاف قصد المشرع مف كممة اليدـ في الفقرتيف األكلى  :حكمة النقض السكرية اليدـ بالقكؿم
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ك بيدـ جزء ميـ أ ،كالجسكر بيدميا كامبلن قكبات ىك التخريب الكمي لؤلبنية مف قانكف الع ُٖٕمف المادة 
 .(ُفييا يؤثر في متانتيا ...

صالح ألداء ، بحيث يصبح غير معالموكؿ تغيير  كأ ،يعرؼ اإلتبلؼ بأنو تعييب الشيء: اإلتالف -ِ
إعداـ الكياف المادم لماؿ  كىك ،ِأك إنقاصيا، مر الذم يترتب عميو فقداف قيمتو، األعد لياالمنفعة التي أ

  .ّ، أك اإلقبلؿ منيا عمى نحك جسيـعمى ذلؾ مف قيمتو كتجريده بناءان  ، أك االنتقاص منومنقكؿ

 اآلثارعمى  كيقع غالبان  ،أك تعييبو ،تغيير معالمو أك، ص منواالنتقا ىذا يعني أف إتبلؼ األثر ىكك 
 المنقكلة.

 إضافة أك، جزء منو تحطيـ أك، جزء منو كسر أك معالـ األثر،جزء مف  تغيير أك، تعديؿ كيعني: التشويو -ّ
، كيدخؿ في الثابتة أك، المنقكلة اآلثاريقع التشكيو عمى  أفكيمكف دكف ىدمو أك إتبلفو،  غريب إليو، معمـ

استخداـ  أك، األثريةكالصكر عمى جدراف المكاقع ، اإلعبلناتككضع  لآلثارىذه الصكرة التشكيو البصرم 
عف محيطو  األثرأك عزؿ  ،كاألعمدة، الجدرافكتابة عبارات عمى  ، أكرسـ صكر أك الدىاف في الدعاية

  .الخ...آخرمكاف  إلىكنقمو ، األصميعف مكانو  األثر إزاحةأك ، الطبيعي

جزء منو تقكيض  أك، إزالتو أك، ، مف خبلؿ طمرهاألثرمممحو حضارم مف  أك، ميفرىدةو  إزالة: كىك الطمس -ْ
 .ْلؤلثر الحضارية أك، ةالشخصي أك، اليكية المادية إخفاء، أك تعديؿبقصد 

أم لما  ،باآلثار ، ككنيا في النياية تمحؽ ضرران متشابية الصكر ذات نتائج أك، األفعاؿكتعتبر ىذه 
 الفرؽ بينيا يظير مف خبلؿ شدة فإ إال، العقارية مف تخريب أك، المنقكلة اآلثارتتعرض لو  يمكف أف

 إنقاص إلىيؤدم  فإنو اإلتبلؼ أما ،مادة الشيء إعداـ، فاليدـ يعني باآلثاركدرجة الضرر الذم يمحؽ 
 التخريب. أفعاؿعمى باقي  وذات، كينطبؽ الحكـ نفسو األثرمالشيء  إعداـدكف  األثريةالقيمة 

كيستفاد  ،جزئيان  أـ، كميان  أكاف تخريبان  ـ سكاءن التخريب مجر   أف إذ، يككف التخريب كميا أفكال يشترط 
تفت بذكر بعض كاك، المقصكد بالتخريبدكف تحديد  التي كردت مطمقة اآلثارذلؾ مف نصكص قكانيف 

التخريب محظكر بالمطمؽ بغض النظر عما  أف، كىذا يعني ، كالطمسكالتشكيو، كاليدـ، كاإلتبلؼصكره 
 الكامؿ. األثركبغض النظر عف درجة التخريب الجزئي كنسبتو مف  ،جزئيان  أـ، كميان  كاف تخريبان  إذا

                                                           
1
، ومشار إلٌه لدى أدٌب استانبولً، الجزء الثانً، الطبعة الرابعة عام 1952/  9/  12تارٌخ  1922قرار  1909نقض سوري، جنحة،  - 

 .1915القاعدة رقم  1223ص  1992
2
خ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثانً، منشورات جامعة حلب، كلٌة الحقوق، مدٌرٌة الكتب والمطبوعات عبد القادر الشٌ .د -

 .322، ص 2006الجامعٌة ، 
3
 .235معجم القانون، مرجع سابق ، ص - 
4
 .1993لعام  3راجع الالئحة التنفٌذٌة لقانون اآلثار اللٌبً رقم  - 
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كفؽ التعريؼ المحدد  ،ثرمالتخريب ىذه عمى شيء أ أفعاؿتقع  أف ،اآلثاركتفترض جريمة تخريب 
 .اآلثاركقد سبؽ ذكر ذلؾ عند الحديث عف تعريؼ  ،اآلثارفي قكانيف  األثرملمشيء 

تعتبر ممكية  أف، كيمكف لمدكلة فقط ممكان  اآلثارتككف ىذه  أف اآلثاركما ال يشترط لتجريـ تخريب 
 األشخاصفي ممؾ  اآلثار، حيث مف الممكف تصكر كقكع جريمة تخريب ضد مشددا ظرفا لؤلثرالدكلة 

مف شخص ضد ما  اآلثارتقع جريمة تخريب  أفمف ذلؾ مف المتصكر  كأكثر، االعتبارييف أك، الطبيعييف
تنص المادة  ؿ الجريمة فمثبلن مح األثرعائدية  اآلثار، حيث لـ تحدد قكانيف ممكية خاصة آثاريممكو مف 

عشر  إلىعمى المعاقبة باالعتقاؿ مف خمس سنكات  ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم رقـ  اآلثارمف قانكف  ٖٓ
 أك، تمؼأك أ، ليرة سكرية كؿ مف ... خرب ألؼئة خمسم إلى ألؼ، كبالغرامة مف خمس كعشريف سنكات
، كىذا كقع الفعؿ في ممؾ الدكلة إذا بةك األقصى لمعقعاقب بالحد ، كيمنقكالن  أك، ثابتان  أثران طمس  أك، ىدـ

العتقاؿ كالغرامة المذككرة مممككة لمدكلة باالغير  اآلثارالسكرم عاقب عمى تخريب  اآلثار كفقان أفيعني 
العتقاؿ لمعقكبة أم ا األقصىالدكلة كجب الحكـ بالحد  أمبلؾمحؿ الجريمة مف  األثركاف  فإذا، سابقا

 ليرة سكرية. ألؼئة مة خمسمعشر سنكات كالغرا
معاقب عمييا بعقكبة ال األفعاؿالتشكيو مف زمرة  أفعاؿخرج نو أاآلثار السكرم أكيؤخذ عمى قانكف 

كال  .اآلثارصكرة مف صكر تخريب  إالالتشكيو ما ىك  أفرغـ ر التشكيو جنحة، ، كاعتبجنائية الكصؼ
ليذه  اآلثارضركرة تعديؿ قانكف رل ، لذلؾ أاآلثارالتخريب خطكرة عمى  أفعاؿقؿ مف بقية نو أأ أظف

ضافة، الناحية  .الجرائـ الجنائيةزمرة  إلىالتشكيو  كا 
، كىذا تكجو كافة كال لمطريقة المعتمدة في التخريب، كسيمة التي يتـ اعتمادىا لمتخريبكال عبرة لم

 اآلثار.التشريعات العربية المتعمقة بحماية 
 :نيا: الركن المعنويثا

، كيكفي تكافر مف الجرائـ المقصكدة ذككرة سابقان كالم، بصكرىا المختمفة اآلثارتعتبر جريمة تخريب  
  اإلرادةك العمـ  م، كيقـك القصد الجرمي العاـ عمى عنصر المعنكم فيياالقصد الجرمي العاـ لتحقؽ الركف 

 أك، الصكر، أم باليدـ بإحدلثابت  أك، ثر منقكؿأف يعمـ الجاني أنو يقكـ بتخريب أفعنصر العمـ يعني 
تحقيؽ  إلىالفاعؿ  إرادةفيعني اتجاه  اإلرادةعنصر  أما، ...الخالكسر أك، التشكيو أك اإلتبلؼ أك، الطمس
 ثر.األثر رغـ عممو أنو أتخريب  إلى إرادتوأم اتجاه  أفعالونتائج 

 العربية. اآلثارعميو كافة قكانيف  أجمعت أمرجريمة مقصكدة  اآلثارف جريمة تخريب كالقكؿ بأ
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التشريعات العربية فيما بينيا  قد اختمفتكلكف ىؿ يتصكر أف تككف جريمة تخريب اآلثار غير مقصكدة؟  ل
 اتجاىيف: بيذا الخصكص كانقسمت في

 اآلثاركقكع بعض صكر تخريب  إمكانية إلى أشارتالتي العربية  اآلثارقكانيف كتمثمو  التجاه األول:
كقمة االحتراز ، اإلىماؿ :كىي بإحدل صكره، أم التسبب بالتخريب القائـ عمى الخطأ بشكؿ غير مقصكد

فاإلىماؿ ىك مكقؼ سمبي يتخذه الجاني تجاه فعؿ تستمزمو قكاعد الحيطة  .كاألنظمة كمخالفة الشرائع
مؿ . كمف ييُكيسمى الخطأ عف طريؽ االمتناع ،بحيث لك قاـ بيذا الفعؿ لتجنب كقكع النتيجة ،كالحذر

 ثرم مجاكر. أما قمة االحتراز فيي قمة التبصر كعدـ تقدير النتائج تقديران صيانة منزلو فينيار عمى بناء أ
مخالفة الشرائع  أماك  ثرم فينيار ذلؾ البناء،. كمف يقكـ بتفجير الصخكر في أرض مجاكرة لبناء أِكافيا

فيي القكاعد  األنظمة كأما ،النصكص التشريعية الصادرة عف السمطة التشريعيةفيك مخالفة القكانيف ك 
كالكزارات كالبمديات...الخ. كمف يقكـ بتمديد مجرل تصريؼ المخمفات  اإلداريةالصادرة عف الجيات 

  ثرم.  ة الناتجة عف معممو باتجاه مكقع أالكيميائي
منو فبمكجب المادة  ْٓة في الماد ،ََُِلعاـ  ّالمصرم رقـ  اآلثاركيمثؿ ىذا االتجاه قانكف 

كيعتبر ىذا التكجو  ،المنقكلة بطريؽ الخطأ أك، العقارية لآلثارتشكيو  أك، إتبلؼيقع  أف، يمكف المذككرة
، كيؤخذ عميو لناحية اقتصاره عمى صكرتيف فقط مف صكر المصرم اآلثارمف قبؿ قانكف  ايجابيان  أمران 

 كالتشكيو. اإلتبلؼا التخريب كىم
 ُِٓفي المادة  ُٕٔٗالتاريخية الجزائرم الصادر عاـ  كاآلثار ،األماكفقانكف حماية  كما أخذ

دكر ىذا ، في حالة صاإلىماؿعف طريؽ  لآلثارحصكؿ تخريب  إمكانيةنص عمى بيذا االتجاه حيث منو 
، أك مف يقكمكف كالمحافظة عمى اآلثاراؿ الصيانة ، كىـ مف يقكمكف بأعماإلىماؿ عف أشخاص محدديف

 بحراسة اآلثار مف التخريب كالتدمير.
حاصؿ مف جراء إىماؿ التسبب بالتخريب ال ـى كيؤخذ عمى القانكف الجزائرم المذككر أنو جرٌ 

اآلثار بغض النظر  ، في حيف كاف مف األفضؿ أف يشمؿ التجريـ كؿ تسبب بتخريبأشخاص محدديف
  لمعقاب. مشددان  ممكف اعتبار صفة الفاعؿ ظرفان ، كمف العف صفة الفاعؿ

                                                           
1
 وما ٌلٌها.  320، ص 2002مطبوعات جامعة دمشق، -القسم العام-انون العقوبات عبود السراج، شرح ق .د - 
2
 عبود السراج، المرجع السابق. .د - 
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، كتكسع فيو ليشمؿ ُبيذا االتجاه، ََِِلعاـ  ٓٓآلثار العراقي رقـ كقد أخذ قانكف ا
لسجف مدة ال تزيد عمى عشر التي تنص عمى: ) يعاقب با ّٗالمخطكطات كالمسكككات في المادة 

ادة تراثية مسجمة لمخطكطة، أك مسكككة، أك م كبتعكيض مقداره القيمة المقدرة لؤلثر، كؿ حائزسنكات 
 أك تمفيا كبلن، أك جزءان بسكء نية، أك إىماؿ منو(. تسبب في ضياعيا

 كيبلحظ في قانكف اآلثار العراقي النقاط اإليجابية التالية:
 .غير المقصكد فرض عقكبة مشددة عمى إتبلؼ اآلثار -ُ

 الحيازة، ك بغض النظر عف سببيا.كردت عبارة حائز عامة بحيث تشمؿ كؿ أصناؼ  -ِ

 بشكؿ صريح.مسجمة المخطكطات، كالمسكككات، كأية مادة تراثية  في الحماية شمؿ -ّ

الكاقع بسبب  بسكء نية، أك التخريب غير المقصكدساكل القانكف المذككر بيف التخريب المقصكد الكاقع  -ْ
 اإلىماؿ.

 ىما:إال أف المادة المذككرة ال تخمك مف النقد مف ناحيتيف 
 كيض ليا طبيعة مدنية كليس جزائيةعبارة التعكيض، كمف المعركؼ أف كممة تعؿ المشرع العراقي استعم - أ

بالمشرع المذككر أف يستعمؿ مصطمح الغرامة كتظير أىمية التمييز بيف المصطمحيف عند  ككاف حريان 
ة جزائية كمف ىذه الكسائؿ تنفيذ الحكـ القضائي إذ يمكف المجكء إلى كسائؿ الجبر لتنفيذ الغرامة كعقكب

 الحبس.

كيفضؿ لك  ،المادة المذككرة لمتجريـ أف تككف المخطكطة، أك المسكككة، أك المادة التراثية مسجمة تطاشتر  - ب
 ترؾ المشرع العبارة عمى إطبلقيا دكف تقييد بالتسجيؿ.

يذكر حاالت التخريب غير  أفعاقب المشرع العراقي عمى التسبب بالتخريب الصادر عف الحائز دكف  - ت
 المقصكد الصادر عف غير الحائز.

حيث عاقبت المادة  ،نوم ٕٔالسكرم في المادة  اآلثاركما يمثؿ ىذا االتجاه مشركع تعديؿ قانكف 
ك التراث المادم ... أ ،الضرر بالتراث البلمادم بإلحاؽكؿ مف ألحؽ أك تسبب  ،بعقكبة جنائية المذككرة 

 االحتراز. كيعتبر ىذا المشركع ذا أك قمة اإلىماؿ،عف  كاف الفعؿ ناجمان  إذاالنصؼ  إلى كتخفض العقكبة
ثـ  ،ِالخطأ إلىنو استعمؿ لفظ ) تسبب( كىذا المفظ يشير إال أنو يؤخذ عميو بأ ،تكجو متشدد لجية العقاب

                                                           
1
، 2002، سنة 33العدد  9د. تمٌم طاهر أحمد، الحماٌة الجنائٌة للتراث الثقافً، جامعة الموصل، كلٌة الحقوق، مجلة الرافدٌن للحقوق المجلد  - 

 .   224ص
2
من سبب موت  ( 536المادة  -لفظ "تسبب" فً عدة مواد فً قانون العقوبات السوري وجمٌعها ٌشٌر إلى الجرم غٌر المقصود ومن ذلك:ورد  - 

: ) من 526) من سبب موت أحد عن إهمال، أو قلة احتراز، أو عدم مراعاة القوانٌن أو األنظمة( والمادة  550إنسان بغٌر قصد القتل...( والمادة 
التً تنص على: ) ٌعاقب بالغرامة... من سبب  251هماله، أو بقلة احترازه ،أو عدم مراعاته القوانٌن واألنظمة بحرٌق شًء...( والمادة تسبب بإ

 بخطئه موت حٌوانات الغٌر...(.
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كقمة االحتراز.  اإلىماؿ،عف  كاف الفعؿ ناجمان  إذاالنصؼ  إلىتحدث عف تخفيض العقكبة المانعة لمحرية 
الخطأ المنصكص عنيا في المادة  نو لـ يذكر كافة صكرمما يعني أ ،عف الخطأ الفعؿ ناجمان  كاف إذاأم 
 ( كاألنظمةكعدـ مراعاة الشرائع  ،ك قمة االحتراز اإلىماؿ،مف قانكف العقكبات السكرم كىي: )  ُٖٗ
) تسبب( عند الحديث عف جـر مقصكد  :ظفي استعماؿ لف المشركع المذككر لـ يكف مكفقان  أفرل لذلؾ أ

رل ضركرة ذكر كؿ كما أ ،عدـ ذكر ىذا المفظ في سياؽ الحديث عف جريمة التخريب المقصكدة كاألفضؿ
 ب بالتخريب( كليس االكتفاء) التسبريمة التخريب غير المقصكدة الخطأ عند الحديث عف ج صكر

عف عدـ مراعاة  ب بتخريب اآلثار قد تككف ناجمةألف بعض جرائـ التسب فقط، كقمة االحتراز اإلىماؿ،ب
 كمف يقكد سيارتو باتجاه ممنكع فيصطدـ بتمثاؿ مما يؤدم إلى تحطمو. ،الشرائع كاألنظمة

قانكف اآلثار مثؿ القكانيف التي لـ تذكر حالة  تخريب اآلثار بصكرة غير مقصكدة كمنيا : كيالتجاه الثاني
بتخريب اآلثار بأم صكرة فقد كردت نصكصو خالية مما يشير إلى تجريـ التسبب  ،النافذ حاليان  السكرم

 كقد أخذ قانكف اآلثار األردني باالتجاه ذاتو.، مف الصكر
ني أرجح  لؤلسباب التالية:االتجاه األكؿ  كا 

 .االتجاه المنطقي إذ يمكف تصكر أفعاؿ غير مقصكدة تؤدم إلى تخريب اآلثار بأية صكرة مف صكره ىك  -ُ

 .بحقو يعد ذلؾ إجحافان فعؿ ) غير مقصكد (  عمىإذا عكقب الفاعؿ بعقكبة الجريمة المقصكدة   -ِ

بصكرة غير مقصكدة  قد يخرجيا مف كالية نصكص  اآلثارلجريمة تخريب  الركف المعنكمالبحث في  إف  -ّ
جـر  إلىفتتحكؿ  أخرلكالية نصكص  إلى -التي ال تنص عمى الجريمة غير المقصكدة – اآلثارقكانيف 
مف قانكف العقكبات السكرم  ّّٔكما ىك الحاؿ في نص المادة  ،الدكلة بأمكاؿ لئلضرارالمؤدم  اإلىماؿ

ارتكب جريمة  إذااقب غير المكظؼ عكبالتالي كيؼ ي ،مثبل كىذه الجريمة تخص المكظؼ كمف في حكمو
أك غير مكظؼ( الذم  ان يعاقب الفاعؿ ) مكظفكيؼ  كأيضا اآلثار العامة؟تخريب غير مقصكدة بحؽ 

 مقصكد آلثار مممككة ممكية خاصة؟ ارتكب فعؿ تخريب غير

كالنص صراحة عمى تجريـ األفعاؿ غير  ،رل ضركرة تعديؿ قانكف اآلثار السكرمأماـ ذلؾ أ
ف قانكف العقكبات م ُٖٗالتي تمحؽ الضرر باآلثار أيا كانت ممكيتيا عمى ضكء المادة  ،المقصكدة

خطأ الثبلث، كىذا ما تبناه مشركع تعديؿ قانكف اآلثار مع األخذ باالعتبار ر الك صالسكرم لجية 
 المبلحظات التي أكردتيا سابقا عميو.
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 اآلثار: عقوبة جريمة تخريب الفرع الثاني
لـ تكف تشريعات اآلثار العربية متفقة في مسألة العقاب عمى جريمة تخريب اآلثار، حيث انقسمت  

 في اتجاىيف:
، كبالتالي عاقب عمييا في اغمب الحاالت : كىك االتجاه المتشدد الذم اعتبر التخريب جنايةاألولالتجاه 

عمى تخريب  منو ٖٓالمادة الذم عاقب في  ،كيمثؿ ىذا االتجاه قانكف اآلثار السكرم ،بعقكبة جنائية
 ألؼئة خمسم إلى ألؼكبالغرامة مف خمس كعشريف ، عشر سنكات إلىباالعتقاؿ مف خمس سنكات  اآلثار

 الدكلة. أمبلؾمحؿ الجريمة مف  اآلثاركانت  إذا األقصى، كقضى بأف يتـ الحكـ بالحد ليرة سكرية
 السكرم في ىذه المادة ايجابيات تتمثؿ في أنو: اآلثاركلقانكف 

 .جعؿ العقكبة جنائية الكصؼ  -ُ

 ليرة سكرية. ألؼخمس كعشريف  إلىكالغرامة  ،الخمس سنكات إلىلمعقكبة  األدنىرفع الحد  -ِ

 .كجكبيان  أمران جعؿ الجمع بيف العقكبة المانعة لمحرية كالعقكبة المالية  -ّ

 الدكلة. أمبلؾاآلثار محؿ الجريمة مف كانت  إذا األقصىالمحكمة بالحكـ بالحد  ألـز -ْ

، كحبذا لك محؿ الجريمة ممكيةعمى  ان بناءنو يؤخذ عمى ىذا القانكف أنو اقتصر في تشديد العقكبة إ إال
 اآلثار.حد العامميف في مجاؿ حماية كاف الفاعؿ أ إذاأم  ،أيضان  عمى صفة الفاعؿ ان شدد العقكبة بناء

عمى تخريب اآلثار  ِ/ ِّك ُ/ِّفي المادة  ُٗٗٗكما عاقب قانكف اآلثار السكداني الصادر عاـ 
السجف مدة خمس  بالسجف مدة ال تقؿ عف ثبلث سنكات كبالغرامة، أك بالعقكبتيف، كال تقؿ العقكبة عف

 سنكات، أك بالغرامة، أك بالعقكبتيف معا إذا تكافر أحد ظرفي التشديد التالييف:
 الظرؼ المشدد األكؿ: كىك الظرؼ المتعمؽ بصفة الفاعؿ:

مميف بالييئة، أك في مجاؿ اآلثار، كالمتاحؼ  اتشدد العقكبة إذا كاف الفاعؿ مف أحد الع 
 البعثات التي تعمؿ في اآلثار. كالصيانة، كالترميـ بالجامعات، أك

 محؿ الجريمة:أىمية الظرؼ المشدد الثاني: كىك الظرؼ المتعمؽ ب
حيث تشدد العقكبة إذا كاف األثر مكضكع جريمة التخريب مف اآلثار اليامة، أك مف اآلثار البارزة   

 التي يؤدم تخريبيا إلى إزالة، كضياع جزء مف التراث الحضارم لمببلد.
ذا اعتبر  نا أف اعتماد قانكف اآلثار السكداني ىذيف الظرفيف المشدديف مف ايجابيات ىذا القانكف. كا 

لمكراء كمف  جعان الغرامة يعتبر ترا ل العقكبتيف المانعة لمحرية، أكفإف سماح القانكف لممحكمة باألخذ بإحد
سب تعبير القانكف رز )ح، إذ كيؼ لنا أف نتصكر كقكع  تخريب في أثر ىاـ، أك أثر باالنقاط السمبية



241 
 

أف يقع التخريب مف قبؿ شخص لو ، أك كيؤدم ىذا التخريب إلى إفقار التراث األثرم لمسكداف السكداني(
عبلقة بحماية، كصيانة، كترميـ اآلثار، فيقكـ القانكف برفع الحد األدنى لمعقكبة المانعة لمحرية دكف أف 

ف جية ثانية يعتبر مف سمبيات ىذا القانكف اعتباره يطرأ أم تشديد عمى العقكبة المالية ىذا مف جية، كم
الجمع بيف العقكبتيف أمران جكازيان بالنسبة لممحكمة، ككاف حريا بقانكف اآلثار السكداني أف يشدد العقكبتيف 

 .ال جكازيان  كجكبيان  معان، كأف يجعؿ الجمع بينيما أمران 
د انتقائية غير ذات جدكل مف الناحية العممية فإف التشديد عند تخريب األثر البارز يع ،كمف جية أخرل 

فالحماية القانكنية يجب  ،بارزالغير كاألثر إذ لـ يضع القانكف السكداني معياران لمتمييز بيف األثر البارز، 
عمى مصراعيو بدكف  حتى ال يترؾ باب التأكيؿ مفتكحان  ،أف تطاؿ برعايتيا كافة اآلثار بدكف أم تمييز

 ضكابط قانكنية سميمة.

: كىك االتجاه الذم يميؿ إلى التساىؿ حيث عاقب عمى جـر تخريب اآلثار بعقكبة جنحية التجاه الثاني
التي تعاقب عمى تخريب  ُ/ّٗفي المادة  ُٕٗٗـ لعا ٖاليمني رقـ  اآلثارقانكف  كيمثؿ ىذا االتجاه

 أك بالعقكبتيف معان.، األثرأك بغرامة مالية تساكم قيمة ، سنكات بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث اآلثار
مف  األثرأم التي تساكم قيمة  ( القيمية )تقرير الغرامة  إلىكيعتبر تكجو قانكف اآلثار اليمني 

نو يمكف كىذا يعني أ، عقكبة المانعة لمحريةلم األدنىيؤخذ عميو عدـ تحديد الحد ك  .ايجابيات ىذا القانكف
 أمرنو جعؿ نتائج ىذه الجريمة، كما يؤخذ عميو أ ة بعقكبة قد ال تتناسب مع خطكرةفي ىذه الحالالحكـ 

  جكازيان. أمران الجمع بيف العقكبة المانعة لمحرية كالعقكبة المالية 
بيف أربعة أشكاؿ لجرائـ تخريب اآلثار  ، الذم ميزََُِلعاـ  ّقانكف اآلثار المصرم رقـ ككذلؾ 

 كقرر عقكبة معينة لكؿ شكؿ مف ىذه األشكاؿ كفؽ التفصيؿ التالي:
إذا كقعت الجريمة ضد آثار مممككة ممكية خاصة، ككاف الفاعؿ مالؾ ىذه اآلثار، أك حائزىا فإف العقكبة  - أ

قؿ عف عشرة آالؼ جنيو، كال ىي الحبس مدة ال تقؿ عف سنة، كال تزيد عمى خمس سنكات، كبغرامة ال ت
 تزيد عمى مئة ألؼ جنيو.

فإف العقكبة ىي الحبس مدة ال  ،إذا كقع التخريب ضد آثار مممككة ممكية خاصة، ككاف الفاعؿ مف الغير  - ب
تقؿ عف سنة، كال تزيد عمى سبع سنكات، كالغرامة التي ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو، كال تزيد عمى مئة 

 ألؼ جنيو.

ذا كقع   - ت التخريب ضد آثار مممككة لمدكلة، كانت العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى سبع كا 
 سنكات، كالغرامة التي ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو، كال تزيد عمى مئة ألؼ جنيو.



242 
 

كتشدد العقكبة عمى الجريمة المذككرة في الشكميف )ب ، ت ( كتصبح السجف كالغرامة التي ال تقؿ عف  -
ؼ جنيو كال تزيد عمى مئتيف كخمسيف ألؼ جنيو، أم تتحكؿ العقكبة مف عقكبة جنحية إلى عقكبة مئة أل

جنائية، إذا كاف الفاعؿ مف العامميف في المجمس، أك مف مسؤكلي، أك مكظفي، أك عماؿ بعثات الحفائر 
 أك المقاكليف المتعاقديف مع المجمس، أك مف عماليـ.

كبيف  ،ساكل في مقدار العقكبة بيف تخريب اآلثار المممككة لمدكلةكيبلحظ أف قانكف اآلثار المصرم  -
 إذا كاف الفاعؿ ليس بمالؾ لؤلثر. ،تخريب اآلثار المممككة لؤلفراد

 كيؤخذ عمى قانكف اآلثار المصرم في ىذا المجاؿ أنو عاقب عمى جريمة تخريب اآلثار بعقكبة جنحكية. -
تالي ال تحقؽ الردع المطمكب تحقيقو مف فرض العقكبة كما كبال ،نيا ال تتناسب مع خطكرة الجريمةأرل أ
نيا ال تتناسب مع األضرار التي تمحؽ بالذاكرة الكطنية التي تعرضت لئلفقار مف جراء تخريب جزء مف أ

 المكركث الثقافي المادم.

إذا كقعت جريمة تخريب اآلثار عف طريؽ الخطأ، بغض النظر عف عائدية ىذه اآلثار، كبغض النظر   - ث
فإف العقكبة تككف الحبس مدة ال تزيد عمى سنة، كالغرامة التي ال تقؿ عف ألؼ جنيو  عف فاعؿ الجريمة،

ف األضرار الناشئة كال تزيد عمى خمسيف ألؼ جنيو، أك بإحدل العقكبتيف، مع إلزاـ الفاعؿ بالتعكيض ع
 عف أفعالو.
أك  أكاف ثابتان  سكاءن  ،أف جريمة تخريب اآلثار تقع عمى مادة الشيء األثرم ،مما سبؽ ييستنتج 

ة ينتقص مف قيمة األثر، كمف الممكف أف تككف الجريم أك تمحؽ بيا تغييران  ،فتعدـ ىذه المادة منقكالن 
لجريمة بصكرة غير مقصكدة؛ لذلؾ يجب أف تمتفت نو قد تقع ىذه امقصكدة كىك الكضع األغمب. إال إ

القكانيف إلى تجريـ التخريب غير المقصكد لآلثار، كتتدرج بالعقكبة حسب درجة التخريب التي لحقت 
 باآلثار.
الجرائـ التي تقع  أف اآلثارالمكضكعية في حماية  باألحكاـالمتعمؽ  األكؿفصؿ مف دراسة ال يبدك 

تـ البحث في جرائـ  األكلىتنحصر في زمرتيف حسب النتيجة المترتبة عمى الفعؿ ففي الزمرة  اآلثارضد 
التجار باآلثار بدكف ترخيص بدكف ترخيص كا اآلثاربدكف ترخيص كالتنقيب عف  اآلثارالخطر كىي حيازة 

ضرر التي تفترض في جرائـ ال كفي الزمرة الثانية بحثنان  اآلثار، كاالعتداء عمى المكاقع األثرية كنسخ
كتتضمف ىذه الزمرة  ،أك بصكرة غير مباشرة عف السمكؾ الجرمي ،حصكؿ نتيجة جرمية ناجمة مباشرة

كتيريبيا. حيث تـ تكضيح نقاط االتفاؽ كاالختبلؼ بيف قكانيف  كتزكيرىا كتخريبيا اآلثارجرائـ سرقة 
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كمف ثـ معرفة القانكف األنسب في اآلثار العربية حكؿ ىذه الجرائـ مف حيث تجريميا كالعقاب عمييا، 
 حماية اآلثار.

التطرؽ في الفصؿ الثاني كعية لمحماية سكؼ يتـ كبعد االنتياء مف البحث في الجكانب المكض 
 الياـ لمجكانب المكضكعية.القانكني الرديؼ  ياككن اإلجرائيةجكانبيا ل
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 الفصل الثاني
 اآلثار األحكام اإلجرائية في حماية

 ، فقد أكجدت قكانيف اآلثار أحكامان نكنية المكضكعية في حماية اآلثارباإلضافة إلى األحكاـ القا 
فأما  ،أك قانكنية، األحكاـ اإلجرائية طبيعة إدارية ، كتأخذ ىذهالمنشكدةيدؼ إلى تحقيؽ الحماية إجرائية ت

 التنقيب عف اآلثارإدارة أعماؿ  األثرية مياـ فيي التي تخكؿ السمطات ،األحكاـ اإلجرائية اإلدارية
فيي التي تمنح  ،كأما األحكاـ اإلجرائية القانكنية ....الخكترميميا ،كصيانتيا كتسجيميا، كأرشفتيا، كحفظيا

 إزاء، كالتي بمكجبيا تقكـ ىذه السمطات بتنظيـ الضبكط البلزمة طات األثرية صفة الضابطة العدليةالسم
الصبلحيات  األثريةحدكد منح السمطات  إلى اإلجراءات، كتمتد ىذه رتكب ضد اآلثارالمخالفات التي ت

كتمارس السمطات بأخرل،  ، أكالتي خرجت مف الببلد بصكرة اآلثارالبلزمة كالتي تمكنيا مف تعقب 
كلف يتـ ، كالمؤسسات الدكلية ذات الشأف مع بقية مؤسسات الدكلة بالتعاكفىذه الصبلحيات  األثرية

التطرؽ إلى سمسمة األحكاـ اإلجرائية التي تناط بالنيابة العامة كقضاة التحقيؽ كالحكـ، كذلؾ لعدـ 
في  اإلداريةك  ،القانكنية اإلجرائية األحكاـفي بحث كسكؼ يتـ الاختبلفيا عف مثيبلتيا في الجرائـ األخرل، 

 .الثانيفي المبحث  اآلثارالبحث في استرداد ، ك المبحث األكؿ
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  المبحث األول
 اية اآلثارفي حم والقانونية اإلدارية األحكام اإلجرائية

كبر قدر أفي سبيؿ تحقيؽ  كاسعةن  قكانيف اآلثار لمسمطات األثرية صبلحياتو  مختمؼ لقد منحت 
المكجكدة في اآلثار  في ىذه الحماية ةؿ السمطات األثري، كتشمؿ أعمالآلثار ممكف مف الكقاية كالحماية

كما تشمؿ  تحت المياه أك، التي ال تزاؿ تقبع في باطف األرضأك ، ع األثرية سكاء التي تـ اكتشافياالمكاق
ار المكجكدة في أك اآلث، لعرض عمى الجميكر، ككضعيا في المتاحؼ بقصد ااآلثار التي تـ تسجيميا
 يكسيتـ البحث ف الجرائـ ضد اآلثار.، كتنظيـ الضبكط العدلية المتعمقة بارتكاب مستكدعات المتاحؼ

في المطمب  اآلثارفي حماية  األثريةكدكر الضابطة العدلية  ،األكؿفي المطمب اإلدارية  اإلجرائية األحكاـ
 :الثاني

 :اإلدارية المطمب األول: األحكام اإلجرائية
كبر أكالمياـ في سبيؿ تحقيؽ  األعباءالعديد مف  األثريةلقد فرضت قكانيف اآلثار عمى السمطات  

في المنطقة الجغرافية التي تعمؿ ىذه السمطات في نطاقيا، كسكؼ يتـ  لآلثارقدر ممكف مف الحماية 
 في الفرعيف التالييف: اآلثارجاؿ حماية في م كأعماليا األثريةالبحث في مياـ السمطات 

 :األول: ميام السمطات األثرية الفرع
 اإلدارية البلزمة بغية تكفيربالتدابير تقكـ كؿ دكلة عف طريؽ سمطاتيا األثرية  أفمف المفيد  

األكؿ يتعمؽ  قسـ ىذه التدابير إلى قسميف:. كتنشكؿ عاـ، كآثارىا بشكؿ خاصكتعزيز حماية تراثيا ب
يتضمف التدابير الدكلية  :الثانيك  لداخؿ عمى المستكل الكطني،بالتدابير الكطنية الكاجب اتخاذىا في ا
 المتعمقة بالتعاكف في مجاؿ حماية اآلثار.

 :: التدابير عمى المستوى الوطنيأولً 
ثار المراد منيا كقاية اآلك  ،تتضمف التدابير الكطنية كافة اإلجراءات التي تتخذىا السمطات األثرية 

 عمى المستكل الكطني كتتمثؿ فيما يمي:
كال بد مف  لثقافي، كحفظو، كصيانتو، كترميمو.لمككادر المتخصصة بحماية التراث اتأميف التدريب البلـز  -ُ

 :عاما السيد َٔاإلشارة في ىذا المجاؿ إلى اقتراح ممثؿ البعثة األثرية االيطالية العاممة في سكريا منذ 
ر السكرية بضركرة تدريب كتأىيؿ الككاد َُِّ)ال سابينزا ( في مؤتمر عماف حكؿ اآلثار السكرية عاـ 
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عمار كتنمية المجتمع المحيط بالمكاقع اإلالشابة مف خبلؿ برامج الدكتكراه في ايطاليا كالخارج لدعـ إعادة 
 .ُاألثرية في مرحمة ما بعد الصراع في الببلد

لكي تكاكب التطكر الذم يطرأ عمى كافة  ؛السعي المستمر لتحديث التشريعات المتعمقة بحماية اآلثار -ِ
 . نكاحي الحياة

تنظيـ حمبلت تثقيفية تستيدؼ الجميكر مف أجؿ حفز، كتعزيز احتراـ التراث الثقافي، كزيادة الكعي  -ّ
إلى تحقيؽ الكعي األثرم الذم يمكف أف نعرفو بأنو: ) اإلدراؾ  بالقكانيف كالقضايا المتعمقة باآلثار، كصكالن 

يتو كقيمتو عمى اعتباره أحد انجازات الحقيقي لمعنى التراث بجميع عناصره بما فييا اآلثار، مف حيث أىم
كيدفع إلى زيادة االىتماـ  ،لممحافظة عمى التراث كصيانتو األجداد، كيفتح ىذا اإلدراؾ المجاؿ كاسعان 

حث األثرم الكتشاؼ اآلثار، كحمايتيا مف األخطار الطبيعية، كغير الطبيعية، كيعتبر الكعي األثرم ببال
 .(قياسا لدرجة تحضر األمـ كالشعكبم

 اإلجابة لتأتينانسأؿ أم مكاطف عف آثار ببلده،  أفيمكف  األثرمالكعي  أىميةنعرؼ  أف أردنافإذا  
، إذ نجد أنو يجيؿ آثار كطنو بؿ يجيؿ تاريخ آثار المنطقة التي يقطف بيا كيراىا يكميان، كأنو لـ المحزنة

المكاطف كآثار كطنو، فيي في  يزرىا كال يعرؼ شيئان عف عناصرىا، لندرؾ مدل المسافة الشاسعة بيف
نظره مجرد شاىد عمى ماض ميت غابر منفصؿ عنو، كبالمقارنة مع الدكؿ المتحضرة نجد أف مكاف 
صنبكر ماء كاف يستسقي منو فناف مشيكر أك عارضة أزياء معركفة، يحاط بيالة كبيرة كيسكر ليصبح 

ذا ما يدفعنا إلى تطكير آليات إيقاظ الكعي لمسياح مف الجيات األربع، كى ميمان، كمقصدان  أثريان  معممان 
كي نخمؽ األلفة بيف المكاطف كاآلثار مف خبلؿ حمبلت تثقيفية متنكعة، بأىمية اآلثار لدل المكاطف، 

كنرفع منسكب الثقة بالمكاطف كنتخمص مف فكرة المكاطف المشتبو بو، لنحصؿ عمى المساندة الشعبية في 
ما قامت بو المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ السكرية مف حممة  ،ثقيفيةكمثاؿ الحمبلت الت، حماية اآلثار

كدكر الجميكر في حمايتو بغض النظر عف أم خبلؼ  ،كطنية لتكعية الناس بقيمة ما تممكو ىذه األرض
كقد أنتجت ىذه الحممة أيكيميا، إذ تـ تسميـ خمس كتسعكف قطعة أثرية مف قبؿ األىالي ، ِسياسي، أك فكرم

الكعي األثرم يعتبر أفضؿ سياج يحتضف التراث  ، مما يؤكد أفّلمناطؽ الساخنة لمسمطات األثريةفي ا
 الثقافي في أم بمد.

                                                           
1
-  Regional training on Syrian cultural heritage: addressing the issue of illicit trafficking Amman, 10-13 

February 2013 Final report and Recommendations .p 14. 

  
2
 .2، صكلمة فً اجتماع الٌونسكو لمناقشة واقع اآلثار السورٌة، مرجع سابق، د. مؤمون عبد الكرٌم  - 
3
 .2/11/2014ٌة السورٌة، بتارٌخ،د. مؤمون عبد الكرٌم، المدٌر العام لآلثار والمتاحف فً سورٌا، فً مقابلة تلفزٌونٌة على القناة الفضائ- 
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رة صحيحة عنو لدل حتى تتككف فك ،إدراج مادة التراث الثقافي في المنظكمة التعميميةالمساىمة في  -ْ
، كقد خطت الجميكرية العربية ُفيحبكف تراثيـ كيعتزكف بو دعما لركائز اليكية العربية الناشئة العرب؛

السكرية خطكات ال بأس بيا في ىذا المجاؿ، كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ أف معيد التراث العممي الذم 
ب تحتضنو جامعة حمب، ىك المعيد الكحيد مف نكعو عمى مستكل الكطف العربي، الذم ينتسب إليو طبل

 لمتعريؼ بالتراث كطرؽ تطكيره كحمايتو. ،الدراسات العميا، كينظـ فعاليات مختمفة عمى مدار العاـ

 مراقبة بيع القطع األثرية عبر الشابكة، كمراقبة المزادات التي تتضمف بيع قطع أثرية. -ٓ

ككذلؾ ، بر الحدكدكنقميا ع ،اتخاذ كافة التدابير األمنية البلزمة لمنع سرقة اآلثار، كتركيج االتجار بيا -ٔ
 لحمايتيا مف أم خطر طبيعي، أك بشرم مقصكد، أك غير مقصكد.

لبلطبلع عمى حالتيا المادية  ،إجراء رقابة منتظمة عمى الممتمكات الثقافية مف خبلؿ التفتيش الدكرم -ٕ
 كالفنية، كاالستعانة بالخبراء، كاالختصاصييف في كؿ مجاؿ مف المجاالت ذات الشأف.

   كمنع إدخاؿ أم تعديؿ عمييا ،بلزمة لممحافظة عمى الشكؿ التقميدم لمممتمكات الثقافيةبذؿ العناية ال -ٖ
 الترميـ غير المناسب مف حيث المكف، أك الحجـ، أك نكع المادة...الخ.ك

عدـ عزؿ الممتمكات الثقافية عف محيطيا الحيكم، كالكاقعي مما يفقدىا ركنقيا كدالالتيا الحضارية مف  -ٗ
 ، كاآلثار.ة مف االنسجاـ بيف اإلنساففادمنطمؽ االست

شعاعات  -َُ المحافظة عمى الممتمكات الثقافية مف كؿ ما تفرزه الحضارة الحديثة مف صدمات، كاىتزازات كا 
فمثبل مف الضركرة بمكاف كقاية اآلثار   كغازات، كذبذبات، ككؿ ما ينجـ عف التطكر التقني مف تمكث.

كمعدات تكليد الطاقة  ،التي تحدثيا معامؿ الصناعات الثقيمةكخاصة المباني األثرية مف االىتزازات 
كأعماؿ الحفر متعددة األغراض المجاكرة لآلثار، ككذلؾ كقايتيا مف الذبذبات الناتجة عف أبراج الياتؼ 
 الخمكم كالشبكات البلسمكية، كأيضا اإلشعاعات الناتجة عف كسائؿ التصكير لمقطع األثرية في المتاحؼ. 

ؿ النقؿ، كالمكاصبلت، كاالتصاؿ كالكسائؿ التقنية البلزمة إلجراء الدراسات كاألبحاث العممية تأميف كسائ -ُُ
 عمى الممتمكات الثقافية عمى الشكؿ األمثؿ مف خبلؿ خطط قصيرة أك طكيمة األمد.

مما يسيؿ عممية دراستيا كحمايتيا مف  ؛إعداد الخرائط المدعمة بكؿ الكثائؽ المتعمقة بالممتمكات الثقافية -ُِ
التعديات العمرانية العامة، كالخاصة، ككضع حـر لكؿ ممتمؾ ثقافي عقارم بما يتناسب مع أىميتو كرقعتو 

 الجغرافية.

                                                           
1
-21فً الفترة الممتدة بٌن الدورة الحادٌة والعشرٌن، والمنعقد فً تونس، المهدٌة،  ،راجع توصٌات مإتمر حماٌة اآلثار والتراث الحضاري - 

30/10/2013. 
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ككضع البلفتات المتنكعة األغراض عمى المكاقع  ،اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بقمع ظاىرة لصؽ اإلعبلنات -ُّ
 ماية الممتمكات الثقافية مف التشكيو البصرم.األثرية بما يسيـ في ح

متابعة احتراـ األفراد كالجيات العامة لقكاعد حماية اآلثار، كالتدخؿ الفكرم في حاؿ صدكر قرارات أك  -ُْ
كتخطيط المدف كشؽ الطرؽ ككضع  ،ضد اآلثار أعماؿ مف قبؿ األفراد، أك الجيات العامة، تشكؿ تيديدان 

 ني المجاكرة لآلثار...الخ.حقكؽ االرتفاؽ كترميـ المبا

أك أبنية تاريخية أك  ،أف تعيف ما يجب أف يحافظ عميو مف مناطؽ أثريةكمف كاجبيا لمسمطات األثرية  -ُٓ
أك داللتيا عمى  ،بسبب اجتماع خصائص فنية أصيمة فييا ،كتأميف صيانتيا ،كذلؾ لحمايتيا ،أحياء قديمة
كعمى ىذه السمطات أف تعمؿ عمى تسجيميا في سجؿ ، القترانيا بذكريات تاريخية ىامة أك ،عصر ما

المناطؽ األثرية كاألبنية التاريخية كذلؾ بعد مكافقة مجمس اآلثار كصدكر قرار كزارم بالتسجيؿ كيمكف أف 
كينص في قرار التسجيؿ  ،منيما أك جزءان  ،أك مبنى كاحدان  ،أك حيان  ،أك مبافو  ،أحياءو  يشمؿ القرار مجمكعةى 

فاؽ التي تترتب عمى العقارات المجاكرة فإذا كاف قد سبؽ تسجيؿ األثر كلـ تكف حقكؽ عمى حقكؽ االرت
رارات إلى المالكيف االرتفاؽ عمى العقارات المجاكرة قد عينت فيصدر بيا قرار كزارم الحؽ كتبمغ ىذه الق

لىك  ،السمطات اإلدارية كالبمدية ذات العبلقة إلى ك ،أك المتصرفيف الدكائر العقارية كيما تسجميا في  ا 
 .ُالسجؿ العقارم

  :: التدابير عمى المستوى الدولياً ثاني 
تضمف التدابير التي تفرضيا مقتضيات التعاكف الدكلي بيف الجميكرية العربية السكرية كبيف كت
 كتتمثؿ فيما يمي:في مجاؿ حماية اآلثار بقية الدكؿ 

بحيث تغدك لجيات الكطنية كالدكلية المختصة ، كتكزيعيا عمى اِقكائـ حصر لفئات التراث الكطني إنشاء -ُ
كتجربة أكلى ك فمقد تـ  في محافظة حمب،ما جرل  ، كمثاؿ عمى ذلؾ ىذه الفئات معركفة مف قبؿ الجميع

 تحؼ المذككرالم أصبحبحيث مراحؿ، عمى ثبلث أثرية في متحؼ حمب الكطني  ثبلثيف ألؼ قطعة أرشفة
كبيف ، ة األرشفة بالتعاكف بيف متحؼ حمبكتمت عممي، َُِِ/ٕ/ُِبالكامؿ بتاريخ  تركنيان مؤرشؼ الك

 .ّاآلثار في جامعة حمبقسـ 

                                                           
1
 ته.وتعدٌال 1963لعام  222من قانون اآلثار السوري رقم  13هذا الواجب منصوص عنه فً المادة  - 
2
 .2011/  10/ 20-11راجع توصٌات ندوة صون التراث الثقافً العالمً التً نظمها االنتربول الدولً فً فرنسا ، لٌون ، بتارٌخ  - 
3
 .12/2/2012، تارٌخ  11452الخبر منشور فً جرٌدة تشرٌن السورٌة العدد ،  - 
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لمدكلة في قاعدة  كغيرىا مف عناصر التراث الثقافي اآلثارالتشريعات الكطنية الخاصة بحماية  إدراج -ِ
، كترمي قاعدة البيانات ىذه إلى إتاحة الفرصة لمكصكؿ ُالخاصة بقكانيف التراث الثقافي باليكنسكك بيانات

 :إلىمف قبؿ الجميع 

 التشريعات الخاصة بحماية التراث الثقافي. - أ

 التأكد مف كجكد كصحة شيادات التصدير كاالستيراد الخاصة بالقطع األثرية.  - ب

 أفمعمكمات عف كيفية التكاصؿ مع السمطات األثرية في كؿ دكلة مف الدكؿ لتكجيو أم سؤاؿ يمكف   - ت
 يخدـ عممية الحماية.

معمكمات عف الجرائـ كالتعديات التي تطاؿ التراث الثقافي، كقد أطمقت مديرية اآلثار كالمتاحؼ في  - ث
قع بالمغتيف العربية كىك مك  www. Damg . gov. syالجميكرية العربية السكرية مكقعا الكتركنيا بعنكاف: 

كتتـ تغذيتو بالمعمكمات الجديدة بشكؿ  ةيشرح التعديات كالجرائـ التي تطاؿ اآلثار السكري كاالنكميزية،
 .ِيكمي

تحث  تجار اآلثار عمى عدـ  ، كالتيُٗٗٗالصادرة عف اليكنسكك عاـ  األخبلقيتعميـ مدكنة السمكؾ  -ّ
 بأنياتكافر لدييـ السبب المعقكؿ الذم يدفعيـ لبلعتقاد  إذا ،ثرنقؿ ممكية أم أ ، أكاستيراد ك، أتصدير
 تـ الحصكؿ عمييا نتيجة تنقيب سرم. ، أكتـ التصرؼ بيا بطريقة غير مشركعةنو أ ، أكمسركقة

أعدىا  ئمة الحمراء التيافي الق إلدراجياكاتخاذ ما يمـز ، المعرضة لمسرقة ، أكالمسركقة باآلثارقكائـ  إعداد -ْ
، بحيث يتـ تحذير المشتريف المحتمميف مف شرائيا كحث السمطات في (ICOMالمجمس الدكلي لممتاحؼ )
لحيف التأكد مف مشركعية مصدرىا كاإلعبلـ عف اختفاء أم ممتمؾ ثقافي  ،االدكؿ المختمفة عمى حجزى

 باستخداـ كافة كسائؿ اإلعبلـ. ،كاف ألم سببو 

 االنتربكؿبالتصاؿ الدائـ ميمتو ا ،أك منبثؽ عف السمطات األثرية ذاتيا، الداخميةإنشاء مكتب تابع لكزارة  -ٓ
ة باآلثار، المشاركة بكافة المتعمق ماكاالطبلع المستمر عمى قكاعد بياناتيكالجمارؾ الدكلية، ، الدكلي

لسمطات حماية التراث الثقافي السكرم بكؿ مفرداتو، كمثاؿ ذلؾ مشاركة ا إلىالتي تيدؼ  ،النشاطات
اآلثار لتسميط الضكء عمى النيب كالتخريب الذم تعرضت لو ، َُِْعاـ ركما  األثرية السكرية في حممة

 .سكرية كالعراقية تحت عنكاف: ) الضحية المنسية(ال

  

                                                           
1
 .16، ص 2006، الصادر عام ثقافًٌر الدولٌة، قسم التراث ال، شعبة المعاٌراجع دلٌل الٌونسكو - 
2
ثار السورٌة، مرجع سابق المدٌر العام لآلثار والمتاحف فً سورٌا، كلمة فً اجتماع مع الٌونسكو لمناقشة واقع اآل مؤمون عبد الكرٌم،د.  - 

 .10ص
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 : أعمال السمطات األثرية في حماية المتاحف:الثاني الفرع
كالعمؿ عمى اطراد مجمكعات مف  ،كدراسة ،: مؤسسة دائمة تنشأ بغرض حفظيعرؼ المتحؼ بأنو 

، ككذلؾ مجمكعات مف كالتقنية ،كالفنية ،كالعممية ،ريخيةالمقتنيات ذات القيمة الثقافية مف النكاحي التا
 .ُكالمجمكعات عمى الجميكر ،المقتنيات العممية عمى أف تعرض ىذه المقتنيات

الجميكر كتقـك  أماـ، مفتكحة ي خدمة المجتمع كتنميتور ربحية فكالمتحؼ ىك مؤسسة دائمة غي 
كاآلثار عف الشعكب كبيئاتيا بيدؼ الدراسة ، كعرض الدالئؿ، كاالتصاؿ، كالبحث، كالصيانة بالشراء

أك  ،أك طبيعية ،أك فنية ،أك تاريخية ،أثريةذات قيمة  أشياءكالتعمـ كالمتعة كتضـ مجمكعات المتاحؼ 
 آثار الحفرياتك ، النقكدك العممية،  األدكاتك ، األصداؼك ، المنحكتاتك  ،المنسكجاتك عممية مثؿ المكحات، 

، الحدائؽ النباتية ِكممة متحؼ عمى المراكز العممية، الببلنيتاريـك إطبلؽكيمكف  كالخزفيات ...الخ.
كالنباتات في  ،ي الزجاجية ) لتربية الحيكاناتالمائية كالمراب كاألحياء ،األسماؾعرض  كأحكاض ،كالحيكانية

 .ّبيئتيا الطبيعية(
الكسائؿ لتيسير دخكؿ المتاحؼ يعرؼ المتحؼ بأنو: ) أم  أجدلف كحسب تكصية اليكنسكك بشأ 

كالنماذج ذات القيمة مؤسسة دائمة تدار في سبيؿ الصالح العاـ بقصد حفظ مجمكعات مف القطع 
 .ْالثقافية(

المكجكدة في  األثريةحماية القطع ل األثريةالكاجب القياـ بيا مف قبؿ السمطات  األعماؿكمف 
 :ما يميفي مستكدعات المتاحؼ  أك، قاعات العرض

 : ككارث التي تصيب اآلثار المنقكلةمكاجية ال -ُ

 كالحرائؽ كالتمكث، ،كالبراكيف، ثار المنقكلة في المتاحؼ الزالزؿتصيب اآل أفكمف الككارث التي يمكف 
 كالجمد يعتبر ،كالصكؼ ،كالكرؽ ،فالخشب .... الخ، كالرطكبةكالبكتيريا كالطيكر ،، كالحشراتكالقكارض

كما أف ركث الطيكر يحتكم عمى أحماض تؤدم إلى تأكؿ البركنز  طعامان مفضبلن لمقكارض كالحشرات،
 عف أف الرطكبة تؤدم إلى تأكسد المعادف كانتفاخ الكرؽ كتمدد الخشب. كالحجارة. فضبلن 

                                                           
1
 1992، الرٌاض، عام المملكة العربٌة السعودٌةلعربً للدراسات األمنٌة والتدرٌب، ، دار النشر بالمركز امل موسى، أمن المتاحفمحمد كا - 

 .101ص
2
البالنٌتارٌوم ) المبٌان أو المرصد( هو: جهاز ٌظهر حركات الشمس والقمر والنجوم والكواكب السٌارة بإسقاط ضوء داخل قبة. والمبنى - 

من متحف أو مدرسة...الخ وقد بنً أول مبٌان فً    المشتمل على الجهاز ٌسمى أٌضا البالنٌتارٌوم وهذا المبنى قد ٌكون منفصال أو ٌكون جزءا  

 http:// forum.arabia4 serv.com? t63771.htmlأوائل القرن الثامن عشر للمزٌد راجع الموقع اإللكترونً
3
كتب الٌونسكو فً طباعة م 2003راجع  منشورات تعرٌف الشباب بحماٌة وإدارة مواقع التراث ، الٌونسكو واالٌكروم ، الطبعة األولى  عام  - 

 .20عمان األردن ، ص
4
 .1960من توصٌة الٌونسكو بشؤن أجدى الوسائل لتٌسٌر دخول المتاحف للجمٌع، بارٌس  1المادة  - 
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 معالجة أسباب حصكؿ في ىذا المجاؿ ىك األثريةتقكـ بيا السمطات  أفيجب  الخطكات التي أكلىكمف 
خبلء، ك الكارثة بطرؽ كقائية قبؿ حصكليا ، ككمثاؿ عمى ذلؾ فقد قامت السمطات األثرية األثريةالقطع  ا 

 .ُالسكرية بإفراغ بعض المتاحؼ مف محتكياتيا ككضعت جميع القطع األثرية في أماكف آمنة
المجتمعكف في  مؤتمر عماف الخاص بمسألة منع االتجار غير المشركع باآلثار السكرية قد تداكؿ لك   

مبلذات آمنة ( في الخارج إذا تأـز الكضع أكثر مف  فكرة نقؿ اآلثار السكرية اليامة إلى ) ،َُِّعاـ 
 ىذه عممية جرد ليذه القطع كيتضمف الجرد تصنيفات كصفية اإلخبلءيسبؽ عممية  أف، كيجب ِذلؾ

كالجمارؾ كمسؤكلي المتاحؼ بكؿ البيانات البلزمة حاؿ ، بحيث يمكف تزكيد الشرطة األثريةلمقطع 
 .ّحصكؿ أم اعتداء ضد ىذه القطع كالسرقة كغيرىا

التخزيف في المتاحؼ؛ لمتقميؿ قدر  كأماكف، ممرات كحجرات إلىكالمنافذ المؤدية ، األبكابمف  اإلقبلؿ -ِ
 اإلمكاف مف احتماالت الدخكؿ إلييا.

 المتحؼ منو لتحديد ىكية مراجعي كالخارجيف، المتحؼ إلىاستخداـ بطاقات خاصة بالمكظفيف الداخميف  -ّ
 دخكليـ كخركجيـ. أكقاتكتحديد 

، كالتأكد ة المتحؼكسبلم، مف. كميما كانت الظركؼ لضماف أالمتحؼ تساىؿ الحراس مع مراجعي عدـ -ْ
 جميع المراجعيف مف المتحؼ قبؿ إقفاؿ أبكابو. مف خركج

، ككضع إشارات تحذير كعكائؽ لمنع كحجرات المتحؼ كتسجيؿ في كافة ممرات، مراقبة أجيزةتركيب  -ٓ
 الزكار مف مبلمسة اآلثار المعركضة في صاالت العرض.

دخاؿ، حظر كؿ أسباب الحرائؽ كالتدخيف -ٔ ، المكاد القابمة لبلشتعاؿ، ككضع أجيزة إنذار مبكر لمحرائؽ كا 
 كتدريب العامميف عمى كيفية التعامؿ مع الحريؽ.

زالة األشجار، إنارة ما حكؿ المتحؼ -ٕ كتركيب أجيزة إنذار ليزرية ، كالجدراف المبلصقة لجدراف المتحؼ، كا 
  بحيث يتـ اكتشاؼ أم محاكلة دخكؿ لممتحؼ بالكقت المناسب.

                                                           
1
 .10اقع اآلثار السورٌة، مرجع سابق، ص مؤمون عبد الكرٌم، كلمة فً اجتماع مع الٌونسكو لمناقشة ود.- 

2
- Regional training on Syrian cultural heritage: addressing the issue of illicit trafficking  

 

Amman, 10-13 February 2013 Final report and Recommendations 2 p30. 

 

  
3
 ، ورقة عمل مقدمة لورشة عمل حماٌة التراث الثقافً السوريث التً ٌتعرض لها التراث الثقافً، إدارة مخاطر الكواركرٌستٌنا مٌنٌغازي - 

ار والمتاحف ، منشورات المدٌرٌة العامة لآلثبدمشق 2013/ 1/ 1-2نعقدة بتارٌخ الم ICOMOS أوقات األزمات بالتعاون مع منظمة االٌكوموس

 وما ٌلٌها. 2، ص2013فً سورٌا لعام 
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مف خبلؿ المطمب األكؿ أف السمطات األثرية تضطمع بدكر ىاـ كحيكم في حماية اآلثار مف  حيتض
ككضعيا في  ،كصيانتيا ،كترميميا ،كأرشفتيا ،خبلؿ اإلجراءات التي تقـك بيا في سبيؿ حفظ اآلثار

 التي تتكاجد فييا اآلثار المعركضة عمى ،فضبل عف حماية صاالت العرض كالمتاحؼ ،مبلذات آمنة
فراد ىذه ائمة المساءلة الجزائية ألتحت ط الجميكر ككؿ ىذه األعباء مفركضة عمى السمطات األثرية

 .السمطات
كبعد االنتياء مف دراسة مياـ السمطات األثرية، سكؼ يتـ البحث في دكر الضابطة العدلية األثرية في 

  حماية اآلثار في المطمب الثاني.
 العدلية األثرية في حماية اآلثار:: دور الضابطة الثاني المطمب

عف الجرائـ كما  : ىيئة تختص بأعماؿ االستدالؿىي(   police judiciaireالضابطة العدلية ) 
اتخاذ بعض إجراءات التحقيؽ  الييئة في حالتي )الجـر المشيكد، كالندب لمتحقيؽ( يخكؿ القانكف ىذه

اإلدارية، إذ يناط بالضابطة العدلية التحرم عف  كالضابطة، كىناؾ فارؽ بيف الضابطة العدلية ُاالبتدائي
الجرائـ كالبحث عف مرتكبييا بعد كقكعيا، أما الضابطة اإلدارية فتقكـ بميمة الحيمكلة دكف كقكع الجريمة 

، كأماـ ىذا التمييز بيف الضابطتيف يظير تساؤالت عف ِمف خبلؿ إجراءات كقائية بمراقبة الحالة األمنية
؟ كما ىي مياـ ىذه الضابطة؟ ككيؼ يمكف إداريةقانكنية لضابطة اآلثار ىؿ ىي عدلية ، أـ الصفة ال

  تفعيؿ ىذه الضابطة.
العدلية مياـ الضابطة  الصفة القانكنية لمضابطة األثرية في الفرع األكؿ، كفي كسيتـ البحث في
رائـ الكاقعة ضد اآلثار في ج، كفي إجراءات تفعيميا كجياز متخصص في قمع الاألثرية في الفرع الثاني

 .الفرع الثالث
 الفرع األول: صفة الضابطة األثرية:

القانكف في  أككمياالتي ينبغي مف خبلليا تنفيذ ما  األعماؿبالعديد مف  األثريةتقـك الضابطة  
 لذلؾ؟ حماية اآلثار، فما ىي الصفة القانكنية التي تخكليا القياـ بعمميا كتنظيـ الضبكط البلزمة

 كأخرل ،إداريةذات طبيعة  بأعماؿمناط بيا القياـ  األثريةعمى ذلؾ ال بد مف معرفة أف الضابطة  لئلجابة
كالتعديات التي  األفعاؿكاف العمؿ مف  فإذا ،ذات طبيعة عدلية، كذلؾ حسب العمؿ الذم جرل ضد اآلثار

مف بناء ميدـ في  أنقاضكسقكط  ،السكنية ؽلممناط األثريةتفرزىا الحياة اليكمية مف جراء مجاكرة المكاقع 

                                                           
1
 .323معجم القانون ، مرجع سابق ، ص - 
2
 .220، الجزء األول، ص1993ر النهضة العربٌة،القاهرة ، الطبعة األولى،د. عمر رمضان السعٌد، مبادئ قانون اإلجراءات الجنائٌة، دا - 
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ية كقياـ شخص ثرم خارج الحدكد التنظيمية في منطقة نائأك مف جراء كجكد مكقع أثرم مجاكر، مكقع أ
 إداريةبككنيا ضابطة  األثريةثرم في البادية، كفي ىذه الحالة تقكـ السمطات بنصب خيمة في مكقع أ

عادة ،المخالفة بإزالة  ٖٓالسكرم في المادة  اآلثاركاف عميو، كىذا ما خكليا بو قانكف ما  إلىالحاؿ  كا 
المخالفات أف  ُِٔك ِٓكِْك ِّك ُٖك ْكاد في حاالت محددة في الم األثريةبالسمطات  أناطتالتي 

كتنظيـ محاضر رسمية بخصكصيا، كفي ىذه الحالة  ،تقكـ بالطرؽ اإلدارية بإزالتيا عمى نفقة المخالؼ
كأصبحت جرائـ فبل بد  ،رية ذات صفة إدارية، أما إذا تجاكزت المخالفات ىذه الحدكدتككف الضابطة األث

مف تنظيـ ضبكط عدلية ينظميا مكظفك الضابطة األثرية كتحاؿ إلى القضاء المختص لمبت بيا كفؽ 
كمديرم  ،مف قانكف اآلثار السكرم، التي اعتبرت كؿ مف المدير العاـ لآلثار كالمتاحؼ ْٖالمادة 

كحراس اآلثار  ،كمراقبي اآلثار ،كمساعدييـ ،كمحافظي المتاحؼ ،كمساعدييـ ،كالمفتشيف ،اراتاإلد
كليـ الصبلحيات التي يتمتع بيا أفراد الشرطة فيما يتعمؽ  ،كرؤسائيـ مف مكظفي الضابطة العدلية

 بكاجباتيـ، كفي ىذه الحالة تككف ضابطة عدلية أثرية.
ىذه  كتتحكؿ ،في قمع مخالفات محددة إداريةفيي ضابطة  ،صفة مزدكجة األثريةلمضابطة  أفكىذا يعني 

 .اآلثارعنيا في قانكف  ان جرائـ منصكص كأصبحت ،تجاكزت المخالفات حدكدان معينة إذاعدلية  إلىالصفة 
 : ميام الضابطة العدلية األثرية:الثاني الفرع

في  كما ىك الحاؿ صفة الضابطة العدلية األثريةمنحت الكثير مف قكانيف اآلثار العربية لمسمطات  
في ضبط  ان متخصص ان جياز  فأنشأت ،بعد مف ذلؾأ إلىكقد ذىبت بعض التشريعات  ،قانكف اآلثار السكرم
صدر القرار الكزارم إذ  المصرم مثاالن نمكذجيان في ىذا المجاؿ،القانكف كيعد ، اآلثارالجرائـ الكاقعة ضد 

، كتقسـ ىذه العامة لشرطة السياحة اإلدارةبمكجبو  تأحدثكالذم  ،ُٕٔٗ/  ُِ/ ُٔتاريخ  ِِٗٔرقـ 
، كقد نية متخصصة في مجاؿ حماية اآلثاركالثا، متخصصة بالنشاط السياحي األكلىككالتيف  إلى اإلدارة
 :ِبالككالة الثانية المياـ التالية أنيط

 كالمتاحؼ. ،كحراسة اآلثار، السياحية تكالمنشآ، تأميف السياح -ُ

 كما يترتب عمييـ مف كاجبات. ،عمى الخفراء مف حيث تكزعيـ كمياميـ اإلشراؼ -ِ

 .كاألثرية، السياحية األماكففي  اإلجراميمكافحة النشاط  -ّ

                                                           
1
استخدام األبنٌة األثرٌة والتارٌخٌة المسجلة التً ال تملكها  11بالملكٌة العامة لآلثار وما ٌترتب علٌها من أحكام. وتخص المادة  4تتعلق المادة  - 

بتغٌٌر معالم األثر الثابت المملوك من قبل  23الغاٌة التً أنشؤت من اجلها، وتتعلق المادة الدولة وهً تحت ٌد مالكٌها أو المصرفٌة بها فً غٌر 
بوضع حقوق ارتفاق جدٌدة على الممتلكات األثرٌة والتارٌخٌة الثابتة بعد تسجٌلها أو إسناد بناء جدٌد إلى هذه  24األفراد، وتتعلق المادة 

بإقامة صناعات ثقٌلة أو خطرة على مقربة من الحرم  25اذورات فً موقع اثري، وتتعلق المادة بوضع أنقاض وق 25الممتلكات، وتتعلق المادة 
 األثري.

2
 .105ص 2004، الطبعة األولى معة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة، الرٌاض، جاد. عبد العاطً أحمد الصٌاد ، األمن السٌاحً - 
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 .كاآلثار، المكاطنكف المتعمقة بالسياحة أك، ي الشكاكل التي يتقدـ بيا السياحتمق -ْ

 :اآلثار النتائج التاليةيد حماية ىذا الجياز عمى صع إنشاءكقد تحققت مف جراء 
 أفع كؿ شخص مف الممكف كمن ،بما يحقؽ احتراـ القانكف األثريةتحقيؽ التكاجد الشرطي في المناطؽ  - أ

 ارتكاب جريمة ضد اآلثار. إلىيتجو 

مف جراء الخبرة المكتسبة مف خبلؿ العمؿ في مجاؿ  األثريةتحقيؽ التطكر في مجاؿ تأميف المناطؽ  - ب
 .األثريةؽ تأميف السياح كالمناط

تأميف حماية  إلىبالنتيجة  أدلمما  ،اآلثارالشرطة المختمفة في مجاؿ حماية  أجيزةتحقيؽ التعاكف بيف  - ت
 .لآلثار أفضؿ

إجراء التسكية في بعض الجرائـ حسب الصبلحيات التي يحددىا القانكف. فالتسكية ىي صكرة مف صكر  - ث
ذا .التصالح بيف الدكلة كبيف الجاني كاف الصمح حسب تعريؼ محكمة النقض المصرية ىك: نزكؿ  كا 

بقكة القانكف مما  أثرهالييئة االجتماعية عف حقيا في الدعكل مقابؿ الجعؿ الذم قاـ عميو الصمح كيحدث 
. فإف التسكية تحدث نفس ُتحكـ بانقضاء الدعكل الجنائية أفما تـ الصمح  إذاالمحكمة يقتضي مف 

الجنائية الفرنسي مصطمح  اإلجراءاتمصطمح مرادؼ لمصمح، فقد استخدـ قانكف النتيجة القانكنية كىي 
مع اإلشارة أف التسكية يمكف أف تككف مف قبؿ الضابطة  .ِ( la transaction pénale) التسكية 
إال أف  ،فتجرم في أم مرحمة مف مراحؿ القضية ،كقد تتأخر حتى كصكؿ الممؼ إلى القضاء ،العدلية

 في مرحمة تنظيـ الضبط مف قبؿ الضابطة العدلية. األغمب أف تتـ

قانكف اآلثار المغربي عرج عمى مسألة  أف ث في قكانيف اآلثار العربية تبيف ليكلدل البح 
المصالحة في جرائـ اآلثار الكاردة فيو، كما اعتبر قانكف  أجاز إذ ،التسكية مستخدما مصطمح المصالحة

كىي جرائـ تيريب اآلثار كاالشتراؾ  ،االعتراؼ ببعض جرائـ اآلثار ،ََُِلعاـ  ّاآلثار المصرم رقـ 
أك جمع آثار بقصد التيريب المنصكص عنيا في  و،إخفائأك  ،ثرأأك حيازة  ،بتيريب اآلثار كسرقة اآلثار

 ْٗعمى الجناة مانعا مف مكانع العقاب كفؽ المادة  القبض إلقاءأك المساىمة في   ّْك ِْالمادتيف 
فك  ،التكجو مف القانكف المصرم ، كىذامنو نو إال أ ،لـ ينطبؽ عميو كصؼ التسكية بالمعنى الحرفي ليا ا 

 مف حيث النتيجة كالمآؿ. األقؿمة لمتسكية عمى ثيعد صكرة مما أفيمكف 

                                                           
1
 .ِٕٗرقـ  ُْالنقض س  أحكاـ، مجمكعة ُّٔٗ/ ُِ/ ُٔنقض جنائي مصرم تاريخ  - 
2
 - Le bois _ Happe  Joceline. De La transaction pénale. A La composition pénale. loi m 99- 45 du 23 juin 1999 . 

    J .c. p. 2000. p198. 
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 اآلثارالتسكية في بعض جرائـ اآلثار كحيازة  إجازةكحبذا لك نص قانكف اآلثار السكرم عمى 
ككذلؾ  ،داخؿ القطر بدكف ترخيص آلخرثار المممككة ممكية خاصة مف مكاف أك نقؿ اآل ،بدكف ترخيص
 كذلؾ تسييبلن  ،كغيرىا مف الجرائـ ذات الخطكرة المحدكدة ،اآلثارعف اكتشاؼ  اإلببلغجرائـ عدـ 

فيما لك مضى الجاني في سمككو دكف أم محفزات تشجعو  أخرللممحافظة عمى ىذه اآلثار مف مخاطر 
 لآلثاريبقى الحائز  أف لآلثاربالنسبة  أفضؿالحالتيف  أم فمثبلن  كاالعتراؼ أك البكح بجريمتو،عكدة عمى ال

جراءقيامو باالعتراؼ بحيازتيا  أـمحتفظا بيا في الخفاء  ؟ بالتأكيد الحالة  األثريةالتسكية مع السمطات  كا 
   لمجميع.  األفضؿالثانية ىي 

 طة العدلية األثرية:تفعيل دور الضاب إجراءات: الثالث الفرع
د مف القكانيف العربية المتعمقة بحماية اآلثار عمى منح بعض مكظفي السمطات األثرية ينصت العد 

  مف قانكف اآلثار السكرم. ْٖلمادة كما ىك الحاؿ في ا ،صفة الضابطة العدلية
 ََُِلعاـ  ُٔاألردني رقـ الجزائية مف قانكف أصكؿ المحاكمات  َُكفي األردف خكلت المادة 

، بحيث يقكمكف كاألنظمة المنكط بيـ تطبيقيا، ي ضبط المخالفات كفقا لمقكانيفلمراقبي اآلثار الحؽ ف
 .بإيداع محاضر الضبكط المتعمقة بمخالفات اآلثار لممراجع القضائية المختصة

 ٓٓ مف قانكف اآلثار العراقي رقـ ْٖيتـ تعديؿ المادة  أفبعض الباحثيف في العراؽ  أكصىكما 
تنظيـ الضبكط في المحافظات حؽ األثرية كفركع الييئة ، لسمطة األثريةبحيث يمنح رئيس ا ،ََِِلعاـ 

المعتدل  اآلثاركالتقاضي في حاؿ حصكؿ اعتداء عمى اآلثار بغض النظر عف عائدية  ،تقديـ الشكاكلك 
 .ُعمييا مع االحتفاظ بما تقره القكاعد العامة مف حقكؽ لمممكية الخاصة

جياز متخصص ىي إحداث  ،أف الطريقة المثمى في تعزيز عمؿ الضابطة العدلية األثرية كاعتقد
مداده بالكادر المدرب، تابع لكزارة الداخمية، أك لكزارة الثقافة سائؿ كالبنية التحتية المناسبة بما في ذلؾ ك ، كا 

كسائؿ البلزمة حسب مف الكالتصكير كغير ذلؾ ، كالمراقبة، كالتعقب، التقنية الحديثة في االتصاؿ
، كمنح ىذا الجياز كافة صبلحيات الضابطة العدلية كي يتمكف مف تنظيـ الضبكط مقتضيات العمؿ

 البلزمة في حاالت االعتداء عمى اآلثار.

                                                           
1
تحت عنكاف : ) الحماية القانكنية  َُِِاـ راجع تكصيات المؤتمر العممي السنكم الرابع المنعقد في جامعة المكصؿ العراقية في شير نيساف ع - 

 .ِمرجع سابؽ، ص العراؽ أنمكذجا( –ضارم كالثقافي لآلثار كالتراث الح
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ف ما سبؽ يدفع لمدعكةك  في الجميكرية العربية  جياز ضابطة عدلية أثرية متخصص إلى إنشاء ا 
إذ ال يكفي منح بعض المكظفيف في المديريات العاممة في مجاؿ اآلثار كصؼ الضابطة العدلية  .السكرية

 خاصة أنيا ال تمتمؾ المعدات كال الكادر البلزميف لتنفيذ مياميا.
مف دراسة المبحث األكؿ أف ىناؾ العديد مف المياـ اإلجرائية التي تتقاسـ القياـ بيا  ييستنتج

بطة العدلية األثرية كىذا األمر يقتضي التعاكف كالتنسيؽ بيف ىاتيف الجيتيف مف السمطات األثرية كالضا
أجؿ نجاح العمؿ اإلجرائي في تحقيؽ ىدؼ قانكف اآلثار المتمثؿ في حماية اآلثار، كىذا يفترض كجكد 
نصكص قانكنية مرنة تساعد السمطات األثرية كالضابطة العدلية األثرية في تنفيذ مياميا تحت مظمة 

 قانكنية كاضحة المعالـ.
كسكؼ يتـ البحث في جزء ىاـ مف األحكاـ اإلجرائية المتمثمة في عممية استرداد اآلثار التي تـ 

 إخراجيا إلى الخارج بصكرة أك بأخرل في فترات زمنية مختمفة في المبحث الثاني.
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 الثانيالمبحث 
 اآلثاراسترداد 

الفتقار  أدلمما  ؛الخارج إلىلمنزيؼ خبلؿ حقب تاريخية مختمفة تعرضت اآلثار العربية  لقد 
في مستندات دراسة الحضارات المتعاقبة  أساسيةكما نتج عنو مف ضياع حمقات  ،العربية األثريةالساحة 

 ، أك فيما يخص كؿ قطر عربي بشكؿ منفرد.ي مرت عمى الكطف العربي بشكؿ عاـالت
فك   لمخارج كاف في جزء كبير منو قد كقع خبلؿ الحقب  اراآلثتسرب  أفكاف مف المعركؼ  ا 

في ظؿ  اآلثار بأىميةكزاد مف كطأة ىذا التسرب قمة الكعي ، التي عانت منيا الببلد العربية ،ةاالستعماري
 .ىذه الحقب
 بإصداركتتكيج ىذا الكعي  اآلثار بأىميةكالرسمي _  _ الشعبي األثرمنو كبعد تنامي الكعي إال أ 

كاجبات  أىـمف  أصبح، فقد اآلثارباسترداد  خاصةن  كالتي تضمنت بنكدان ، اآلثارالقكانيف الخاصة بحماية 
لمخارج  اآلثارفما ىي طرؽ تسرب ، الخارج إلىالمتسربة  اآلثارالقياـ بما يكفؿ استرداد  األثريةالسمطات 

آثارىا؟ كما ىي الذم تعتمده الدكؿ عند مطالبتيا باسترداد  ي، كما ىك المستند القانكنإعادتياككيؼ يمكف 
نو عائد ليا مف آثار؟ كسكؼ تتـ دراسة أ إلييا الدكؿ السترداد ما تدعي أطبيعة دعكل االسترداد التي تمج

لبلسترداد في المطمب الثاني، ثـ  ةطرؽ تسرب اآلثار في المطمب األكؿ، كالبحث في المرتكزات القانكني
 اـ دعكل االسترداد في المطمب الثالث.دراسة أحك

 الخارج. إلى اآلثار: طرق تسرب المطمب األول
 ان ليذا التسرب طرق فإف، الخارج إلىىي تسرب آثارىا النتيجة المفجعة لمببلد العربية كانت  إذا 
 :فيما يمي إجماليامختمفة يمكف لنا  كأساليب

 كاليبات لحكاـ آخريف، تأخذ ىذه اآلثار شكؿ اليدايا إذ .خركج جزء مف اآلثار برضاء الحكاـ، كمكافقتيـ -ُ
 الكثير أىدل، كما فعؿ الرئيس المصرم أنكر السادات، الذم بمد مف الببلد العربية إلىأك لزكار حضركا 

كاجية قصر المشتى الحجرية التي خرجت مف  ، كمثاؿ آخرُأجانبمف اآلثار الفرعكنية النادرة لزعماء 
 كىي حاليان  (غميكـ) لمقيصر َُّٗعاـ  بإىدائياعمى قياـ السمطاف العثماني عبد الحميد  ان مصر بناء

  ّالتي تضمنت قانكف الجمارؾ التدمرم الحجرية األلكاحككذلؾ خركج  (ِبرليف) مكجكدة في متحؼ 
                                                           

1
بحث مقدم لمجلة بٌت الحكمة، العراق، بغداد، الطبعة األولى، مإسسة  -وطنٌا  ودولٌا   –د . عبد الكرٌم ذٌب الجبوري، الحماٌة القانونٌة لآلثار - 

 .62، ص2001والطباعة، إبداع للتصمٌم 
2
العرب المنعقد فً تونس عام  ، ورقة عمل مقدمة لمإتمر وزراء الثقافةبٌة السترداد الممتلكات الثقافٌة، نحو خطة عمل عرد. أٌمن فإاد سٌد - 

 .126ص 1991ـ المنظمة ـ والثقافة والعلوم )ألكسو( تونس  ، منشورات المنظمة العربٌة للتربٌة1991
3
 انظر خال اسعد ، زنوبٌا ملكة تدمر والشرق، مرجع سابق. -التدمرٌة وفق اللغة - 
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الزايؼ( عاـ لؤلمير الركسي )اباميؿ  يفف العثمانيطيالسبلأحد ركسيا كيدية مف  إلىمف سكريا ( ُ)اآلككرا
 .ّمكجكدة في متحؼ االرميتاج بمكسكك كىي حاليان  ،ُِِٖٖ

المصرم  ، كقانكف اآلثارباآلثارخركج بعض اآلثار مف خبلؿ نصكص القكانيف التي تسمح باالتجار  -ِ
، رغـ إلى الكقت الحاضر ،االتجار باآلثار ، كبعض القكانيف العربية التي تبيحُُِٗلعاـ  ُْالقديـ رقـ 
 لبالغة عمى اآلثار.الخطكرة ا

بية نجد غال إذ !األثريةالقكانيف التي تجيز القسمة مع البعثات  مف اآلثار بسبب تساىؿ بعضجزء  خركج -ّ
ضمف شركط محددة منيا  ،التي يتـ اكتشافيا اآلثارجزء مف امتبلؾ بعثات التنقيب ل القكانيف العربية تجيز

مف صنفيا لدل الدكلة. فقانكف اآلثار  كالتي يكجد، المكررة اآلثارالمكتشفة مف  األثريةتككف القطع  أف
منو  ِٓجرم عمى المادة كبمكجب التعديؿ الذم أ، المثاؿعمى سبيؿ ُّٔٗلعاـ  ِِِالسكرم رقـ 

التي  األجنبيةمنح بعثات التنقيب  أجاز ،ُٗٔٗ/ُِ/ِتاريخ  ِٓٗبمكجب المرسكـ التشريعي رقـ 
باران مف تاريخ التي ستغمرىا مياه سد الفرات اعت ،كاقع األثرية السكريةسيجرم الترخيص ليا بالعمؿ في الم

، كما ال يشمؿ ىذا المنح القطع األثرية الفريدةكال يشمؿ  ،نصؼ اآلثار المنقكلة المكتشفة نفاذ ىذا المرسكـ
القطر أم حضارة في ، أك امة التي تمثؿ حضارة كادم الفراتالقطع الضركرية الستكماؿ المجمكعات الي

 العربي السكرم.
 ميا إلى الخارج بحجة القسمة. تـ نق ،مةإلى أف العديد مف اآلثار المي ،جاؿكال بد مف اإلشارة في ىذا الم
 كمف ثـ إعادة تركيبيا ،قطع صغيرة بعد قصيا إلى ،تـ نقميا إلى ألمانيا ،فمثبل بكابة عشتار في العراؽ

عمى اتفاؽ بيف السمطنة  ان حصكؿ عمى ىذه البكابة كاف بناءأف ال الحجة لدل السمطات األلمانية، ككانت
يتضمف القسمة الرضائية لآلثار المكتشفة مف قبؿ  ،ُٖٗٗعاـ  ةالعثمانية آنذاؾ كبيف الحككمة األلماني

، كقد تناست السمطات ُِٔٗيف العراقية كاأللمانية عاـ تبله اتفاقية بيف الحككمت ،ْالبعثة األلمانية
، ىذا مف جية كبالتالي كانت حككمتو قاصرة، كمتا الحقبتيف كاف تحت االحتبلؿ العراؽ فياأللمانية أف 

كمف جية ثانية أف االتفاقية التي أبرمت مع السمطنة العثمانية كالحككمة األلمانية كانت تتيح لمبعثات 
 .ٓأجنبية عنيا األلمانية البحث عف اآلثار العراقية كاكتشافيا كليس تقطيع أكصاليا كنقميا إلى ببلد

                                                           
1
وفق تعرٌف الٌونسكو هً مساحة مفتوحة من األرض كانت تقوم فً المدن الٌونانٌة القدٌمة لالجتماعات التشرٌعٌة واألسواق   )أغورا ( - 

الطبعة األولى طباعة مكتب الٌونسكو فً عمان  2003وٌرادفها عند الرومان كلمة الفورم.) للمزٌد راجع منشورات الٌونسكو واالٌكروم لعام 
 . 21األردن ص

2
 .2004، لعام 542تارٌخ من االستٌالء والتهب والتهرٌب، مجلة العربً الكوٌتٌة، العدد  -عاد مكرم، التنقٌب األثري فً سورٌاس - 
3
 .15عفٌف بهنسً ، مرجع سابق ص - 
4
 .23وطنٌا  ودولٌا ، مرجع سابق، ص–د. عبد الكرٌم ذٌب الجبوري، الحماٌة القانونٌة لآلثار  - 
5
 . 11، ص2010، لعام 42د. بهنام أبو الصوف، فً لقاء مع مجلة اإلنسانً، العدد  - 
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ففي أكاخر فترة االحتبلؿ العثماني  ،الدكؿ العربيةلتي تعرضت ليا ا الحقب االستعمارية أثناءخركج اآلثار  -ْ
لمكطف العربية كخبلؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، قامت مجمكعات متخصصة كأغمب 

كببلد الشاـ، كاستطاعت االستيبلء أعضائيا مف الييكد بنبش العديد مف عكاصـ الشرؽ القديـ في العراؽ 
عمى اآلالؼ مف الرقـ الطينية المدكنة بالخط المسمارم، كقامت بإرساليا إلى متحؼ استانبكؿ المشاد 

أف دكؿ الحمفاء كبعد انتصارىا في الحرب  ، كماُحديثان، كال تزاؿ قابعة في متاحؼ تركيا إلى حد اآلف
الببلد التي كانت خاضعة لبلنتداب، ككمفت ضباطان مف جيكشيا العالمية األكلى أنشأت دكائر لآلثار في 

 . كمثاؿ ذلؾِكمفتشيف آثار، فمعبكا دكران كبيران في سرقة اآلثار كنبش المكاقع األثرية كتيريبيا إلى ببلدىـ
لممحراب الخشبي الذم يعكد  ب إباف االستعمار الفرنسي لسكرياسرقة الجنراؿ الفرنسي )فيفاف( حاكـ حم

، حيث نجـ ّ، كنقمو إلى فرنساُِْٗإلى فترة السمطاف نكر الديف زنكي مف جامع الخميؿ بقمعة حمب عاـ 
عف االحتجاج عمى ىذا الفعؿ آنذاؾ إنشاء جمعية أصدقاء القمعة، كالتي أصبحت فيما بعد جمعية 

كما حصؿ عند احتبلؿ الكياف الصييكني ك  آلف.العاديات بحمب، إال أف المحراب لـ يعد إلى كطنو حتى ا
ما جرل مف نزيؼ لآلثار العربية  كأيضا، ْالفمسطينية كاألراضي، كالجكالف السكرم ناء المصريةيلس

 .ََِّاألمريكي لمعراؽ عاـ  االحتبلؿ بافإالعراقية 
الخارج مف  إلىيا ، كمف ثـ تيريبكغير مشركعة، كاستخراجيا بعمميات تنقيب سرية، كتعتبر سرقة اآلثار -ٓ

حيث تـ  ُٕٗٗالكبرل في مصر عاـ  اآلثار، كمثاؿ ذلؾ قضية تيريب طرؽ تسرب اآلثار شيكعان  أكثر
بيذه  ، ككاف مف بيف المتكرطيفألمانيا إلىالمصرية مف مصر  اآلثاراكتشاؼ عصابة دكلية لتيريب 

 .ٓآخريفكضباط شرطة ، مف مصرم سابؽالقضية مدير أ
، كما حدث في سرقة رأس الممكة قتيا مف قبؿ بعثات التنقيب ذاتياطريؽ سر  خركج بعض اآلثار عف -ٔ

التي عثرت عمييا بعثة  (حمك رابي)في ألمانيا، ككذلؾ سرقة مسمة  ، كىك حاليان تيالمصرية نفرتيالفرعكنية 
كىي ، قميا بصكرة غير مشركعة إلى باريس، كمف ثـ قامت بنفي العراؽ َُُٗقيب الفرنسية عاـ التن

، في حيف بقي لمدكلة األـ العراؽ نسخة جبسية معركضة في ٔحبيسة في متحؼ المكفر بباريس حاليان 
 .ٕالقاعة الخامسة في المتحؼ العراقي ببغداد

                                                           
1
عبد الصاحب الهر، الحماٌة القانونٌة لآلثار والتراث، بحث منشور فً مجلة بٌت الحكمة، العراق، بغداد، الطبعة األولى، مإسسة إبداع  - 

 .34، ص2001للتصمٌم والطباعة،
2
 - J.CHAMONARD, " A-propos du service Antiquités de Syrie" Syrie I, 1920.p.48.          
3
 .2004، لعام، 542هب والتهرٌب، مجلة العربً الكوٌتٌة، العدد تارٌخ من االستٌالء والن -ً سورٌاسعاد مكرم، التنقٌب األثري ف - 
4
 .12بشار خلٌف ، مرجع سابق ص د. - 
5
 .459ابق صولٌد محمد رشاد إبراهٌم ، مرجع س د. - 
6
 .19ص ،1991 ،بٌروت، الطبعة األولى ، لبنانالبابلٌة فً المدونات التوراتٌة، دار بٌسان للنشر والتوزٌع ر الكتاباتاألب سهٌل قاشا، أث - 
2
 .40، ص 2000، دمشق  عبد الحمٌد الذنون، التشرٌعات البابلٌة، الطبعة األولى، دار عالء الدٌن- 
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قياـ بعض الدبمكماسييف باستخداـ الحقيبة الدبمكماسية لنقؿ اآلثار مف الببلد التي يعممكف بيا إلى ببلد  -ٕ
كىذا ما دعا متاحؼ بحيث تصبح ذات مصدر شرعي ، أك لميا لؤلفراد، أك إىدائكمف ثـ بيعيا ،أخرل

مؤتمر عماف إلى التكصية بكجكب كجكد كثيقة تصدير مف البمد التي يتـ نقؿ اآلثار منيا عبر الحقيبة 
 .ُالدبمكماسية منعا لتيريب اآلثار السكرية

احدة ىي نزيؼ اآلثار إلى نخمص مف المطمب األكؿ أف ىناؾ العديد مف الطرؽ التي تصب في نتيجة ك 
الخارج مما يقتضي بذؿ الجيكد البلزمة لمنع خركج اآلثار مف خبلؿ إيجاد اآلليات القانكنية الكفيمة بقمع 

غبلؽ المعابر ك  ،ىذه الظاىرة كمنيا تشديد الرقابة عمى الحدكد كالمعابر الشرعية عف  فضبلن  .غير الشرعيةا 
أك تصرؼ قانكني قد يؤدم إلى خركج اآلثار كاشتراط التعيد بعدـ  ،كضع نظاـ صاـر يعيؽ أم إجراء

إخراج األثر مكضكع التصرؼ القانكني الماس بممكية األثر إلى الخارج تحت طائمة البطبلف كالمساءلة 
 الجزائية.
كيقكـ إجراء استرداد اآلثار عمى العديد مف المرتكزات كاألسس القانكنية، كىذا ما سكؼ يتـ تناكلو  

 ي المطمب الثاني. ف
 : المرتكزات القانونية لسترداد اآلثارالمطمب الثاني

تعتمد الدكؿ ممثمة بسمطاتيا األثرية المكمفة باسترداد اآلثار عمى العديد مف المرتكزات القانكنية  
ركع لمرتكزات مف خبلؿ الفمطالبتيا باسترداد آثارىا كستتـ دراسة ىذه ا أساسالتي تبني عمييا ىذه الدكؿ 

 :التالية
 :القوانين الوطنيةفي : الفرع األول

نصكصان تفرض عمى السمطات األثرية العمؿ عمى استعادة اآلثار  تتضمف القكانيف الكطنية 
كتعديبلتو  ،ُّٔٗلعاـ  ِِِمف قانكف اآلثار السكرم رقـ  ُِ، كمثاؿ ذلؾ المادة الخارج إلىالميربة 

، كتكصيات ، كالمعاىداتتعمؿ كفي حدكد االتفاقيات أفالسكرية  األثريةكالتي تفرض عمى السمطات 
ف تساعد كذلؾ ، كأج الجميكرية العربية السكريةخار  إلىالميربة  اآلثارالمؤسسات الدكلية عمى استعادة 

 سكريا بشرط المعاممة بالمثؿ. إلىاألجنبية الميربة  اآلثار إعادةعمى 

                                                           
1
- Regional training on Syrian cultural heritage: addressing the issue of illicit trafficking  
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 ان رط المعاممة بالمثؿ شركطاآلثار السكرم باإلضافة لش مف مشركع  تعديؿ قانكف ّْكتضيؼ المادة 
 :أخرل ىي

 أك لممالؾ بسند صحيح.، لممشترم حسف النية عادالن  تعكيضان  أف تدفع الدكلة طالبة االسترداد -ُ

عادتو إلييا. -ِ  أف تبرز الدكلة طالبة االسترداد الكثائؽ المؤيدة ألحقيتيا في طمب حجز ذلؾ التراث كا 

عادتو إلييا.أف تدفع الدكلة  -ّ  طالبة االسترداد جميع المصاريؼ المترتبة عمى ضبط التراث كحفظو كا 
مف  ُٓالمادة ك ، ُٕٗٗلعاـ  ٖمف قانكف اآلثار اليمني رقـ  ّْكيتطابؽ ىذا النص مع نص المادة 

  .نظاـ اآلثار السعكدم
 اآلثارانيف نيج قك ف نيجان مختمفان ع ُ/َّادة في الم ،ُٗٗٗعاـ كقد نيج قانكف اآلثار السكداني 

السترداد  لآلثارتسعى الييئة العامة  أفالعربية السابقة الذكر، حيث نصت المادة المذككرة منو عمى 
فرض عمى ىيئة السكداني  اآلثارقانكف  أف، كيبلحظ خرجت مف الببلد بطرؽ غير مشركعة التي اآلثار
ما ىك معمكؿ بو  تباعإبنو لـ يمـز الييئة إال أ ،التي خرجت بطرؽ غير مشركعة اآلثاراسترداد  اآلثار

لمييئة  مف الحرية ىامشان  أنو أعطى أم. كتكصيات المؤسسات الدكلية، كالمعاىدات، بمكجب االتفاقيات
نو لـ يفرض عمى الييئة التعاكف مع الدكؿ ، كما أتنتيجيا الييئة أفالتي يجب  اآلليةيحدد  دكف أف
اكف الدكلي في مجاؿ حماية كىذا نيج يخالؼ مبدأ التع، إف كجدت في السكداف آثارىافي استعادة  األخرل
 كاستعادتيا.، اآلثار

كأعجبكا بحضارتيا الحديثة ، نيـ الذيف سكنكا الببلد األجنبيةكخاصة م ،كبما أف فئة مف األفراد
التي تـ نقميا إلى الخارج ر أف اآلثا: قد اعتنقكا فكرة مفادىا ،كقيميـ، قدرا كبيرا مف مبادئيـ لدرجة فقدانيـ

كطرؽ  ،كصيانة ،، كترميـليو ليا القائمكف عمييا مف عنايةم يك كذلؾ بسبب االىتماـ البالغ الذ، محظكظة
 ا ىي أعماؿ ليا غايات سياحيةلآلثار بمقدار م عرض خبلبة متناسيف أف كؿ ىذه األعماؿ ليست إجبلالن 

 كتجارية بحتة.
ني أرلك   أك ، في الببلد العربية يجـر كؿ تركيجضركرة إدراج نص في قكانيف حماية اآلثار  ا 

أك جرل نقميا ، لتي تـ نقميا في فترات االستعمارتمؾ ا كخاصةن ، لبقاء اآلثار في الببلد األجنبيةتبرير 
يب مف قبؿ التنقأك المتعمقة ب، تفاقيات الخاصة بحماية اآلثارأك لبل، يةبصكرة مخالفة لمقكانيف الكطن

سة التاريخ بصكرة متكاممة مف ، ألف بقاء اآلثار في مكطنيا األصمي يتيح لمباحثيف دراالبعثات األجنبية
، كال يبرر اإلىماؿ الحضارات التي قامت عمى أراضييا مف حؽ الببلد العربية أف تنعـ بآثارأنو ، كما جية

 كف معالجة ىذا اإلىماؿ بطرؽ شتى ، كيمرجأك بقائيا في الخا، نقميااآلثار أف يتـ الذم تعاني منو 
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 كالمتاحؼ  ،كما رافقو مف اىتماـ باآلثار، لذم تشيده غالبية الببلد العربيةخاصة بعد التطكر الممحكظ ا
 ككذلؾ النيضة السياحية التي تشيدىا الببلد العربية.

 التفاقيات الدولية:في : الفرع الثاني
 ، في سبيؿ تحقيؽ حماية التراث الثقافي لمدكؿ في حالتي السمـ الدكليةدت العديد مف االتفاقيات عق 
 :فيما يمي االتفاقياتىذه  أىـ، كسيتـ ذكر كالحرب

 1954: اتفاقية لىاي عام أول
منظمة  إليو، في مؤتمر دكلي دعت ُْٓٗ /ٓ/ُْىذه االتفاقية في الىام بتاريخ  أقرت 
 كأعرافيا  الخاصة بقكانيف الحرب البرية، ،َُٕٗالتفاقية الىام عاـ كتعتبر ىذه االتفاقية تكممة ، اليكنسكك

التراث الثقافي لمببلد قاعدة عرفية مبلزمة لقانكف الحرب تقضي باحتراـ  ،َُٕٗقدمت اتفاقية عاـ  إذ
عادة، المغمكبة  .ُالعمميات الحربية أثناءالمنتزعة مف ىذا التراث  الثقافية  الممتمكات كا 

عادة، في حماية األماـخطكة ىامة نحك  ُْٓٗككانت بذلؾ اتفاقية الىام عاـ  تراث الشعكب  كا 
فاقية بركتكككؿ منعقد بنفس كليذه االت، ُٔٓٗ/ٖ/ٕقية حيز التنفيذ بتاريخ خمت ىذه االتفادكقد . المحتمة

 .ُٗٗٗالكقت، كبركتكككؿ ثاني عاـ 
اقدة تصدير ممتمكات ثقافية مف أراضو تحتميا  المتع األطراؼيحظر عمى  فإنوعمى ذلؾ  ان كبناء
ذا، لمنع أم شخص مف القياـ بتصديرىا تتخذ جميع التدابير البلزمة أف  كيجب عمييا حدث عمى الرغـ  كا 

 إلى إعادتورضو محتمة بند مف بنكد الممتمكات الثقافية فسكؼ يتعيف مف أرى د  صي  أفمف ىذه التدابير 
ف الدكلة التي تحتؿ تمؾ ، عمما بأاألعماؿ العدكانيةبعد انتياء  األراضيالسمطات المختصة في تمؾ 

، أك اقتنكا تمؾ الممتمكات ت المستحقة لمف يككنكا قد اشتركاتدفع التعكيضا أفسيككف عمييا  األرض
المحتمة ال  األراضيالتي يتـ نقميا مف  ،الممتمكات الثقافية أفبحسف نية، كما ينص البركتكككؿ عمى 

عاـ األكؿ حرب، كقد دخؿ بركتكككؿ الىام  كتعكيضاتاالحتفاظ بيا  األشكاؿشكؿ مف  بأم يجكز
 .ُِٔٓٗ/ٖ/ُٕحيز التنفيذ بتاريخ  ُْٓٗ

                                                           
1
العرب المنعقد فً  قدمة لمإتمر وزراء الثقافة، ورقة عمل ملثقافٌة وقت السلم وفً زمن الحرب، تنظٌم مبدأ إعادة الممتلكات اأ.عتٌقة الدراجً - 

 .53ص ،1991تونس  ـ المنظمة ـ ، منشورات المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ) ألكسو( 1991تونس عام 
2
- Unesco – convention for the protection of cultural property in the Event of armed conflict .Paris  , 1954.  
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عمى  ان مرة بناء ألكؿالتي تتضمنيا  اإلجراءاتليذه االتفاقية فقد جرل تطبيؽ  التنفيذيةالبلئحة  أما
عندما اعتدل الكياف الصييكني عمى  ،ُٕٔٗحرب النكسة عاـ  أثناءمبادرة المدير العاـ لميكنسكك 

  .ُمنيا ان العربية كاحتؿ أجزاء األراضي
عادتيا، اآلثاربقيت قاصرة عف حماية  ،ُْٓٗلعاـ  اتفاقية الىام أف إال ، ككنيا مكاطنيا إلى كا 

ىذه ، ألف نصكص انكني ممـزكمبدأ ق ،َُٕٗال تقر القاعدة العرفية التي تبنتيا اتفاقية الىام عاـ 
 اإلضافي، كحتى البركتكككؿ الممتمكات الثقافية بصكرة ممزمة إعادةتنظـ  أحكاـاالتفاقية ال تنطكم عمى 

السامية بمنع  األطراؼ( بأف يتعيد كؿ طرؼ مف ُمنو كفي الفقرة ) األكؿلبلتفاقية ينص في الفصؿ 
، كفي الفقرة الثانية ينص ا خبلؿ نزاع مسمحالتي يحتمي األراضيتصدير الممتمكات الثقافية المكجكدة عمى 

السامية المتعاقدة بأف يسمـ عند انتياء العمميات الحربية الممتمكات الثقافية  األطراؼعمى تعيد كؿ مف 
 أف، كىذا يعني التي كانت تحت االحتبلؿ ،لؤلراضيالسمطات المختصة  إلى أراضيوالمكجكدة عمى 

نما، اآلثار بإعادةمف أم نص ممـز  يان جاء خال أيضان  اإلضافي البركتكككؿ مجرد تعيدات مف  األمربقي  كا 
 االتفاقية. أطراؼ

تعتبر تراجعان عما حققو المجتمع الدكلي في اتفاقية  ،ُْٓٗاتفاقية الىام لعاـ  أفكيرل البعض 
 مقبكلة عمى نطاؽ كاسع عبر العقكد السابقة لتراجعيا عف القاعدة العرفية التي كانت ،َُٕٗالىام عاـ 

، كذلؾ بسبب الطبيعة االختيارية بلـ التي تمت الحربيف العالميتيفكالتي كرستيا بكجو خاص معاىدات الس
 .ِاإلضافيكبركتكككليا  ُْٓٗلنصكص اتفاقية الىام عاـ 

، حيث تكصؿ رجفي الخا اآلثارحؿ قانكني الستعادة  إيجاد كاف مف الكاجبىذا الكضع  كأماـ
 .َُٕٗاتفاقية باريس عاـ  إلىكبعد مشاكرات عديدة في ظؿ اليكنسكك ، الدكليالمجتمع 

 1971: اتفاقية باريس ثانياً 
 ةعشر  مر العاـ لميكنسكك بدكرتو السادسفي المؤت ،َُٕٗ/ُُ/ُْىذه االتفاقية بتاريخ  إقرارتـ  

ىذه االتفاقية باتخاذ  أطراؼحيث تعيدت  ،ُِٕٗ/ْ/ِْ، كدخمت حيز التنفيذ بتاريخ المنعقدة في باريس
  :ّالتدابير البلزمة لما يمي

 بطرؽ غير مشركعة. األـ مف اقتناء ممتمكات ثقافية صدرت مف ببلدىا أراضييامنع المتاحؼ الكاقعة في  - أ

                                                           
1
الصادرة عن منظمة األمم المتحدة للتربٌة والثقافة والعلوم  1913االتفاقٌات التً أقرتها الٌونسكو بشؤن حماٌة التراث ، الطبعة األولى عام  - 

7,place  de fontenoy ,75700 Paris ,p.15-16.                                                                                                                

      
2
 .54، مرجع سابق ، صعتٌقة الدراجً - 
3
 .1920من اتفاقٌة بارٌس لعام  2المادة  - 
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االتفاقية أك مؤسسة عامة بعد دخكؿ ، ية التي تككف قد سيًرقٍت مف متحؼحظر استيراد الممتمكات الثقاف  - ب
 حيز التنفيذ.

بعد العمؿ  -عمى طمبيا  ان بناء –العائد ليا  الدكلة إلى استكرد كأ، ثقافي يككف قد سيرؽى أم ممتمؾ  إعادة  - ت
لممشترم ذم النية  ا عادالن تدفع الدكلة الطالبة تعكيض أفبيذه االتفاقية في كمتا الدكلتيف المعنيتيف بشرط 

، كعمى الدكلة الطالبة بالطرؽ الدبمكماسية كاإلعادة ،كتقدـ طمبات الحجز، أك لممالؾ بسند صحيح، الحسنة
البلزمة التي تثبت شرعية طمبيا في الحجز  األدلةأف تقدـ عمى نفقتيا الخاصة الكثائؽ كغيرىا مف 

 كتسميميا.، الممتمكات الثقافية إعادة، كيتحمؿ الطرؼ الطالب جميع المصركفات المترتبة عمى كاإلعادة

االتفاقية  تكسنعرض ايجابيا، نج مف النقد. إال أنيا لـ تالنقاط االيجابيةاز ىذه االتفاقية بالعديد مف كتمت
 :كسمبياتيا كفؽ التالي

 :ايجابيات التفاقية -

 :تمتاز بالنقاط االيجابية التالية َُٕٗاتفاقية باريس لعاـ  فإفعمى ما تقدـ  ان كبناء
الذم ينبغي  لئلنسانيةالدكلي في مجاؿ حماية التراث المشترؾ  األخبلقيتقدـ المبدأ المتعمؽ بالمفيكـ  أنيا -ُ

كاستنادان لممبادئ العامة لمقانكف  األخبلقيعمى ىذا المفيـك  ان ، كبناءُتقديمو عمى المصالح الكطنية المجردة
 ككرةاتفاقية باريس المذ إلىضـ نتأف انكمترا لـ ، رغـ إلييامصرية ميربة  آثار إعادةفقد قررت انكمترا 

في استعادة ثركاتيا  األمـكتقر حقكؽ  كالميربيف، المصكصكذلؾ ككف الدكؿ المتحضرة تأبى حماية 
 .ِبصكرة غير مشركعة أراضيياالثقافية التي غادرت 

 الممتمكات الثقافية. بإعادة إلزاـينشأ عنيا  أفة قانكنية دكلية يمكف دقاع أكجدت -ِ

عف فرض أم  األطراؼتمتنع الدكؿ  أفكمف ىذه التسييبلت ، اآلثاراسترداد  قدمت تسييبلت في سبيؿ -ّ
أك غيرىا مف الرسكـ عمى الممتمكات الثقافية المعادة بمكجب ىذه االتفاقية كتحديدان المادة ، رسكـ جمركية

 منيا. ٕ

 - األجنبية، كما تحددىا القكانيف منيا بكقكع جرائـ ضد اآلثار إقراران عمى ىذه االتفاقية  ةيعتبر تكقيع الدكل -ْ
الضرر الناجـ عف ىذه  إلزالةبكجكب اتخاذ التدابير البلزمة  إقرارىاكبالتالي  - األطراؼقكانيف بقية 

 مكاطنيا. إلى اآلثار إعادةالجرائـ كمف ىذه التدابير 

                                                           
1
 .55ص ،عتٌقة الدراجً، مرجع سابق - 
2
 .550محمد ولٌد رشاد إبراهٌم ،  مرجع سابق ص  د. - 



265 
 

متيف ىما مرحمة كضعت حدان فاصبلن بيف مرح ألنيا اآلثاراالتفاقيات في مجاؿ استرداد  أىـتعتبر مف  -ٓ
، كبيف مرحمة جديدة يبيا بطرؽ غير مشركعة دكف رقابةأك تير ، كالسماح بخركجيا، باآلثاراالتجار  إباحة

كمبادئ  ،لؤلخبلؽمخالؼ  أمركخركجيا بطرؽ غير شرعية ىك  ،اآلثارتيريب  أفاتفقت فييا الدكؿ عمى 
 .ُالعدالة الدكلية

 

 سمبيات التفاقية: -

تطبيؽ ىذه  أماـالتي تعتبر مف العقبات  ،ىناؾ العديد مف النقاط السمبية فإف، ىذه االيجابيات كرغـ
 االتفاقية كىذه العقبات ىي:

 كألمانيا، اقية مثؿ المممكة المتحدة كفرنساعمى ىذه االتف لآلثارعدـ تكقيع عدد كبير مف الدكؿ المستكردة  - أ
، حيث حافظت ىذه الدكؿ عمى ما تدعي ممكيتو كالياباف ،كالدنمارؾ ،كالسكيد، كالنمسا، كىكلندا، كبمجيكا

 .مف أشياء كأىدرت حقكؽ اآلخريف

 :أىمياىذه االتفاقية الكثير مف الحجج  إلىكقد كضعت الدكؿ التي لـ تنضـ  

أك التشريع الكطني ، االتفاقية مع المبادئ الدستكرية، كالنظـ الفدرالية عدـ تكافؽ بعض نصكص -*
. كمثاؿ ِقانكنية مبلئمة لتنفيذ بنكد االتفاقية أسسبأنو ال يتكافر لدييا  ،سرا، فقد تعممت سكيلبعض الدكؿ

مضى عمى كجكدىا في بريطانيا خمسيف  أثريةقطعة  أية بإخراجالقانكف البريطاني ال يسمح  فإف ،آخر
 . ّعامان ميما كاف كضعيا القانكني الفعمي

 تعريفيا في قكانيف بعض الدكؿ.، كعدـ انسجامو مع غمكض تعريؼ الممتمكات الثقافية -*
 كالتصدير بيف الدكؿ. ،لمرقابة عمى عممية االستيراد اإلدارية، ك االتفاقية مف الجكانب العممية خمك -*
 بعض الدكؿ االتحادية ممتزمة بقكانيف تعرقؿ تطبيؽ نصكص االتفاقية عمى المستكل االتحادم. إف -*
 داكؿ السمع كالسفر كحرية التجارةارم يقـك عمى حرية تبعض الدكؿ مرتبطة باتفاقيات تبادؿ تج إف -*

 مما يعيؽ تطبيؽ نصكص االتفاقية باعتبار الممتمكات الثقافية سمع كبضائع.
إف التدقيؽ في حاالت القسمة الرضائية لآلثار المكتشفة في غاية الصعكبة، ألنو يحتاج إلى تدقيؽ  -*

 مة لتمييزىا عف حاالت نقؿ اآلثار األخرل.ك السجبلت، كالمراسبلت الخاصة بالقس الكثائؽ،

                                                           
1
 .453، صع سابقرج، مد. أمٌن أحمد الحذٌفً، الحماٌة الجنائٌة لآلثار - 
2
 .40، صالمتسربة إلى الخارج ، مرجع سابقمحمد جمال مختار ، الممتلكات الثقافٌة العربٌة واإلسالمٌة د.  - 
3
 .112، صد. أٌمن فإاد سٌد، مرجع سابق - 
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عدـ تكافر متاحؼ جديدة لدل الدكؿ طالبة االسترداد لمحفاظ عمى اآلثار، كنقص في ككادر ىذه  -*
 .ُالدكؿ، كضعؼ في ما تمتمكو مف كسائؿ تقنية

قد  أخرلإلى دكلة أك تيريبيا ، تككف عممية سرقة اآلثار أف، فيي تشترط ليس لبلتفاقية مفعكؿ رجعي -ب
الفترات االستعمارية أم  بافإكتيريبو ، معظـ اآلثار تـ نقمو أفعممنا  فإذا، حصؿ بعد بدء العمؿ باالتفاقية

نجد مدل الصعكبة في االستفادة مف بنكد ىذه االتفاقية السترداد اآلثار، كحتى النص  ،َُٕٗقبؿ عاـ 
الناتج  اإلكراه، أك نقؿ ممكيتيا تحت لثقافيةاعتبار تصدير الممتمكات ايخص  االتفاقية فيماالذم تضمنتو 

الذم  األمر، يعتبر غير مشركعان  أجنبيةكبمعرفة قكل  ،أك بطريقة غير مباشرة مف احتبلؿ الدكلة، مباشرة
كذلؾ  مف جية اإلكراهحالة  إثباتىذا النص ال يكفي لصعكبة  فإف، ِفي االسترداد يحفظ ليا الحؽ دكليان 

 إثبات إمكانية، كعدـ الدكلة بشكؿ صكرم إدارةىي مف يباشر ك  ،لكجكد حككمات كطنية تحت االحتبلؿ
 في فترة زمنية محددة تتطابؽ مع الفترة االستعمارية بشكؿ دقيؽ مف جية ثانية. اآلثارخركج 

 مسركقة مف متحؼ ثاراآلتككف  أفيتمثؿ في اشتراط  بدأن تحديديان ذم طبيعة تقييدية،تتضمف االتفاقية م  - ث
، كأف طرؼ في ىذه االتفاقية أخرلأك مف مؤسسة مشابية في دكلة ، عمماني أك، ثر عاـ دينيأك مف أ

كبالتالي يخرج مف  ،ّيا تمؾ الممتمكاتنتككف مدرجة في قائمة الحصر الخاصة بالمؤسسة التي سرقت م
أك التي تـ نقميا بصكرة غير مشركعة ، غير المتاحؼ أماكفالمسركقة مف  اآلثار، االسترداد إمكانيةنطاؽ 
 ، كما أف العديد مف الدكؿ لـ تكف تمتمؾ قكائـ حصر لممتمكاتيا الثقافية.تككف مسركقة أفدكف 

 اآلثارتككف  أفاشتراط  كأماـ، جميع اآلثار إعادةعدة قانكنية تنص عمى إف ىذه االتفاقية لـ تنشئ قا - ج
الذم تضمنتو االتفاقية يصبح  اإلعادةمبدأ  فإف ،ك كارد في الفقرة السابقة. كما ىمسركقة مف المتاحؼ ..

 ثر قانكني.أ أممف  ان مبدأن نظريان مجرد

عادتيا اآلثاركالتدابير البلزمة السترداد ، اإلجراءاتفي االتفاقية بكجكب اتخاذ  األطراؼرغـ تعيد  - ح  إلى كا 
 فييا إجرائيةىذا التعيد ال يطبؽ بمكجب نصكص االتفاقية ذاتيا لعدـ تكافر قكاعد  فإف ،األصميةمكاطنيا 

، كفي ىذه الحالة تصبح األطراؼلكؿ دكلة مف الدكؿ  الكطنيةالقكانيف  إلىكبالتالي ال بد مف العكدة 
 لة تخضع لمزاجية العبلقات السياسية بيف الدكؿ.مسأ ،اآلثار إعادةعممية 

                                                           
1
 .61عبد الصاحب الهر، الحماٌة القانونٌة لآلثار والتراث، مرجع سابق، ص - 
2
 .216، ص2000ة عٌن شمس ، جامعً، رسالة دكتوراه، كلٌة الحقوقاالسترداد فً القانون الدول ، حقد. صالح عبد البدٌع شلبً - 
3
 .1920م اتفاقٌة بارٌس لعام  1ب / – 2المادة  - 
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 األدلةكغيرىا مف ، تقدـ كعمى نفقتيا كؿ الكثائؽ أف ،عمى الدكلة طالبة االسترداد فرضت ىذه االتفاقية - خ
اإلعادة أم  إليياكلـ تفرض عمى الدكلة المطمكب  ،كاإلعادة، مة التي تثبت شرعية طمبيا بالحجزالبلز 

 عاكف في ىذا المجاؿ.التزاـ بالت

لدل دكلة  ،المكجكد في الخارج األثرتنص المادة الرابعة مف االتفاقية عمى مبدأ تعكيض الدكلة مالكة  - د
ىذه الدكلة حسف  أثبتتمتى  األثرتحت يد الدكلة المكجكد لدييا  األثر، كىذا يجيز استمرار بقاء أخرل
يجعؿ بقاء اآلثار في الخارج ، ك اآلثار، كىذا يعيؽ عممية استرداد سكء نيتيا إثبات أصبل، كيصعب النية
 ال مجاؿ لتغييره. كاقعان  أمران 

، كمدة زمنية المسركؽ األثرمنحت الدكلة طالبة االسترداد ميمة ثبلث سنكات مف تاريخ معرفة مكاف  - ذ
ص في استعادة ، كىذا التقييد يضيع عمى الدكؿ الكثير مف الفر ُاألثرف سنة منذ سرقة يبمغ خمسمطمقة ت
عممنا أف أنفس اآلثار جرل سرقتيا إباف الحقب االستعمارية التي مضى عمييا أكثر مف  ، خاصة إذاآثارىا

 .خمسيف عامان 
 : 19952ثالثًا: اتفاقية المعيد الدولي لتوحيد القانون الخاص )يونيدروا(

، في شأف الممتمكات الثقافية المسركقة  ُٓٗٗفاقية في ركما بايطاليا عاـ أيبًرمت ىذه االت
 .َُٕٗ، كتعد مكممة التفاقية اليكنسكك عاـ عةطرؽ غير مشرك كالمصدرة ب

كىذه  ،َُٕٗيكنسكك عاـ كتقضي ىذه االتفاقية بضماف العديد مف المسائؿ التي أغفمتيا اتفاقية ال
 :المسائؿ ىي

أك المصدرة بطرؽ غير ، المسركقة ّأك إعادة القطع األثرية، عمى المعاممة المكحدة في ردركيز الت -ُ
 مشركعة.

المحاكـ الكطنية مباشرة في الدكؿ أم محكمة مف معالجة المطالبات برد القطع األثرية مف خبلؿ  -ِ
 األطراؼ.

 ، أك إعادة القطع األثرية.تحديد آجاؿ زمنية لممطالبة بالرد -ّ

، بخبلؼ اتفاقية ، أك ميربة حتى كلك لـ تكف مسجمةلقطع الثقافية سكاء أكانت مسركقةتغطية جميع ا -ْ
 منيا، كالتي اقتصرت عمى القطع المسجمة فقط.  ِ/ب/ ٕفي المادة  َُٕٗاليكنسكك عاـ 

                                                           
1
- Kifle Jote , international legal protection of cultural heritage , Stockholm 1994 ,ISBN.91-7598-644-2 ,pag249.  

2
 هذه االتفاقٌة باللغتٌن الفرنسٌة واالنكلٌزٌة ، أما نصوصها بغٌر هاتٌن اللغتٌن فهً ترجمات غٌر رسمٌة.صدرت  - 
3
 )القطع الثقافٌة(. تستخدم  االتفاقٌة  عبارة : - 
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 كخاضعةن  مسركقةن  راجيا في أعماؿ تنقيب غير مشركعة، قطعان اعتبار القطع األثرية التي تـ استخ -ٓ
، فإذا ي تمت فييا أعماؿ التنقيبالت ،مع قانكف الدكلة ، إذا كاف ىذا األمر متناسبان لمحماية، أم كاجبة الرد

تخرجة في أعماؿ تنقيب غير نصت تشريعات الدكلة الطرؼ عمى ممكية الدكلة لمقطع األثرية المس
 ، جاز ليذه الدكلة أف تطالب برد ىذه القطع األثرية إلييا عمى اعتبارىا ممؾ ليا.مشركعة

مع  ،مي إلييا األثر عمى مصمحة الحائز، كمصمحة الدكلة التي ينتمف االتفاقية رجحت حؽ ْف المادة إ -ٔ
 ضماف حقكؽ ىذا الحائز إذا كاف حسف النية.

ف ىذه القطع ميربة( إذا بينت الدكلة الطالبة أضركرة إعادة القطع األثرية المصدرة بطرؽ غير مشركعة )  -ٕ
 ذات أىمية ثقافية بالغة بالنسبة ليا.

، كلـ الترميـذا تـ تصديرىا مؤقتا بغرض البحث، أك اعتبار القطع األثرية مصدرة بصكرة غير مشركعة إ -ٖ
 تتـ إعادتيا إلى مكطنيا.

 :ويؤخذ عمى ىذه التفاقية ما يمي
نما تطبؽ عمى حاالت سرقة اآلثار الكاقعة بعد تاريخ نفاذىا كفؽ المادة رجعيان  ليس ليا أثران  - أ  منيا.  َُ، كا 

التعكيض كربط ضع قكاعد سمكؾ ممزمة ) أدبيان ( مف خبلؿ ك  ،أنيا تضفي طابعا أخبلقيا عمى التجارة  - ب
لمحائز حسف النية باتخاذه االحتياطات المعقكلة لمتثبت مف مشركعية مصدر القطع األثرية المراد اقتنائيا  

 منيا. ُ/ْكفؽ المادة 

 :، كىما/أ، ب يمنع تطبيقيا في حالتيف ُ/ ٕفي المادة  كضعت استثناءا  - ت

. كأف يعقد عند المطالبة بإعادتو صبح مشركعان إذا كاف تصدير الممتمؾ الثقافي قد أ الحالة األكلى:
المصدر تسكية مع السمطات المختصة، أك يصدر قانكف جديد يسمح بتصدير كاستيراد مثؿ ىذه 

ذا كاف الممتمؾ ا :أما الحالة الثانية فييالممتمكات.  ك خبلؿ ، ألثقافي قد صدر في حياة مف ابتدعوكا 
ـر الكثير مف الدكؿ مف إعادة ممتمكاتيا الثقافية ، ألف ىذا االستثناء قد يحخمسيف سنة مف تاريخ كفاتو

كليس لما حصؿ بعد ، ركج ىذا األثر، إذ العبرة لتاريخ خرجت مف أراضييا بصكرة غير مشركعةالتي خ
بعد دخكؿ  ، خاصةن لما طالبت بو أصبلن  خركجو مشركعان  ، بدليؿ أف الدكلة طالبة اإلعادة لك اعتبرتذلؾ

ض الممتمكات الثقافية الممكف أف تنشأ عنيا أسباب جديدة لحرية انتقاؿ بعالدكؿ باتفاقيات مختمفة مف 
، ال ك خبلؿ خمسيف سنة مف تاريخ كفاتو، أقافي في حياة مف ابتدعو، كما أف خركج الممتمؾ الثفيما بينيا

 حؽ المطالبة بإعادتو. -راه حسب ما أ –كيبقى لمدكلة  يغير في قيمة ىذا الممتمؾ شيئان 
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مف  التقادـ القصير كمدتو ثبلث سنكات اعتباران  احدىما، ( عمى نكعيف مف التقادـّالمادة )نصت في   - ث
 مان ، كمدتو خمسكف عاكالثاني التقادـ الطكيؿحائزه،  ة، كىكيالمسركؽ األثرعمـ طالب االسترداد بمكاف 

 .ُمف لحظة السرقة تحسب اعتباران 
كالمسركقة كمحاكالت ، آثارىا الميربة لة في معرفة مكافكأماـ الصعكبات التي تعترض الدك 

ؼ جيكد الدكؿ في عف اإلجراءات الركتينية التي تكتن كميربك اآلثار، فضبلن  ،التضميؿ التي يمارسيا تجار
، كترؾ المدة مفتكحة لمدكؿ ضؿ عدـ النص عمى مدة تقادـ محددة، فإنو مف األفالبحث عف آثارىا
 لممطالبة بآثارىا.

لحماية الممتمكات الثقافية  اإلسبلميةفي المنظمة  األعضاء دعا، فقد كنتيجة ليذه المآخذ
في  األعضاءالذم جمع الدكؿ  ،ََُِ/ٓ/ ُْ-ُِفي االجتماع المنعقد بالقاىرة في  اإلسبلمية

عدـ التكقيع  إلىالمسمكبة،  اإلسبلميةحكؿ الممتمكات الثقافية  االسيسككك  ،أليكسك ك، منظمات اليكنسكك
لى، ك َُِٕٗ، لما تتضمنو مف تيديد لمحماية المقررة في اتفاقية اليكنسكك عاـ فاقيةعمى ىذه االت تاريخو  ا 

 .مؤتمر القاىرة تكصياتبذلؾ  لـ تصادؽ عمييا سكل الجزائر فقط مخالفةن 
ني ال اتفؽ مع   رل نظمة اإلسبلمية المذككر أعبله؛ كأما تكصمت إليو تكصيات اجتماع المكا 
لما تتضمنو مف  ؛فاقيةتراجع الجميكرية العربية السكرية مكقفيا حياؿ التصديؽ عمى ىذه االت أفضركرة 

ككنيا تكمؿ الحدكد الدنيا لمقكاعد المتعمقة برد  ،َُٕٗمة التفاقية اليكنسكك عاـ كمدعٌ  قكاعد مكممة
داد الممتمكات المباشرة لممطالبة باستر  األدكاتكما تكفر  ،المصدرة بصكرة غير مشركعة اآلثاركاسترداد 

يدىا الجميكرية التي تش األحداثالمصدرة بصكرة غير مشركعة خاصة في ظؿ  أك ،الثقافية المسركقة
تصديؽ بشكؿ صريح بضركرة  أكصى ،َُِّمؤتمر عماف عاـ  أف إلى اإلشارةمع  ،العربية السكرية

، كما ذكر المدير العاـ لآلثار ّعمى ىذه االتفاقية ، كبقية الدكؿ العربيةالجميكرية العربية السكرية
 .ْكالمتاحؼ في سكريا بأف السمطات األثرية تعمؿ عمى التكقيع عمى ىذه االتفاقية

 
 

                                                           
1

 -   Kifle Jote, international  legal  protection of cultural heritage, Stockholm1994, ISBN. 91-7598-644-2 , p 249. 

 
2
، و االسٌسكو حول حماٌة الممتلكات الثقافٌة األعضاء فً منظمات الٌونسكو، و ألٌكسوراجع توصٌات التقرٌر الختامً لمإتمر الدول  - 

 .2، ص2001/ 5/ 12-12اإلسالمٌة  المسلوبة المنعقد فً القاهرة بتارٌخ 
3
- Regional training on Syrian cultural heritage: addressing the issue of illicit trafficking Amman, 10-13 

February 2013 Final report and Recommendations .p 2  

 
4
 .2013مؤمون عبد الكرٌم، المدٌر العام لآلثار والمتاحف فً سورٌا، كلمته فً اجتماع مع الٌونسكو لمناقشة واقع اآلثار السورٌة، أٌلول ، د.  - 
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 :2113رابعًا: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 
في استرداد اآلثار كخاصة الفصؿ الخامس منيا المتعمؽ بتركيج  كبيران  تمعب ىذا االتفاقية دكران  

كتيسير كدعـ التعاكف الدكلي كالمساعدة التقنية في مجاؿ منع كمكافحة الفساد بما في ذلؾ مجاؿ استرداد 
 المكجكدات كالممتمكات كمنيا اآلثار المصدرة كالميربة لمخارج.

 الطرق البديمة لالسترداد:الفرع الثالث 

ىذا الكاقع المرير كرغبة الدكؿ باستعادة آثارىا فقد لجأت ىذه الدكؿ إلى العديد مف األساليب  كأماـ
 :كمف ىذه األساليب َُٕٗالستعادة آثارىا دكف االستفادة مف بنكد اتفاقية باريس عاـ 

 إبرام اتفاقيات ثنائية لستعادة اآلثار:  -1

مف طرؼ   -إدارة اآلثار كالمتاحؼ  –كمثاؿ ذلؾ االتفاقية المبرمة بيف كزارة اإلعبلـ الككيتية 
كجرل بمكجب ىذه االتفاقية ، مف طرؼ آخر (ارىكس الدنمركية)امعة التابع لج (ارىكس)كبيف متحؼ 

، كمف ُٖٓٗدنمركية عاـ قبؿ بعثة تنقيب الثنائية استعادة آثار ككيتية تـ استخراجيا مف جزيرة فيمكا مف 
، كلـ تعد اآلثار إلى كطنيا األصمي الككيت إال بمكجب ىذه االتفاقية نقميا إلى الدنمارؾ بحجة دراستياـ ث

 .ُُٕٖٗعندما تـ تنفيذىا عاـ 
 الكاليات المتحدةبطمب المساعدة مف االسترداد عبر االتفاقيات الثنائية قياـ البرازيؿ  أمثمةكمف 
(  Modern painting with yellow interweave: )مييا استرداد المكحة المسماةاء عكاستطاعت بن

خكاكيف ( لمفناف   Figures dans une structure: )المسماة النادرة لمفناف ركم ليختنشتايف، كالمكحة
دة األمريكية مف قبؿ شخص غارسيا ككانت المكحتاف قد تـ تيريبيما مف البرازيؿ إلى الكاليات المتح

في إطار معاىدة ثنائية لتبادؿ المساعدة  ََُِ/ ٗ/ ُِ، حيث تمت استعادت المكحتيف بتاريخ برازيمي
، كبما أف االتفاقيات الثنائية ىي بمثابة عقد القتصار آثارىا عمى االلتزامات التي ِالقانكنية بيف الدكلتيف

مى أطرافيا ثار لما تشكمو مف التزامات عتفيد طرفيو فإف االتفاقيات الدكلية ىي الكسيمة األنجع السترداد اآل
 مف التشريعات الكطنية. فضبل عف اعتبارىا جزءان 

 : ثار عن طريق التفاوض مع الحائزيناستعادة اآل -2

فيي  عندما تعجز الدكؿ عف استعادة آثارىا بالطرؽ القانكنية قد تمجا إلى تسكية األمر صمحان 
 حيث (كندا)تعادة آثار مصرية ميربة إلى مصر باس ، كمثاؿ ذلؾ قياـبذلؾ تختصر الزمف كالنفقات

                                                           
1
، منشورات المنظمة 1991العرب المنعقد فً تونس عام  ، بحث مقدم لمإتمر وزراء الثقافةداد اآلثار الكوٌتٌة من الدنماركاستر ،د. جواد النجار 

 .159ص 1991العربٌة للثقافة والتربٌة والعلوم ) ألكسو(عام 
2
 وثٌقة األمم المتحدة:2012/  10/ 11-15 فٌنا  -ا فحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة، النمسمإتمر األطراف فً اتفاقٌة األمم المتحدة لمكا - 

CTOC/COP/WG.2/2012/3-CTOC/COP/WG.3/2012/4. 12ص . 
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لح تاجر آثار كندم مف ككانت مصدرة مف سكيسرا إلى كندا لصا، ُٖٗٗضبطت في مطار مكنتلاير عاـ 
دكف جدكل لذلؾ لجأت الحككمة  ُْٗٗ، كقد استمرت إجراءات التقاضي حتى عاـ أصكؿ مصرية

، كبمكجب ىذا االتفاؽ استعادت مصر آثارىا مقابؿ صمحان المصرية إلى تسكية األمر مع التاجر الكندم 
 . ُدفع مصاريؼ التقاضي لمتاجر الكندم

 القتناء المباشر لآلثار: -3

، ىذه اآلثار مف المزادات العالميةقد تمجأ الدكؿ بعد أف تتقطع بيا السبؿ في استرداد آثارىا لشراء 
، كمثاؿ ذلؾ قياـ مجمكعة أك أفراد عادييف، ةيقـك بيذا العمؿ السمطات األثري، كقد أك مف الحائزيف

 .ِثـ إعادتيا إلى المتحؼ الككيتي الكطني، دد مف اآلثار الككيتية في الخارجالصباح في الككيت بشراء ع
مع الدكؿ المطمكب منيا لحؿ منازعاتيا تمجأ الدكؿ لمتحكيـ الدكلي  أفيمكف  :المجوء لمتحكيم الدولي -ْ

 .ُُٗٗ، كاالتفاقية التي اقرىا مجمع القانكف الدكلي عاـ االتفاقيات الدكلية ذات الشأفجب ، بمك االسترداد

، كما حدث في استرداد قطع فسيفساء أثرية سكرية مف كندا عاـ المجوء لمعالقات الدبموماسية بين الدول -ٓ
ُُٗٗ. 

 (نيك مكسيكك)تقدمت دكلة بيرك إلى كالية  ،ُٗٗٗفي عاـ ية كماسمكمثاؿ آخر عف العبلقات الدب
لمعمكمات األمريكية بطمب السترداد رأس قرد ذىبية إال أف الكالية رفضت إعادة الرأس بحجة عدـ كفاية ا

تقدمت بيرك مف جديد بالتماس إلى كزارة العدؿ األمريكية  ،َُُِ، كفي عاـ حكؿ عائدية الرأس لبيرك
يمة في بيرك، كأنيا نيبت مف القد (مكتشي)لممساعدة في إعادة الرأس مدعية أنيا مف مخمفات حضارة 

تثبت  كدعمت ادعائيا بمعمكمات جديدة ،نو جزء مف تراثيا الثقافي الكطنيأ (بيرك)مكقع أثرم، أعمنت 
عمى ذلؾ صاغت السمطات األمريكية مذكرة تفاىـ بيف بيرك كبيف  ان ، كبناء(مكتشي)نتماء الرأس لحضارة إ

ضمف احتفاؿ انعقد ليذا الشأف  (لبيرك)لكالية عمى إعادة الرأس مكجبيا متحؼ ابكافؽ  (نيك مكسيكك)كالية 
 . َُِِّ/ُِ/ٖبتاريخ 

لكحة فسيفسائية سكرية  ُٖاستطاعت السمطات األثرية السكرية استعادة  كفي الجميكرية العربية السكرية
سكرية ميربة  قطعة أثرية ّٕكما استعادت  ،عمى الحدكد المبنانية مف خبلؿ التعاكف مع االنتربكؿ الدكلي

، ْحد تجار اآلثار بفضؿ التعاكف مع مكتب اليكنسكك في لبنافلى لبناف كانت معركضة لمبيع لدل أإ

                                                           
1
هشام محمد سراٌا، بحث فً مشروع اتفاقٌة المعهد الدولً لتوحٌد القانون الخاص بشؤن الممتلكات الثقافٌة المسروقة والمصدرة بطرق غٌر  أ. 

 . 12دار النشر( ص) دون ذكر  2000شرعٌة ، القاهرة 
2
 .13عفٌف البهنسً ، مرجع سابق ، د. - 
3
 .11ص ة عبر الوطنٌة، مرجع سابق،راجع وقائع مإتمر األطراف فً اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظم - 
4
 .2لمناقشة واقع اآلثار السورٌة، مرجع سابق، صمؤمون عبد الكرٌم، كلمة فً اجتماع مع الٌونسكو د. - 
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كاستمرت الجيكر المتتالية، ليصؿ عدد القطع األثرية التي تمت استعادتيا إلى ستة آالؼ قطعة أثرية 
 .َُُِْ/ُُ/ِحتى تاريخ 

فقد لجأت زائير لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، لممطالبة باسترداد قطع أثرية  المجوء لؤلمم المتحدة:-6
، كقد ُّٕٗعاـ  ِٖكمخطكطات، ككثائؽ عائدة ليا، بناءان عمى شككل مقدمة لؤلمـ المتحدة، في دكرتيا 

لدكؿ ، الذم طالبت فيو إعادة اآلثار الزائيرية مف إُّٗلعاـ  ُّٕٖاتخذت الجمعية العامة قرارىا رقـ 
 . ِالتي تتكاجد فييا

إما  :تنحصر في فئتيف فيي لبلسترداد ةيتبيف مف خبلؿ المطمب الثاني أف المرتكزات القانكني 
إذ يجب  مى إحدل الفئتيف عمى حساب األخرل،أك اتفاقيات دكلية كال يمكف االعتماد ع ،قكانيف كطنية

 مشترؾ ىك استرداد اآلثار، فإذا لـتحقيؽ ىدؼ إيجاد صيغ قانكنية لتحقيؽ االنسجاـ بيف الفئتيف في سبيؿ 
كالتي تـ ذكرىا  ،كلـ تحقؽ ىدفيا يجب المجكء إلى الطرؽ البديمة لبلسترداد ،تكف ىذه المرتكزات ناجعة

 سالفا.
إلى البحث في دعكل  مرتكزات استرداد اآلثار سكؼ االنتقاؿمف البحث في  كبعد أف الفراغ 

 استرداد اآلثار في المطمب الثالث.
 : دعوى استرداد اآلثار:المطمب الثالث

 إلىقد تفشؿ المساعي الدبمكماسية لمدكلة طالبة االسترداد في استعادة ممتمكاتيا الثقافية فتمجأ 
 القانكنية؟دعكل؟ كما ىي طبيعتيا دعكل تسمى دعكل االسترداد فما ىي ىذه الالقضاء مف خبلؿ 

يئة عامة فييا، أك ى أيةأك ، تعرؼ دعكل استرداد اآلثار بأنيا: الدعكل التي ترفعيا الدكلة
لىك ، المسمكب األثرحؽ الممكية الثابت ليا عمى  إلى، مستندة في طمبيا أك دينية، مجمكعة مشتركة  ا 

 .ّاالسترداد إلىقانكف حماية التراث الثقافي لدييا بيدؼ التكصؿ 
في عقد مف  إليوأك المتصرؼ ، ضد الحائز األثر، يقيميا مالؾ دعكل قضائيةبأنيا:  آخركف كيعرفيا

مف السارؽ الذم باع  إليورؼ ص، كخاصة عقد البيع كقد يتخذ الحائز صكرة المتاآلثارالعقكد الكاردة عمى 
 إليومف متصرؼ  إليوأك المتصرؼ ، أك المستكرد دكف ترخيص، أك صكرة الناقؿ، عقب سرقتو األثر

عادتو إلى مالكو ْسابؽ، كما في حالة البيكع المتتالية ، كيككف مكضكع ىذه الدعكل استرداد األثر كا 
 األصمي.

 

                                                           
1
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 أف إال، كالعكدة، كمنيا االستعادة. مرافقة لمصطمح االستردادكقد كجدت عدة مصطمحات 
( كباالنكميزية   récupérationسية )بالفرن  ، كقد كرد ىذا المصطمحشيكعان  األكثرمصطمح االسترداد ىك 

 (recapture  ) ( في اتفاقية تكحيد القانكفuni droit)  ة دعكل االسترداد كسكؼ تتـ دراس ،ُُٗٗعاـ
 :مف خبلؿ الفركع التالية

 الفرع األول: الطبيعة القانونية لدعوى استرداد اآلثار:
كغيرىا مف ، بةاليك ، الرىفك اآلثار كالبيع، التصرفات القانكنية التي تطرأ عمى  أفعمى اعتبار 
كخرقا لمقكانيف الجزائية ، اآلثارعمى  ان تككف عبارة عف كقائع قانكنية تشكؿ اعتداء أفالعقكد مف الممكف 
حسب المعيار  طبيعة القانكنية لدعكل االستردادفقد اختمؼ الفقو في تحديد ال ،اآلثارالتي تعنى بحماية 

كىذا المعيار ىك القانكف الذم يتـ المجكء إلى قكاعده في الدعكل  ىذا الشأف،اده في القانكني الذم تـ اعتم
 :التجاىات التاليةكذلؾ في ا

ينتيؾ بأم شكؿ  اآلثار، ككف االستيبلء عمى دعكل االسترداد ذات طبيعة جزائية أفكيرل  :التجاه األول
مع تعدد . ُخاصةن  قانكنيةن  أك قاعدةن ، العاـضمف قكاعد القانكف الجزائي  عامةن  جزائيةن  قانكنيةن  قاعدةن 

 ضدىا كالتيريبالتي تقع  كاألفعاؿ، باآلثارالتعامؿ  ألكافالتي جرمت العديد مف  اآلثارتشريعات حماية 
كقكاعد االختصاص ، القكاعد بمكجب القكانيف الكطنية كفرضت عقكبات عمى خرؽ ىذه ،كالتزييؼكالسرقة 

القانكف الجزائي المتمثمة بتطبيؽ قانكف الدكلة التي حدثت الكاقعة القانكنية ضد  إقميميةفييا  كخاصة قاعدة 
 .ِأك البحرم، أك في مجاليا الجكم، أراضيياعمى  اآلثار

فة يمكف اعتبار التصرفات القانكنية كقائع قانكنية مخال كيؤخذ عمى ىذا االتجاه أنو ليس دائمان 
كأف يشترم شخص ما أثران مف مزاد عمني يجريو  فقد تككف تصرفات قانكنية سميمة قانكنان  ،لمقكانيف الجزائية

 متحؼ حككمي بمكجب قكانيف الدكلة التي يتكاجد فييا ىذا األثر.
 :التجاه الثاني
االتجاه عمى  كيعتمد ىذا، اآلثار، مكضكعيا دعكل مدنية إالدعكل االسترداد ما ىي  أفكيرل 
 :ّالحجج التالية

 أم حقكؽ الحائز حسف النية.. دعكل االسترداد تراعي حقكؽ الغير إف - أ

                                                           
1
- Droz .A.L : la convention d' uni droit sur la retour international des biens culturels volés ou illicitement 

export  ..    .     …   . 6 . P. 4 .  
2
- Muir Watt H . C : la revendication International des biens culturels : à propos de la décision Américain Eglise 

Autocéphale, Rév  , Crit , de droit  international privé , 1992 .p 34. Ets.      
3
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لؾ طالب االسترداد في مكاجية االممكية مف قبؿ الم إثباتعمى كاقعة  أساسان دعكل االسترداد تنصب  إف - ب
 الحائز.

، تككف بمكجب عقكد كىذه العقكد ...الخ كاإلعارة، كالرىف، كىي البيع، باآلثارصكر التعامؿ المحظكر  إف - ت
 ذات طبيعة مدنية محضة.

لة أ مف دعكل االسترداد كالتعكيض مسأ، ىك جزء ال يتجز الغير أم الحائز ذم النية الحسنةتعكيض  إف - ث
 .أيضان مدنية 

ألف الدعكل  ،كيؤخذ عمى ىذا االتجاه أف مراعاة حقكؽ الغير ال يضفي عمى الدعكل الصفة المدنية
إذ قد تقـك  ،الجزائية ال تنكر ىذه الحقكؽ أصبلن، كما أف دعكل االسترداد ال تقـك دائما عمى إثبات الممكية

كىنا نككف أماـ إثبات مف نكع  ،أك إثبات كاقعة سرقتو ،عمى إثبات تصدير األثر بصكرة غير مشركعة
تقبؿ اإلثبات بكؿ كسائؿ اإلثبات بخبلؼ طرؽ  آخر تغمب عميو الصفة الجزائية يتمثؿ بإثبات كقائع مادية

اإلثبات المدنية، كأخيرا فإف تعكيض الشخص ذم النية الحسنة ال يمكف أف يكفي لكحده إلسباغ الصفة 
 المدنية عمى الدعكل.

 :التجاه الثالث
، إذ تجد قكاعد القانكف الدكلي فييا كيرل أف دعكل االسترداد، ىي مف متعمقات القانكف الدكلي

 كتـ احتبللو ، عت مف إقميـ معيف تعرض لحالة حرب، الرتباطيا باألمكاؿ التي انتز تطبيؽفي ال رحبان  مجاالن 
ىذا االنتزاع مخالؼ لقكاعد القانكف  فإفكبالتالي  ؛أك االحتبلؿ، امف انتزاع اآلثار مع فترة الحربكتز 

ـ انكف الدكلي ما ىي إال دعكل تقك الدكلي ) قكانيف الحرب( مما يعني أف دعكل االسترداد في مجاؿ الق
كيتمثؿ ىذا التعكيض بإعادة الحاؿ إلى ما  .كتعكيض ىذا الضرر عمى أساس الخطأ الناجـ عنو ضرر

، كككف قكاعد القانكف الدكلي تتسـ بالمركنة أك االحتبلؿ، قبؿ حصكؿ االعتداء في فترة الحربكاف عميو 
ألخبلقي لمدكؿ فإنيا يمكف أف تحقؽ نتائج ايجابية في العتمادىا عمى عدد مف المصادر منيا السمكؾ ا

 .ُمجاؿ االسترداد
 ان اتجاى هراي أفإن. ترداد مف متعمقات القانكف الدكليالذم يعتبر دعكل االساالتجاه الثالث  كفيما يخص

 :ألمريفأيضا  ان منتقد

                                                           
1
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المنتزعة  اآلثارعمى طمب استرداد باقتصارىا بعد الحدكد أ إلى ضيقان  دعكل االسترداد مفيكمان لو يجعؿ أن -ُ
كفي ، كثيرة ألسباب األصميتخرج مف مكطنيا  أفيمكف  اآلثار أفكاالحتبلؿ  في حيف ، في حالة الحرب
 .العسكرم حدىا االحتبلؿظركؼ مختمفة أ

حد قكاعد القانكف خالفت أ أنيا، عمى اعتبار الجاني ىك الدكلة المحتمة أفىذا االتجاه يفترض  أفكما  -ِ
، في الكاقع تحت االحتبلؿ اإلقميـ أك، ةكلي التي تفرض عمييا المحافظة عمى الممتمكات الثقافية لمدكلالد

أك ، بعينيـ مف ظركؼ الحرب أفراد، فقد يستفيد ا تككف الدكلة المحتمة ىي الجانينو ليس دائمحيف أ
ىؤالء األفراد إذ يمكف أف  كقد تختمؼ جنسية، آلخرتيريبيا مف بمد  أك، اآلثاراالحتبلؿ فيقكمكف بسرقة 

لة تبرز كفي ىذه الحا، أجانب ان حتؿ، أك مكاطنيف الدكلة الضحية، أك أفراديككنكا مف أفراد الجيش الم
 مشكمة أم القكانيف نطبؽ؟

كليس  ،اآلثاراسترداد  أدكاتاالستفادة مف قكاعد القانكف الدكلي كأداة مف  األفضؿ فإفكبالتالي 
ترداد مف متعمقات القانكف ، كىذا يفترض عدـ االكتفاء باعتبار دعكل االسلبلسترداد ةالكحيد األداةاعتبارىا 
كالتعاكف بيف ، التكاصؿ أشكاؿحد د يحمؿ الصفة الدكلية ككنو يمثؿ أكاف طمب االستردا فإذا، الدكلي
االسترداد ذاتيا نو ال يمكف أف تككف ىذه الصفة سببان في إسباغ الصفة الدكلية عمى دعكل ، إال أالدكؿ
 ، إال في حدكد تقتضييا كؿ حالة عمى انفراد.كبيف إجراءاتيا، دعكلعمى قاعدة التمييز بيف ال ان بناء

زائية، مدنية (، فيي تقكـ في غالبية رل أف دعكل استرداد اآلثار ذات طبيعة مختمطة ) جكأ
لتيريب غير المشركع، كغير ذلؾ عمى سبب رئيسي ىك الكقائع القانكنية ضد اآلثار كالسرقة، كا الحاالت

مف الكقائع القانكنية التي تقع خرقان ألحكاـ القكانيف الجزائية التي تحمي اآلثار، كفي الكقت نفسو 
التصرفات القانكنية التي يككف محميا اآلثار كالبيع، كاليبة، كاإلعارة حيث تككف ىذه التصرفات بدكف 

األحكاـ القانكنية الجزائية، كفي كمتا الحالتيف. كرغـ بناء  ترخيص فتتحكؿ إلى كقائع قانكنية تخرؽ ذات
دعكل االسترداد عمى خرؽ قكاعد القانكف الجزائي، أم أنيا جريمة كقعت ضد اآلثار، فإف بعض 

تباعيا كإثبات ممكية ني يجرم ااإلجراءات فييا ذات طبيعة مدنية ككنيا مستمدة مف قكاعد القانكف المد
حسف النية ...الخ، إال أف ء نية الحائز، أك تعكيض الحائز السترداد  كاثبات سك األثر لمطرؼ الطالب ا

ألف االعتماد عمى الكسائؿ المدنية   يبرر اعتبار الدعكل مدنية محضة،اعتماد كسائؿ اإلثبات المدنية ال
ثبات كذلؾ ألف المكضكع يتعمؽ باإل ،في إثبات قضية جزائية ال يعطي الدعكل الجزائية الصفة المدنية

عمى أف  مف ىذه الفكرة فقد استقر االجتياد القضائي السكرم مثبلن  كقريبان  .فقط كليس في التكييؼ القانكني
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كيفية اإلثبات ترتبط بنكع المكضكع المطركح عمى القضاء ال بنكع القضاء المطركح عميو المكضكع، إذا 
 .ُركحة عمى القضاء الجزائيكانت المسألة مدنية خضع إثباتيا لمقكاعد المدنية كلك كانت مط

كما أرل أنو ال يجب الخمط بيف القانكف الذم يسرم عمى مكضكع الدعكل، كبيف إجراءات 
الدعكل، فمثبلن شركط قبكؿ الدعكل تعد مف األمكر اإلجرائية التي تخضع لقانكف البمد الذم أقيمت فيو 

المسائؿ اإلجرائية التي تخضع لقانكف البمد الذم الدعكل، ككذلؾ إجراءات التحفظ كالتنفيذ، فإنيا تعد مف 
  أقيمت فيو الدعكل، كينطبؽ نفس الحكـ عمى القرائف القضائية.

كمثاؿ عمى الصفة المختمطة لدعكل االسترداد ما تكصمت إليو المحكمة الفيدرالية األمريكية في 
مف كنيسة في قبرص  تٍ قى رً سي قضية )جكلد برج( المتعمقة باسترداد قطع أثرية مف الفسيفساء كانت قد 

كنقمت إلى كالية إنديانا األمريكية. فقد قررت المحكمة إعادة القطع المذككرة بعد الحكـ بمصادرتيا ككنيا 
إذ كاف مف كاجبو أف يتحرل  ،نتاج جريمة سرقة، كبناءان عمى قناعتيا بعدـ تكفر حسف النية لدل الحائز

كيبدم الحذر الكافييف لمتحقؽ مما إذا كاف البائع مالكا ليذه القطع أف يبذؿ العناية كذلؾ عف سند البائع، ك 
إذ يبلحظ أف المحكمة اعتمدت في الحكـ عمى المدعى عميو  ، لذلؾ لـ تقرر المحكمة تعكيضو،ِأـ ال 

) سرقة( ثـ عممت عدـ تعكيض المدعى عميو ) الحائز( باالعتماد عمى قكاعد  ان جزائي ان باعتبارىا الفعؿ جرم
 نكف المدني المتعمقة بحسف النية.القا

 :الفرع الثاني: خصائص دعوى السترداد
 :بما يمي اآلثارنحدد خصائص دعكل استرداد  أفعمى ما سبؽ يمكف لنا  ان كبناء

عمى  ( ككنيا تعتمددكلية  -مدنية –فيي دعكل )جزائية . سترداد ذات طبيعة قانكنية مختمطةدعكل اال إف -ُ
 كمستمدة مف القكاعدفي غالبيتيا ذات طبيعة مدنية  إجراءاتكفؽ  كتسير، قاعدة مكضكعية جزائية

مف  األثرمف خبلؿ خركج  إالف دعكل االسترداد ال تككف أل ،ىي ذات طابع دكليالمدنية، ك  كاألصكؿ
أك ممؾ شخص مف ، سكاء في ممؾ الدكلة أخرلكاستقراره في حدكد دكلة ، البة االستردادحدكد الدكلة ط

 إقميـعمى  األثر، عمى خبلؼ كجكد اعتباريان  أـ، كاف ىذا الشخص طبيعيان أأك مقيـ فييا كسكاء ، رعاياىا
كاإلعادة الخاصة بالمصادرة  األحكاـمف خبلؿ تطبيؽ  األثربيذه الحالة تستعيد  أنيا إذالدكلة ذاتيا 

 كليس بمكجب دعكل االسترداد.، بمكجب الدعكل العامة
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ىك جـر جزائي كقع ضد آثار عائدة لمدكلة صاحبة االدعاء، أك قد يككف رغـ أف سبب دعكل االسترداد  -ِ
 إلى ألفيا -مف  بإجراءاتياتخضع دعكل االسترداد  إال أف ،مكضكعو آثار تمؾ الدكلة قانكنيان  تصرفان 
، أم لقانكف الدكلة التي تكجد فييا المحكمة عمى أماميالقانكف المحكمة التي تـ رفع الدعكل  -يائيا

يتكجب  فإنو ،إقميميةكالية القضاء  أف ا، كبملةالكظائؼ التي تؤدييا الدك  أىـحد القضاء أ أفاعتبار 
 ِِكىذا ما نصت عميو المادة ، محاكميا أماـخضكع دعكل االسترداد لقانكف الدكلة التي تـ رفع الدعكل 

 مرجع في تحديد قكاعد سير الخصكمةقانكف المحكمة ىك ال إف)  :رم بالقكؿمف القانكف المدني المص
مف قانكف  ِِٓكما تنص المادة  ،ُ(ذلؾ إلىكما ، األحكاـكطرؽ الطعف في فكع، كالد كاإلعبلنات

اإلجراءات الجنائية المصرم عمى أف تتبع المحاكـ الجنائية في المسائؿ غير الجنائية التي تفصؿ فييا 
  تبعا لمدعكل الجنائية طرؽ اإلثبات المقررة في القانكف الخاص بتمؾ المسائؿ.

قانكف اآلثار  أفة عمى اعتبار ىذه المسأل ِٓك ِْك ِّكفي القانكف المدني السكرم تعالج المكاد 
 اإلجراءاتكلعدـ كجكد اتفاقية دكلية تعالج مكضكع ، النقاط التفصيمية في االسترداد إلىالسكرم لـ يتطرؽ 

عمى ذلؾ فإنو  ان ، كبناءدكلة المحكمة الناظرة في القضية الخاصة بدعكل االسترداد تاركة البت بيا لقانكف
انكف البمد الذم تقاـ فيو المحاكمة ق بإجراءاتيسرم عمى قكاعد االختصاص كجميع المسائؿ الخاصة 

( ِْالبمد الذم أعدت بو )المادة  أما األدلة فتخضع لقانكف (ِّاإلجراءات )المادة تباشر فيو  ، أكالدعكل
و إذا كاف كجكد الجريمة مرتبطان )ألن كد نص عمى خبلؼ ذلؾ في قانكف خاصكؿ ىذا شريطة عدـ كج

قانكف  مف ُٕٕبكجكد حؽ شخصي كجب عمى القاضي إتباع قكاعد اإلثبات الخاصة بو كفؽ المادة 
  (.ِٓأك في معاىدة دكلية نافذة في الجميكرية العربية السكرية )المادة  أصكؿ المحاكمات الجزائية(

 لحظر كمنع تصدير الدكؿ التي تستخدمياؿ مف تكصية اليكنسكك بشأف الكسائ ُٔكقد نصت المادة 
 ا المؤتمر العاـ في دكرتو الثالثقرىالثقافية بطرؽ غير مشركعة التي أ كاستيراد كنقؿ ممكية الممتمكات

 اإلعادةأك ، تتـ عممية االسترداد أفينبغي  ) :عمى أنو ،ُْٔٗتشريف الثاني عاـ  ُٗبباريس في  ةعشر 
 (.أراضييابما يتفؽ مع القكانيف السارية في الدكلة التي تكجد ىذه الممتمكات في 

، كمف ىذه الصعكبات ما ىك ذك طبيعة فنية يتعمؽ صعكباتدعكل االسترداد تكتنفيا العديد مف ال إف -ّ
ية يتعمؽ ، كمنيا ما ىك ذك طبيعة مادمكضكع االسترداد لؤلثرممكية الدكلة الطالبة االسترداد  إثباتبطرؽ 

عف أف قياـ الدكلة  ىذا فضبلن  ،كتعكيض الحائز حسف النية، الدعاكلكرسكـ ، بارتفاع مصاريؼ التقاضي
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، قد ال يفيدىا العكدة عمى مف تسبب في إخراج آثارىا إلى الخارج يض لمحائز حسف النيةالتي دفعت التعك 
  تتمكف الدكلة مف مقاضاتو.منو عمى ما خسرتو ذمتيا المالية، إذا كاف مفمسان، أك لـ  لتحصؿ

 دعوى السترداد: قواعد: الفرع الثالث
مف مياـ الدكلة ذات الشأف ، الكطنية المكجكدة في الخارج اآلثارتعتبر ميمة السعي السترداد 

، كما تعتبر عممية االسترداد مف الكاجبات الدكلة في األجيزةكبالتعاكف مع بقية ، األثريةممثمة بسمطاتيا 
 كما ىك الحاؿ ،اآلثارنص في قانكف كفؽ كيككف ىذا الكاجب ، الكطنية األثريةالمفركضة عمى السمطات 

اليمني التي تنص عمى  اآلثارمف قانكف  ّْفي المادة ككذلؾ  مف قانكف اآلثار السكرم، ُِفي المادة 
كتكصيات المؤسسات الدكلية الستعادة ، كالمعاىداتاالستفادة مف االتفاقيات  األثريةكاجب السمطات 

التي تفرض عمى الييئة  ،السكداني اآلثارمف قانكف  ُ/َّالمادة  كأيضا، الخارج إلىالميربة  اآلثار
تقـك  أف، كما يمكف خرجت مف الببلد بطرؽ غير مشركعة التي اآلثارالسعي السترداد  لآلثارالعامة 

 كاضح يفرض عمييا مثؿ ىذا الكاجب يككف ىناؾ نص قانكني أفبكاجب االسترداد دكف  األثريةمطات الس
مف  إجراء إالما ىك  اآلثارفاسترداد  ،ترداد ىك جزء مف عمؿ ىذه السمطاتاالس أفكذلؾ عمى اعتبار 

 أفكما يجمع بيف التشريعات العربية  ،الخكالمتاجرة... ،كالتخريب، مف الضياع اآلثارحماية  إجراءات
 مكضكع االسترداد عائدة لمدكلة اآلثاركانت  إذا األثريةيقع عمى السمطات  اآلثاركاجب السعي السترداد 

 اآلثارباستثناء مشركع تعديؿ قانكف  ة،المنقكلة المممككة ممكية خاص اآلثاراسترداد  إلىكلـ تتطرؽ 
إلعادة األثر لمالكو صاحب الحؽ  تقديـ المساعدة الممكنة ريةاألثالسكرم الذم فرض عمى السمطات 

ككؿ ما يتعمؽ بيا ، دعكل االسترداد إجراءاتكسيتـ البحث في  الفقرة)أ( ّْبالحيازة في المادة األصمي 
 :كفنية فيما يميمف مسائؿ قانكنية 

 :دعوى الستردادفي المتبعة القانونية  جراءاتاإل: أولً 
يتضمف العديد  أكليان  كمنطمقان  ،اآلثارالسترداد  أساسان  ،َُٕٗاليكنسكك ) باريس( عاـ تعد اتفاقية 

تطبيؽ ىذه االتفاقية كما سبؽ  أعاقت، كبسبب الصعكبات التي اآلثارالسترداد  اإلدارية اإلجراءاتمف 
دراسة ىدفيا  إلجراءتكميؼ المعيد الدكلي لتكحيد القانكف الخاص  إلىذكره فقد دعت منظمة اليكنسكك 

، كتـ اعتمادىا في ُُٗٗتـ كضع مشركع االتفاقية عاـ ، كفعبل الثقافية الممتمكات إعادةتنظيـ قكاعد 
كبمكجب ذلؾ تـ تقسيـ الممتمكات الثقافية في الخارج  ،ُُٖٗٗكدخمت حيز التنفيذ عاـ  ،ُٓٗٗ/ٓ/ِْ

 نكعيف: إلىمف حيث حالتيا القانكنية 
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 : النوع األول
أك ، ال تختمؼ التشريعات الكطنية ،اضحةالتي اكتسبت حيازتيا بارتكاب جريمة ك الممتمكات 

أك  ،يككف السارؽ نفسو أف إما، كالحائز ىنا كىي جريمة السرقة ،كالمعاقبة عمييا، في تجريميا األجنبية
ال يستحؽ كىنا تمجأ الدكلة لمقضاء الجزائي، إذ ، كىذه الممتمكات تستحؽ حماية قصكل ،آخرشخص 

 إذا انتقمت الحيازة مف السارؽ إلى شخص آخر. لحائز سكل العقاب مع مراعاة مبدأ حسف النيةا
 : النوع الثاني

كفي ىذه الحالة ال بد ، بطريقة غير مشركعة األصميكىي الممتمكات التي خرجت مف مكطنيا 
رج الممتمكات لمخاىذه فجعمت عممية تصدير كشابيا عيكب قانكنية، التي حصمت  اإلجراءاتمف معالجة 

 كتمثيؿ الخصكـ فييا، كؿ ما يتعمؽ بقكاعد رفع الدعاكل الدعكل ىي إجراءاتكككف  ،غير مشركعة
 أصكؿكسائر ، باألحكاـكالطعف ، كالحكـ فييا، القضيةكقكاعد سير  ،كأثره ،كغيابيـ، كحضكرىـ
لة التي تقكـ ك كىنا عمى الد، مرتبطة بنظاـ الدكلة القضائي اإلجراءاتىذه  فإف األحكاـكتنفيذ ، اتالمحاكم

 في اغمب األحكاؿ التي تحددىا االتفاقيات الدكلية كاألصكؿ ،اإلجراءاتتتبع  أفبرفع دعكل االسترداد 
كذلؾ الستقبلؿ  ،محؿ االسترداد األثرالتي تنص عمييا قكانيف الدكلة التي يكجد فييا  األصكؿ كأيضا
يرفؽ طمب االسترداد  أفكيشترط لقبكؿ الدعكل  ،المكضكعي المطالب بواالسترداد عف الحؽ دعكل 

 الممتمؾ أفالدكلة طالبة االسترداد  كأف تثبت نو ماؿ ثقافيكتؤكد أ (األثربكثيقة تصؼ الماؿ الثقافي ) 
 .بكؿ طرؽ اإلثباتُبطريقة غير مشركعة أراضيياالثقافي خرج مف 

 :ستردادثانيًا: محل دعوى ال
بالمعنى المعركؼ في قكانيف  اآلثار كمنيا د ىك الممتمكات الثقافية الماديةمحؿ دعكل االستردا إف

حسب السياسة التشريعية تختمؼ  اآلثارنظرة الدكؿ في تعريؼ  أفكبما  ،كاالتفاقيات الدكلية اآلثار
تعريؼ ىؿ ىك  يمكف اعتماده لآلثاريظير خبلؼ حكؿ أم تعريؼ  فإنو ،لكؿ دكلة كاالجتماعية، كالثقافية

 االسترداد؟ إليياأـ تعريؼ قانكف الدكلة المطمكب  ،قانكف الدكلة طالبة االسترداد
نما، ذلؾ إلىالعربية ما يشير  اآلثاريةفي الحقيقة ال يكجد في التشريعات  يمكف لنا االعتماد  كا 

كنقؿ ممكية ، كاستيراد، كمنع تصدير ،عمى تكصية منظمة اليكنسكك بشأف الكسائؿ التي تستخدـ لحظر
لممعايير المتبعة في  اآلثار( منيا تعريؼ ُ، حيث تحيؿ المادة )شركعةالممتمكات الثقافية بطرؽ غير م

تعني عبارة  -ُ)  :تنص ىذه المادة عمىك أم الدكلة طالبة االسترداد . األثر إليياالدكلة التي ينتمي 
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كبيرة بالنسبة لمتراث  أىميةكالثابتة التي ليا ، صية الممتمكات المنقكلةىذه التك  ألغراضالممتمكات الثقافية 
كغيرىا مف الممتمكات ذات ، كالكتب، كالمخطكطات، كالمعمارية الفنية كاألعماؿ ُالثقافي في كؿ بمد

النبات مطية مف مممكتي ن، كالنماذج الكالكثائؽ االثنكلكجية، األثريةأك ، أك التاريخية، الفنية األىمية
 المحفكظاتبما في ذلؾ  كالمحفكظات مف الكتبكالمجمكعات اليامة ، ، كالمجمكعات العمميةكالحيكاف

نسب المعايير في تقديرىا لتحديد الممتمكات الثقافية تعتمد أ أفينبغي لكؿ دكلة عضك  -ِالمكسيقية.
 إلىتتمتع بالحماية المنصكص عمييا في ىذه التكصية بالنظر  أفكالتي يجب ، أراضيياالمكجكدة عمى 

 الكبرل(. أىميتيا
 :الستردادفي دعوى  اإلثبات: عبء ثالثاً 

، أك التي تأخذ شكؿ كاقعة مادية ،نكنيةالكاقعة القاىك  ف محؿ اإلثبات في دعكل االستردادإ 
ي غير المشركع فيتحكؿ ىذا التصرؼ القانكن، أك غيره مف القكانيف تصرؼ قانكني مخالؼ لقانكف اآلثار

، كلكي عمى عاتؽ الدكلة طالبة االسترداديقع  اإلثباتعبء  إفمف البدييي القكؿ ، ك إلى كاقعة قانكنية
 :عدة أمكر أىمياتثبت  أفمحؿ الدعكل يجب عمييا  األثرتتمكف  ىذه الدكلة مف استرداد 

 أف تثبت ممكيتيا لؤلثر مكضكع الدعكل. -ُ

نتيجة تنقيب سرم  األثر، كأف يككف بصكرة غير مشركعة أراضيياخركج األثر محؿ دعكل االسترداد مف  -ِ
كأف  ،حد المتاحؼمف أ األثرعف سرقة  ان أك ناجم ،أيضان غير مشركع جرل نقمو بصكرة غير مشركعة 

 .أراضييامف  األثرتذكر تاريخ خركج 

الحائز سيء النية  أفتبيف مف خبلؿ الدعكل  فإذا، المطمكب استرداده لؤلثرسكء نية الحائز  تثبت أف -ّ
 .اددلمالكو طالب االستر  األثر إعادةاالسترداد  إليياتقرر المحكمة في الدكلة المطمكب 

لمالكو مقابؿ تعكيض عادؿ يقدـ ليذا  األثرفي ىذه الحالة يعاد  فإنو ،الحائز حسف النية أفتبيف  إذا أما
 الحائز.

عائدية  إلثباتتتبعيا الدكلة طالبة االسترداد  أفالتي يمكف  اإلثباتكيثكر ىنا تساؤؿ حكؿ طرؽ 
، أـ انكف الدكلة طالبة االستردادق الطرؽ المعترؼ بيا في إتباعمحؿ دعكل االسترداد، فيؿ يتـ  األثر

 االسترداد؟ إلييابمكجب قانكف الدكلة المطمكب 
كبالتالي  ،المتبعة في دعكل االسترداد اإلجراءاتكطرائقو ىي جزء مف ، اإلثبات أصكؿأف كأرل 

الناظرة االسترداد أم قانكف المحكمة  إليياتخضع لما ىك متبع في النظاـ القضائي لمدكلة المطمكب  فإنيا
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 ـ الدكلة المطمكب منيا االسترداد، عمى اعتبار أف دعكل االسترداد تقاـ أماـ محاكفي دعكل االسترداد
كاف النظاـ المعمكؿ بو ىك  إذاحسب ما  اإلثباتأك صعكبة ، في سيكلة كبيران  دكران  اإلثباتيمعب نظاـ ك 

عمى الدكلة طالبة االسترداد  األحكاؿ، كفي جميع اإلثباتالنظاـ المختمط في  أـ، المقيد أـ، الحر اإلثبات
في كسعيا  ، كأف تبذؿ كؿ مااالسترداد إليياالمتبعة في الدكلة المطمكب  كاألصكؿ، تراعي الشركط أف

  هالمطمكب استرداد األثر بإعادةكي تتمكف مف الحصكؿ عمى قرار قضائي  إلييا األثرلتثبت عائدية 
لمدكلة المطمكب  ، كقبؿ مباشرة الدعكل أماـ المحكمة التابعةا الدكلة مقدماكفيما يخص األدلة التي تعدى

 عد فيياالمتبعة في الدكلة التي أىي األحكاـ  ،يخضع ليا ىذا الدليؿ حكاـ التيفإف األ. إلييا االسترداد
 عد قبؿ أف تضع المحكمة يدىا عمى القضية.عمى اعتبار أنو أ

إذف فإف دعكل االسترداد ما ىي إال إجراء قانكني يمجأ إليو مالؾ األثر كىك الدكلة طالبة 
، كمحؿ خاصان  كما قد يمجأ إليو األفراد إذا كاف األثر ممكان  ،عامةن  ممكيةن  االسترداد إذا كاف األثر مممككان 

ىذا اإلجراء ىك أثر تـ إخراجو إلى خارج حدكد الدكلة بصكرة ما، كغاية ىذه الدعكل استعادة األثر كتأخذ 
ىذه الدعكل طبيعة مختمطة فيي جزائية تقكـ عمى كاقعة قانكنية كىي مدنية تتبع بعض اإلجراءات المدنية 

سيرىا في أركقة القضاء كخاصة في مرحمة إثبات الممكية، كالحيازة، كفكرة حسف النية، كالتعكيض. أثناء 
 كما تأخذ بعدا دكليا يتعمؽ بالعبلقات بيف الدكؿ.

أفكار قانكنية تعتبر مشتركة بيف التشريعات العربية المتعمقة  ستنتج مف دراسة الباب الثاني عدةيي 
 : أىميابحماية اآلثار، ك 

غالبية التشريعات إلى التكسع في مفيكـ الفاعؿ األصمي، بما يتناسب مع تكسيع المسؤكلية الجزائية  تتجو -ُ
فكثيرا ما ينسب كصؼ الفاعؿ إلى كؿ مف يساىـ في الجريمة، كيمتد ىذا الكصؼ إلى أشخاص 

 اعتبارييف، ككذلؾ األشخاص المسؤكليف عف أفعاؿ الغير.

في عقاب المساىميف )الشريؾ، كالمحرض، كالمتدخؿ( في ارتكاب تميؿ غالبية التشريعات إلى التشدد  -ِ
 بعقكبة الفاعؿ في غالب األحكاؿ.التبعي جرائـ أثرية، لدرجة مساكاة عقكبة المساىـ 

ينخفض االىتماـ بالركف المعنكم في جرائـ اآلثار، كيتبمكر ذلؾ في افتراض تكافر الركف المعنكم بصكرة  -ّ
ثباتيا كيقع عمى عاتؽ المدعى عميو  تسييبلن القصد الجرمي لدل الفاعؿ  الكتماؿ عناصر الجريمة، كا 

 إثبات العكس، أم إثبات عدـ تكافر القصد الجرمي، كاثبات الخطأ.

كنكاهو، كغالبان ما تككف النكاىي أكثر مف  األكامر، إال في  إذا كاف القانكف بصفة عامة عبارة عف أكامرو  -ْ
ض عددان كبيران نسبيان مف الكاجبات بصيغة األكامر، منيا ما ىك مكجو إذ نجد المشرع فر  ،قكانيف اآلثار
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لؤلفراد كضركرة اإلببلغ عف اكتشاؼ أثر عقارم أك منقكؿ، كككاجب إببلغ السمطات األثرية عند الرغبة 
بالتصرؼ باآلثار المممككة مف قبؿ األفراد، كمف ىذه األكامر ما ىك مكجو لمؤسسات الدكلة، ككاجب 

األثرية تسجيؿ اآلثار كتعيينيا كاكتشافيا كالتنقيب عنيا كالمحافظة عمييا، كىذا يدؿ عمى أف السمطات 
نما ال بد مف كجكد آليات كقائية لمحماية.  فرض العقكبة كحده غير كاؼو في مجاؿ حماية اآلثار، كا 

مف التجريـ  الخ، ألف اليدؼأك استعماؿ الحؽ...مثؿ رضا المجني عميو، التبرير يضيؽ األخذ بأسباب  -ٓ
بما يتناسب كمقتضيات السياسة  ،في جرائـ اآلثار ىك حماية تراث الدكلة بكافة أشكالو بشكؿ عاـ

 التشريعية العامة لمدكلة.

أم محميا كمكضكع الجريمة ىك: محؿ الحؽ الذم تقع الجريمة  مكضكع الجريمة ( التكسع في مفيكـ ) -ٔ
كبناءان عميو ضـ  (ُمنقكؿ المممكؾ لمغير في جريمة السرقةاعتداء عميو كالجسـ في جريمة القتؿ كالماؿ ال

 مكضكع الجريمة ضد اآلثار طائفة كبيرة مف األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة.

في اإلجراءات القانكنية السابقة لتحريؾ الدعكل  ميمان  تتميز جرائـ اآلثار بأف اإلدارات التنفيذية تمعب دكران  -ٕ
حالتيا العامة، حيث يتمتع مكظفك اآل ثار بصفة الضابطة العدلية، كيحؽ ليـ تنظيـ الضبكط البلزمة، كا 

، أم أف دكر الضابطة صر في الضابطة العدليةكما لك أنيـ عنا ،إلى الجيات القضائية ذات االختصاص
العدلية في حماية اآلثار يككف مف قبؿ مكظفي اآلثار، كالشرطة عمى حد السكاء، كبتعدد جيات الضبط 

 تحقؽ حماية أكسع لآلثار.القضائي ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .222ص ،معجم القانون، مرجع سابق - 
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 :خاتمة
كالقكاعد القانكنية التي تجرم  ،كأحكاـ ممكيتيا ،كأنكاعيا، تطرؽ ىذا البحث إلى تعريؼ اآلثار 

بمقتضاىا حماية ىذه اآلثار ككذلؾ أنكاع الجرائـ التي تقع ضد اآلثار كما شاب النصكص التشريعية مف 
قصكر في تحقيؽ الغاية األساسية كىي حماية اآلثار كما تطرؽ إلى دكر السمطات األثرية ككيفية تفعيؿ 

 .الخارج إلى إخراجياالتي تـ  اآلثارىذا الدكر ككيفية استعادة 
مف خبلؿ الدراسة المقارنة لمعديد مف قكانيف اآلثار العربية كغيرىا مف القكانيف ذات الصمة ك  

لى العديد مف النتائج، كبالتالي إلى العديد مف التكصيات التي أراىا ضركرية بيدؼ تكصمت ىذه الدراسة إ
 ي:تطكير قانكف اآلثار السكرم كى

 في حماية اآلثار إلى النتائج التالية: تكصمت مف خبلؿ البحثكلقد  :أول: النتائج
اؼ يختمؼ حسب أىد ان نسبي ان إف لعنصر الزمف ) العمر األثرم ( في تحديد ماىية األشياء األثرية مفيكم -ُ

 السياسة التشريعية في كؿ دكلة، كحسب حداثة الدكلة أك قدميا.

إلى تعديؿ شركطيا، كي تككف متخصصة ذات إف الخبرات في مجاؿ اآلثار غير اختصاصية، كبحاجة  -ِ
 خبرة.

ف العقكبات كخاصة إف  -ّ رغـ ذلؾ ال تتناسب  أنيا إال ،كانت في بعض الحاالت مشددةالغرامات المقررة كا 
 .ي الردعىمما يخؿ بالغاية مف العقكبة ك  .التي يحققيا الجاني اإليراداتمع 

كفي ذلؾ خطر محدؽ  و، يسمح بإعارة اآلثار،كتعديبلت ُّٔٗلعاـ  ِِِكرم رقـ إف قانكف اآلثار الس -ْ
  بيا.

رسانة زدياد النشاط اإلجرامي ضد اآلثار، فرغـ كجكد تكالقضائي ال يتناسب مع ا ،إف الدكر القانكني -ٓ
 ما يعني كجكد قصكر تشريعي مف جيةم في الجرائـ ضد اآلثار؛ نجد تزايدان  قانكنية تبغي حماية اآلثار.

 كقصكر في تطبيؽ القكانيف الحالية في أركقة المحاكـ.

النصكص التي تحمي التراث الثقافي مف  -كمف بينيا قانكف اآلثار السكرم  -خمك غالبية القكانيف العربية  -ٔ
، أك أشياء تندرج ضمف ىذيف كالذم يمكف أف يككف مف المنقكالت، أك العقاراتالمغمكر بالمياه 

 التصنيفيف.

اآلثار السكرم بيف تخريب اآلثار بأفعاؿ اإلتبلؼ، كالطمس، كاليدـ، كبيف تشكيو اآلثار بالحفر ميز قانكف  -ٕ
، رغـ أف التشكيو ال ِٔ، كالتشكيو جنحة في المادة ٖٓكالكتابة كالدىاف. فجعؿ التخريب جناية في المادة 

 يقؿ خطكرة عف التخريب.
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مف  ِٔ، كيبمغ عنيا السمطات األثرية كفؽ المادة ان إف القيمة المقدرة لممكافأة المقررة لمف يكتشؼ آثار  -ٖ
غير مشجعة، كغير ا يزيد عنيا بمكافقة مجمس اآلثار قانكف اآلثار السكرم كىي ألؼ ليرة سكرية، أك م

 اسبة كتحتاج إلعادة نظر لتشجيع المكاطف عمى مساعدة السمطات األثرية في ميمتيا بحماية اآلثار.من

، كاف استخداما غير مكفؽ لتنافي ثابتان  عبارة سرؽ أثران  ٕٓالسكرم في المادة إف استخداـ قانكف اآلثار  -ٗ
 ثر ثابت.أطبيعة األثر الثابت مع األخذ، ككاف األجدل استخداـ عبارة جزء مف 

إف اشتراط قانكف اآلثار السكرم حصكؿ ضرر جسيـ في األثر لتشديد العقكبة في جـر التنقيب عف  -َُ
شددة. ككاف مف األفضؿ االكتفاء بعبارة ضرر دكف اشتراط كصفو كص الماآلثار؛ يحد مف تطبيؽ النص

 بالجسيـ.

  مؼ صكرىا بحالة الجرائـ المقصكدةاكتفى قانكف اآلثار السكرم بالنسبة لجريمة تخريب اآلثار بمخت -ُُ
أك مخالفة الشرائع  أك قمة االحتراز، اإلىماؿككردت نصكصو خالية مف ذكر حاالت الخطأ القائـ عمى 

  صكرة مف الصكر. بأمتخريب في اآلثار  إحداث لقائمة عمى الخطأ إلىا األفعاؿ أدت إذا كاألنظمة.

 ال يكجد في القكانيف العربية نصكص كافية تضمف تحقيؽ الحماية البلزمة لممخطكطات. -ُِ

خمك قانكف اآلثار السكرم مف أم نص يشير إلى كجكب إدخاؿ السمطات األثرية إلى أم دعكل تتعمؽ  -ُّ
 .كعقارات أثريةبنزاع حكؿ العقارات المسجمة 

عند  )الشفعة( يمنح السمطات األثرية حؽ األكلكيةالسكرم في قانكف اآلثار  يعدـ كجكد نص قانكن -ُْ
الرصيد الثقافي لمبمد  بإفقارمما ييدد  مممككة ممكية خاصة،عمى اآلثار ال حصكؿ تصرفات ماسة بالممكية

ى التخريب، أك اإلخراج جيات عدة؛ كقد تتعرض في عمميات االنتقاؿ إل إلى اآلثارمف جراء انتقاؿ ممكية 
 .مف الببلد

 د اآلثار المممككة مف قبؿ الدكلةفرض قانكف اآلثار السكرم عمى السمطات األثرية كاجب السعي الستردا -ُٓ
 كلـ يتطرؽ إلى اآلثار المممككة ممكية خاصة.

خطكرة ىذه الجرائـ عمى مف رغـ فعمى ال ،مف جرائـ االعتداء عمى اآلثار كجكد ضعؼ في عقكبة العديد -ُٔ
تفرض عقكبات غير مناسبة لجسامة ىذا  -كمنيا قانكف اآلثار السكرم -اآلثار نجد التشريعات العربية

 األسباب المخففة مف قبؿ المحاكـ بة جنحية، فإذا أخذنا بالحسباف تطبيؽالنكع مف الجرائـ، إذ تبقى العقك 
 تصبح العقكبة أىكف مما كاف يتصكر الجاني.

 مما يساىـ في إضعاؼ الكعي األثرم. التركيج اإلعبلمي لمتراث الثقافي،كجكد ضعؼ في عممية  -ُٕ
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 التالية:قترح التوصيات من خالل النتائج المذكورة سابقا او  :يا: التوصياتثان
الذم طرأ عمى مختمؼ  ،، ككضع نصكص قانكنية جديدة تكاكب التطكرالحالي السكرم تعديؿ قانكف اآلثار -ُ

 .، كخاصة مف الناحية التقنية، بما يحقؽ أقصى درجات الحماية لآلثارجكانب الحياة

قيمية تتناسب مع تعديؿ قانكف اآلثار السكرم لجية عقكبة الغرامة، بحيث تصبح في كافة جرائـ اآلثار  -ِ
بما ال يقؿ عف حدكد معينة فيما يخص بعض اآلثار ذات القيمة المادية ك  ،قيمة األثر محؿ الجريمة

 المنخفضة.

في قانكف  كعدـ اعتبارىا بحكـ اآلثار الثابتة اآلثار المنقكلة ء اآلثار الثابتة بحكـالنص عمى اعتبار أجزا -ّ
 اآلثار السكرم.

جريمة تخريب اآلثار؛ بحيث تصبح جريمة تشكيو اآلثار  بنفس طريقة معاممة معاممة جريمة تشكيو اآلثار -ْ
 جناية كجريمة تخريب اآلثار.

يجب أف ينص قانكف اآلثار السكرم صراحة عمى اعتبار أرض الحـر األثرم المحيطة بالمكقع األثرم  -ٓ
 بحكـ المكقع األثرم مف حيث الشمكؿ بالحماية.

 الذم يجيز إعارة اآلثار السكرية. يضركرة إلغاء النص القانكن -ٔ

المضبكطة في قضايا اآلثار لدل مستكدعات  اآلثار إيداعنص في قانكف اآلثار السكرم يكجب  إيجاد -ٕ
 كضعيا في مستكدعات األمانات في المحاكـ.، كعدـ لحيف البت بالقضية تأمينا لرعايتيا األثريةالسمطات 

 لتخطيط العمراني، كخاصة في الريؼاآلثار في لجاف امف الضركرم كضع أفراد مختصيف في مجاؿ  -ٖ
عطاء آرائيـ األفضمية كالترجيح عند حصكؿ تعارض مع بقية اآلراء، أك االستشارات.  كا 

تعديؿ بعض نصكص قانكف اآلثار السكرم في حاالت الجرائـ ذات الخطكرة العالية، بحيث يحدد لمعقكبة  -ٗ
 الخ..رائـ كالتنقيب كالسرقة كالتيريب كاالتجار..كخطكرة بعض الج د أدنى مرتفع بما يتناسبح

 النص عمى حجب األسباب المخففة التقديرية عف مرتكبي بعض الجرائـ ذات الخطكرة العالية. -َُ

إيجاد نص قانكني يعالج جرائـ التخريب غير المقصكدة التي تقع عمى اآلثار في الجميكرية العربية  -ُُ
 .أـ خاصة أكانت مممككة ممكية عامة سكاءن  السكرية

 نصكصان  اآلثار، أك تضميف قانكف ربية السكريةسف قكانيف خاصة بحماية المخطكطات في الجميكرية الع -ُِ
 تكفؿ حماية المخطكطات.

خبلؿ زيادة الكعي بأىمية اآلثار، كرصد مكافآت سخية  الرقابة الشعبية في حماية اآلثار مفدكر تفعيؿ  -ُّ
 حصكؿ أم اعتداء عمييا. يخبر عف ، أكالسمطات عف اكتشاؼ اآلثار بمغ، أك يلكؿ مف يرشد
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 ثابتو  ثرو س بالممكية عمى أم أالنص عمى منح السمطات األثرية حؽ الشفعة عند حصكؿ أم تصرؼ ما -ُْ
 مف اآلثار المممككة ممكية خاصة، مع اشتراط عدـ إخراج األثر لمخارج. أك منقكؿ

مع االتفاقيات الدكلية ذات  الثقافي المغمكر بالمياه تماشيان  كضع نصكص قانكنية خاصة بحماية التراث -ُٓ
 الشأف.

كبر قدر ممكف مف اآلثار التقنية الحديثة بما يكفؿ تكثيؽ أتطكير آليات تكثيؽ اآلثار باالستعانة بكسائؿ  -ُٔ
 استعادتيا. إثبات عائديتيا كبالتالي مما يسيؿ حمايتيا مف السرقة كيساعد عمى

 اعتماد فكرة المتاحؼ المتخصصة.ك تاحؼ، التكسع في إقامة الم -ُٕ

عة الجغرافية التابعة ليا تشجيع الكحدات اإلدارية عمى المحافظة عمى التراث الثقافي المكجكد في البق -ُٖ
 ، كالبشرية البلزمة في إطار خطة شاممة لكؿ الكحدات اإلدارية.إداريا، كمدىا بكؿ اإلمكانيات المادية

الممحؽ باتفاقية الىام عاـ  ُٗٗٗية السكرية عمى البركتكككؿ الثاني عاـ الدعكة لتصديؽ الجميكرية العرب -ُٗ
ُْٗٓ. 

( عاـ UNIDROITالدعكة لتصديؽ الجميكرية العربية السكرية عمى االنضماـ إلى اتفاقية اليكندركا ) -َِ
ُٗٗٓ. 

مف خبلؿ االتفاقيات الثنائية  تعزيز التعاكف الدكلي كاإلقميمي في مجاؿ حماية اآلثار السكرية كاألجنبية -ُِ
 كالسمطات ذات الشأف في الخارج. يةكالجماعية، كفتح قنكات اتصاؿ دائمة بيف السمطات األثرية السكر 

الدعكة إلى تصديؽ الجميكرية العربية السكرية عمى اتفاقية اليكنسكك الخاصة بحماية التراث المغمكر في  -ِِ
 .ََُِالمياه عاـ 

 .بجرائـ اآلثار ةإنشاء كحدة شرطية متخصص -ِّ

كمكظفي الجياز القضائي بما في ، كالعدلية، خارجية لعناصر الضابطة الجمركية أك، تنظيـ دكرات داخمية -ِْ
 كالمتكامؿ لقكانيف اآلثار.، السميـ، ك الفعميبما يضمف التطبيؽ  ،القضاةبعض ذلؾ 

كبر قدر ممكف مف مما يساعد عمى تحقيؽ أ يما بينيا،صياغة قكانيف اآلثار العربية بصيغ تكفؿ التجانس ف -ِٓ
 التعاكف بيف الدكؿ العربية في حماية اآلثار.

مة بيف حماية التراث الثقافي مف جية كتأميف نصكصا قانكنية تضمف تحقيؽ المكاء تضميف قكانيف اآلثار -ِٔ
 حماية التراثستراتيجية العامة في في اال مما يسيؿ دمجيـ زؽ لمسكاف المحمييف مف جية ثانية،مصادر ر 

 القائمة عمى الشراكة الحقيقية بيف الجميكر كبيف السمطات األثرية في ىذا المجاؿ.
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 يف مقتضيات حماية التراث الثقافيمة بيف ضركرات التنمية السياحية، كبضماف تحقيؽ التكازف، كالمكاء -ِٕ
 التنمية السياحية.بما يكفؿ طغياف تنمية السياحة عمى حماية التراث، أك تقديـ حماية التراث عمى 

مما يؤدم إلى اختصار الكقت، كالجيد في مكافحة بعض  كرة التسكية في بعض جرائـ اآلثار،مأسسة ف -ِٖ
 جرائـ اآلثار ذات الخطكرة المنخفضة.
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 حق:المال
 الدرع األزرق: (1النموذج رقم )

بحيث تكضع جانب المكاقع األثرية لمداللة عمييا الدرع األزرؽ عبارة عف إشارة أقرتيا اتفاقية اليكنسكك، 
 مف اجؿ تجنيبيا العمميات العسكرية.
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 (2النموذج رقم )
تظير حجـ التنقيب غير الشرعي في مكقع مارم في  َُِْصكرة ممتقطة عبر األقمار الصناعية عاـ 

 محافظة دير الزكر.
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 (3النموذج رقم )
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 :و المصادر قائمة المراجع
 : المراجع العربية:أول

 المراجع العامة:

 لؤلجيزة المعنية بمكافحة الجريمةحسيف محمكد، تكامؿ األساليب العممية الحديثة  -د. إبراىيم -ُ
 .ُْٗٗمنشكرات المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض، 

 مصطفى البابي الحمبيمؤسسة ، محمد أميف، حاشية المختار عمى الدر المختار -ابن عابدين -ِ
 .ُٔٔٗـ عاالجزء الثاني  ،الطبعة الثانية، كأكالده لمطباعة، اإلسكندرية

المكتبة القانكنية، دمشؽ، الطبعة  عبد القادر جار اهلل، مجمكعة أحكاـ النقض، -اآللوسي -ّ
 .ََُِاألكلى،

العدالة الجنائية كمنع الجريمة، دراسة مقارنة منشكرات أكاديمية  نايؼ  محمد األميف، -د. البشري -ْ
 .ُٖٗٗ العربية لمعمـك األمنية،

بحث في  ،نظرية القكانيف ذات التطبيؽ الفكرم كمنيجية تنازع القكانيف ،أحمد قسمت -الجداوي -ٓ
 .ُُٖٗمجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية، مصر، جامعة عيف شمس،

 طبكعات الجامعية، اإلسكندرية، مصرد راغب، قانكف حماية البيئة، دار المماج -د. الحمو -ٔ
ُْٗٗ. 

رسالة دكتكراه، كمية  حاـز مختار، نطاؽ تطبيؽ القاضي الجنائي لمقانكف األجنبي -د. الحاروني -ٕ
 .ُٕٖٗجامعة القاىرة، الحقكؽ

الكضعية، معيد البحكث عمي، الممكية في الشريعة اإلسبلمية مع المقارنة بالشرائع  -د. الخفيف -ٖ
 .ُٔٔٗكالدراسات العربية، الطبعة األكلى، القاىرة، 

 .َََِعبد الحميد، التشريعات البابمية، الطبعة األكلى، دار عبلء الديف، دمشؽ،  -الذنون -ٗ

 ة، الجزء الرابع، دار الفكر دمشؽكىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، الطبعة الثالث -د. الزحيمي -َُ
ُٖٗٗ. 

األجيزة المعنية سياسة إدارة العدالة الجنائية كارتباطيا بتكامؿ جيكد -عبكد،  -د. السراج -ُُ
 .ُْٗٗمنشكرات المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض،  بمكافحة الجريمة

 .ََِٕشرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، مطبكعات جامعة دمشؽ، -
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 ار الثقافة لمنشر كالتكزيعالطبعة السادسة، د كامؿ، شرح قانكف العقكبات األردني، -د. السعيد -ُِ
 .ََِِاألردف،  عماف

عبد الرزاؽ، الكسيط في شرح القانكف المدني، الجزء التاسع، دار إحياء التراث  – د. السنيوري -ُّ
 .ُٖٔٗبيركت،  بيالعر 

الجزء الثاني، منشكرات جامعة عبد القادر، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص،  -د. الشيخ -ُْ
 .ََِٔمديرية المطبكعات الجامعية،  حمب

 لية كالتجارية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندريةاعبد الحميد، الجرائـ الم – د. الشواربي -ُٓ
 .ُٖٔٗ مصر

 ؼ العربية لمعمكـ األمنية الرياضحمد، األمف السياحي، جامعة نايعبد العاطي أ –د. الصياد  -ُٔ
 .ََُِالطبعة األكلى، 

القاىرة  ،محمد، الكجيز في القانكف اإلدارم، دراسة مقارنة، الطبعة األكلى سميماف -د. الطماوي -ُٕ
 دكف ذكر اسـ دار النشر. ،ُُٗٗ

محمكد صالح، الحماية الجنائية اللتزاـ المحامي بالمحافظة عمى أسرار ككيمو الطبعة  -العادلي -ُٖ
 .ََِّاألكلى دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

المجمد  ،ُٓٗٗ، الطبعة الثالثة، الجنائية في شرح قانكف العقكبات فتحي، المكسكعة -لعيسويا -ُٗ
 األكؿ.

 مة، رسالة دكتكراهحمد محمد عبد المطيؼ، الحماية الجنائية لحقكؽ ضحايا الجريأ -د. الفقي -َِ
 .ََُِ، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس ،مصر

اإلضرار بالبيئة الطيب، مشكبلت المسؤكلية الجنائية كالجزاءات في مجاؿ  -د. المومي -ُِ
بالجميكرية التكنسية، بحث مقدـ لممؤتمر السادس لمجمعية المصرية لمقانكف الجنائي المنعقد في 

 .ُّٗٗ، دار النيضة العربية،ُّٗٗ/َُ/ِٖ-ِٓالقاىرة،

شرح بداية  برىاف الديف أبي الحسف عمي بف أبي بكر عبد الجميؿ الفرغاني، اليداية -المرغيناني -ِِ
 .الجزء األكؿ دكف ذكر تاريخ النشر، ،دار األرقـ بيركت، ، المبتدئ

محمد ىشاـ ، الفكائد الثرية في المكاقع األثرية السكرية، مكتبة الصفا كالمركة، حمب  -النعساند.  -ِّ
 .ََِٕالطبعة األكلى، 
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فرج صالح، الحماية الجنائية لمبيئة في القانكف الميبي، بحث مقدـ لممؤتمر السادس  -اليريش -ِْ
 ، دار النيضة العربيةُّٗٗ/َُ/ِٖ-ِٓالمصرية لمقانكف الجنائي المنعقد في القاىرة لمجمعية 
ُّٗٗ. 

 كتكراه، أكاديمية الشرطة القاىرةنابؿ لكقا، جرائـ تيريب النقد كمكافحتيا، رسالة د -د. بباري -ِٓ
ُِٗٗ. 

 .َُٗٗالسكرم، المطبعة الجديدة، دمشؽ،  عبد الكىاب، جرائـ التزكير في التشريع -بدرة -ِٔ

جؿ تكامؿ جيكد األجيزة المعنية لمكافحة الجريمة، محمد أنكر، التخطيط األمني مف أ -بصول -ِٕ
 .ُْٗٗالمركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الكتاب التاسع، الرياض 

 .ُٔٗٗاإلسكندرية، رمسيس، الكفاح ضد اإلجراـ، الطبعة األكلى، منشأة المعارؼ، – د. بينام -ِٖ

، الطبعة األكلى، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر عمي محمد، قانكف العقكبات -د. جعفر -ِٗ
 .ُٓٗٗكالتكزيع، بيركت، 

 ة الثانية، الييئة العامة لمكتابمجدم محب، الحماية الجنائية ألسرار الدكلة، الطبع –حافظ  -َّ
 .ُٖٗٗ القاىرة،

 دار النيضة العربيةمة في الحماية الجنائية لممستيمؾ، اعنصيؼ محمد، النظرية ال –حسين . د -ُّ
 .ُٖٗٗ، الطبعة األكلى القاىرة،

دكف الطبعة الخامسة ، ُِٖٗشرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ،  -أ محمكد نجيب: -حسني .د -ِّ
 ذكر اسـ دار النشر.

  .ُٖٗٗ ،السادسةالطبعة  دار النيضة العربية، القاىرة،شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ،  -ب

عبد المنعـ، المدكنة الذىبية لمقكاعد التي قررتيا محكمة النقض المصرية اإلصدار  -حسن -ّّ
سني لمدراسات مركز ح ،ُٕٖٗحتى حزيراف  ُْٖٗلثاني عاـ مف تشريف ا ّالمدني العدد 

 .ُْٖٗ، المجمد األكؿ الطبعة األكلى، القانكنية، القاىرة،

 .ُٖٖٗالقرآف كبيانو، دار ابف كثير، دمشؽ،  إعرابمحي الدين احمد،  -درويش -ّْ

القاهرة   عمر السعٌد، مبادئ قانون اإلجراءات الجنائٌة، دار النهضة العربٌة، -د. رمضان -ّٓ

 .، الجزء األول1993الطبعة األولى،

دار الشركؽ، القاىرة، عاـ جنائي الدستكرم، الطبعة األكلى، القانكف ال ،حمد فتحيأ -د. سرور -ّٔ
ََِِ. 
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القكاعد ذات التطبيؽ الضركرم كقكاعد القانكف العاـ في القانكف  - حمد عبد الكريـأ –د. سالمة  -ّٕ
 .ُٔٗٗية تطبيقية، دار النيضة العربية، الدكلي الخاص، دراسة تحميم

عة الطب مصر، المنصكرة، مكتبة الجبلء الجديدة تنازع بيف الشرائع أصكال كمنيجا،عمـ قاعدة ال -
                                   .ُٔٗٗ األكلى،

 الطبعة األكلى القاىرة، المدنية كالدكلية، دراسة مقارنة، دار النيضة العربيةفقو المرافعات  -
ََِِ. 

 دار الفكر العربي، القاىرةقانكف العقكبات المصرم، القسـ العاـ، - مدمأمكف مح – د. سالمة  -ّٖ
منشكرات الجامعة الميبية، كمية  الجنائية في التشريع الميبي،ءات اإلجرا - .ُٗٗٗ ،الطبعة الثالثة

 .الجزء األكؿ ،ُِٗٗالحقكؽ، 

محجكب حسف، الشرطة كمنع الجريمة، الطبعة األكلى، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك  –سعد  -ّٗ
 .ََُِاألمنية، الرياض، 

دكتكراه جامعة عيف حؽ االسترداد في القانكف الدكلي، رسالة  -صبلح عبد البديع: أ-د. شمبي -َْ
 .َََِشمس، كمية الحقكؽ، 

 مية نايؼ العربية لمعمكـ األمنيةأكادي ماية الجنائية لمعبلقات الزكجية،حمد، الحمحمكد أ –طو  -ُْ
 .ََِِ ،الطبعة األكلىالرياض، 

عبد الحكيـ، إجراءات منع الجريمة السياحية كضبطيا، بحث مقدـ لمدكرة التدريبية في – عباس. د -ِْ
، منشكرات أكاديمية نايؼ العربية ُٖٔٗالعربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض، المركز 

 .ُِٗٗلمعمـك األمنية، عاـ 

جامعة عيف  ،محمد عبد المنعـ، النظرية العامة لمجريمة الدكلية، رسالة دكتكراه – عبد الخالق. د -ّْ
 .ُٖٖٗشمس، كمية الحقكؽ، 

سـ ، دكف ذكر اء األكؿالجز  ،ََِٓالقاىرة  الخاصة، ياب، التشريعات الجنائيةإي – عبد المطمب -ْْ
 دار النشر أك سنة النشر.

 . 1911 ،، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربٌةفوزٌة -د. عبد الستار -ْٓ

مجمة القانكف كاالقتصاد، جامعة بحث في إبراىيـ، مفترضات الجريمة، صالح يف نحس– د. عبيد -ْٔ
 .ُٕٗٗلعاـ  ْٗالسنة  ْ-ّالقاىرة العدداف 
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 الطبعة األكلى محمد، أساطير العرب عند الجاىمية كداللتيا، ، دار الفارابي بيركت، – د. عجينة -ْٕ
ُْٗٗ. 

منشكرات أكاديمية ي المجاؿ الجنائي، محمد السيد، التحكيـ كالصمح كتطبيقاتيما ف -د. عرفة -ْٖ
 .ََِٔ الطبعة األكلى، نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض،

مؤسسة الرسالة بالقانكف الكضعي، عبد القادر، التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا  -د. عودة -ْٗ
 .ُِٗٗ ،ُالمجمد  الطبعة السابعة،لمنشر كالتكزيع، بيركت، 

 المطبعة العالمية، القاىرةمحمد محي الديف، قانكف اإلجراءات الجنائية السكداني،  -د. عوض -َٓ
 .ُُٕٗ ،الطبعة األكلى

  ي منظكر القانكف الدكلي اإلنسانيحمد، حماية األماكف الدينية المقدسة فمصطفى أ – د. فؤاد -ُٓ
 .الجزء الثاني ،ََِٓمنشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 

 دار بيساف لمنشر كالتكزيع، بيركت دكنات التكراتية،سييؿ، أثر الكتابات البابمية في الم -قاشا -ِٓ
 .ُٖٗٗ ،الطبعة األكلى

الطبعة  بغداد،ر الحرية لمطباعة، د الكريـ، شرح القانكف المدني العراقي، داسعيد عب -د. مبارك -ّٓ
 .ُّٕٗ األكلى،

دكف ذكر دار  ،قَُِْحسيف محمد، اإلسبلـ، كالحضارة الغربية، الطبعة الخامسة،  -محمد -ْٓ
 النشر.

الطبعة األكلى  ،لمترجمة كالنشر، القاىرة مركز األىراـ محسف، سرقة ممؾ مصر، –محمد  -ٓٓ
ُُٗٗ. 

الطبعة  ،فقو المعامبلت المدنية كالتجارية في الشريعة اإلسبلمية نصر فريد، -د. محمد واصل -ٔٓ
 .ُٖٗٗالخامسة، المكتبة التكفيقية، القاىرة، 

 ََِٔعاشكر، جريمة السرقة في ظؿ تعديبلت قانكف العقكبات الجزائرم لعاـ  - نصر الدين .د -ٕٓ
 .ََِٔمجمة المنتدل القانكني، العدد الخامس، لعاـ 

ؾ، األميف العاـ لبلنتربكؿ الدكلي، كممة في ندكة صكف التراث الثقافي العالمي  -ركنالد  -نوبل -ٖٓ
 .َُُِ/َُ/َِ-ُٖية بتاريخ التي نظميا االنتربكؿ الدكلي في مدينة ليكف الفرنس

ات، جرائـ األمكاؿ دار النيضة عبد العظيـ مرسي، القسـ الخاص في قانكف العقكب -د. وزير -ٗٓ
 .ُِٖٗ الطبعة األكلى، القاىرة ، العربية، 
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حمد، أساليب التزكير كطرؽ كشفيا، منشكرات أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك محمد أ -وقيع اهلل -َٔ
 .ََِّة األكلى، األمنية، الرياض، الطبع

 المراجع المتخصصة:

في لبناف، بحث مقدـ لمؤتمر التراث كالقانكف في لبناف  اآلثار، قكانيف كمشاريع قكانيف أيمي – خميل أبو -ُ
 .ََِّ، المنعقد في الجامعة المبنانية، طرابمس، لبناف،كاألردفكسكريا 

مطبعة الصالحاني دمشؽ، خالد باالشتراؾ مع البركفسكر ىانس، زنكبيا ممكة تدمر كالشرؽ،  – سعدأ -ِ
 .ََِٔ ،كلىاأل الطبعة

 . www.arablawinfoالرابط، بحث منشكر عمى الشابكة اآلثارعمي، قكانيف حماية  محمد -األصفر د. -ّ

com. 

 ، كرقة عمؿ مقدمةالعربي إلى الخارجافية في الكطف عفيؼ، طرؽ تسرب الممتمكات الثق -البينسي د. -ْ
 .ُُٗٗتكنس، عاـ  )ألسكك( مؤتمرل

 الشؤكف الثقافية في الكطف العربيعف محمد صالح، كممة لمؤتمر الكزراء المسؤكليف  – الجابري د. -ٓ
 .ُٕٗٗتكنس، ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ) ألكسك ( الدكرة العاشرة،ُٓٗٗ – ُٕٔٗ

بحث مقدـ لمجمة بيت  -كطنيان كدكليان  –، الحماية القانكنية لآلثار عبد الكريـ ذيب - الجبوريد .  -ٔ
 .ََُِالحكمة، العراؽ، بغداد، الطبعة األكلى، مؤسسة إبداع لمتصميـ كالطباعة، 

األردف  عمي خميؿ، حماية الممتمكات الثقافية في القانكف الدكلي، دراسة تطبيقية مقارنة، -د. الحديثي -ٕ
 .ُٗٗٗ ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف،

الطبعة  القاىرة، ةدار النيضة العربي ، دراسة مقارنة،لآلثارحمد، الحماية الجنائية أميف أ -الحذيفي د. -ٖ
 .ََِٕ ،األكلى

الممتمكات الثقافية كقت السمـ كفي زمف الحرب، كرقة عمؿ مقدمة  إعادةعتيقة، تنظيـ مبدأ  -الدراجي -ٗ
، منشكرات المنظمة العربية لمتربية كالثقافة ُُٗٗلمؤتمر كزراء الثقافة العرب المنعقد في تكنس 

 .ُُٗٗكالعمكـ)ألكسك( تكنس، 

عرساف، المباني التراثية كالقكانيف في المممكة األردنية الياشمية بحث مقدـ لمؤتمر  إحساف -الرباعي د. -َُ
 .ََِّالتراث، كالقانكف في لبناف، كسكريا، كاألردف، الجامعة المبنانية طرابمس،

حمد عبد الرحمف، لماذا ال يخدـ التعميـ اآلثار، بحث مقدـ لندكة اآلثار في المممكة العربية أ – الراجي -ُُ
 .ََِِ، منشكرات ككالة اآلثار كالمتاحؼ السعكدية، الرياض، ُٗٗٗكدية المنعقدة في الرياض عاـ السع
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د للنشر ، حماٌة الممتلكات الثقافٌة أثناء النزاعات المسلحة، دار الحامسالمة صالح - الرهايفةد.  -ُِ

 .2012عام  ،، الطبعة األولىان، األردنوالتوزٌع، عم

كتطكيرىا، بحث مقدـ لممؤتمر السادس لمجمعية المصرية  اآلثاربشير محمد، فمسفة قكانيف  -السباعي د. -ُّ
 .ُّٗٗ، دار النيضة العربية، القاىرة، ُّٗٗ/َُ/ِٖ-ِٓلمقانكف الجنائي المنعقد في القاىرة بتاريخ 

 الخارج لىإمحمد مسعكد، التشريعات العربية كمدل حمايتيا لمممتمكات الثقافية مف التسرب  -الشابي -ُْ
 .ُُٗٗالعربية، تكنس،  اآلثارمؤتمر 

 تطكر التشريع المصرم بشأف الضكابط القانكنية لخركج اآلثار مف مصر كحيازتياشرؼ، أ-العشماوي د. -ُٓ
في الفترة  الرياض، كالتراث الحضارم في الكطف العربي لآلثارممؤتمر التاسع عشر كرقة عمؿ مقدمة ل

 .ََِٗ/ُُ/ُُ-ٗ بيف

 .َُِّخضير، كممة لندكة كاقع اآلثار كالممتمكات العراقية، لبناف، بيركت،  عباسالقريشي،  -ُٔ

مطبكعات  كالبيئة كقت النزاعات المسمحة، اإلنسانيمحمد، الحماية القانكنية لمتراث  إبراىيـ -العناني د. -ُٕ
 .ََِٓ، األكلىالجزء الثاني، الطبعة  ،الحمبي الحقكقية، بيركت

قافة العرب المنعقد في تكنس ثجكاد، استرداد اآلثار الككيتية، بحث مقدـ لمؤتمر كزراء ال – النجار د. -ُٖ
 ، منشكرات المنظمة العربية لمثقافة كالتربية كالعمـك ) ألكسك(.ُُٗٗ

المصرية في العبلقات الخاصة  األثريةالعبل، نحك تعزيز حماية البيئة  أبكالعبل عمي  أبك – النمر د. -ُٗ
 .ُٕٗٗ ،الطبعة األكلى دار النيضة العربية، القاىرة،، لمبيئة األكؿالدكلية، بحث مقدـ لممؤتمر السنكم 

صبلح مش – النور د. -َِ معيد التدريس  ُٖٗٗركع قانكف اآلثار السكداني عكض الحسف، تأصيؿ كا 
 .ُٖٗٗ/ٕ/ُْتاريخ  ٖٕٗؽ /ـ. ت/كاإلصبلح القانكني السكداني، رئاسة الجميكرية ـ ت ا 

 اد، الحماية القانكنية لآلثار كالتراث، بحث منشكر في مجمة بيت الحكمة، العراؽ، بغدبعبد الصاح-الير -ُِ
 .ََُِالطبعة األكلى، مؤسسة إبداع لمتصميـ كالطباعة،

 .ََِٗ ،الطبعة األكلى ،، بيركتمنشكرات الحمبي الحقكقية سمير فرناف ، قانكف اآلثار، -بالي -ِِ

 ، دار النيضة العربيةفي المعاىدات الدكلية صالح محمد، حماية التراث الثقافي كالطبيعي -بدر الدين د. -ِّ
 .ُٗٗٗ ،الطبعة األكلى القاىرة،

الحماية القانكنية لآلثار عمى الصعيد الكطني كالدكلي، بحث مقدـ لندكة اآلثار في  حمد،أ –حسام الدين  -ِْ
 المجمد األكؿ ،ة المعارؼ السعكدية، منشكرات كزار ُٗٗٗ/ُُ/ِٕ-ِْالرياض،المممكة العربية السعكدية، 

ََِِ. 
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نزار، الحماية القانكنية لآلثار كتحديات الكاقع، محاضرة ممقاة في جامعة تشريف، البلذقية  – حسن د. -ِٓ
ََُِ. 

 ُّٖٗلعاـ ُُٕف حماية اآلثار رقـ رأفت عبد الفتاح، الحماية الجنائية لآلثار في ضكء قانك  -حالوة د. -ِٔ
 .ََِّ الطبعة األكلى، القاىرة، ،دار النيضة العربيةدراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية، 

 مؤتمر اآلثار في الببلد العربية ،عبد اليادم، القكانيف األثرية العربية في ببلد الشرؽ العربي -حمادة -ِٕ
 .ُْٕٗدمشؽ 

 ََِٕ ،ثار المصرية، تشريف الثانيكاآلزاىي، مقالة بعنكاف: متحؼ المكفر في أبك ظبي  -حواس .د -ِٖ
 ..http : chat, mismarry. Com/ me/ arbtk. Gifرابط: عمى الشابكة في ال

الجكالف، مقاربة  –فمسطيف  –العراؽ  آثاربشار، آثار المشرؽ العربي كالقانكف الدكلي، نمكذج  -خميف د. -ِٗ
 .ََِٖ/ُُ/ُّ-َُالجكالف، دمشؽ  كآثارفكرية حقكقية، محاضرة في الندكة الدكلية لتاريخ 

المجمة العربية لمدراسات األمنية بحث منشكر في الحماية الجنائية لآلثار،  رضا عبد الحكيـ، –رضوان  د. -َّ
 .ََِٖ، إصدار جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، ََِٖ، لعاـ ِّ، المجمد ْٓكالتدريب، العدد 

 .َُُِلمسركقة، اتحاد الكتاب العرب، فرع دمشؽ، عاـ ريا اك س آثارنشأت، محاضرة بعنكاف  –رعدون  -ُّ

حمد محمد، الحفريات األثرية مف منظكر االتفاقيات الدكلية كالتشريعات العربية المقارنة، بحث أ –رفعت  -ِّ
 .ََِٗمقدـ لممؤتمر التاسع عشر لآلثار كالتراث الحضارم في الكطف العربي الرياض، 

ىشاـ محمد، مشركع اتفاقية المعيد الدكلي لتكحيد القانكف الخاص بشأف الممتمكات الثقافية  -سرايا -ّّ
 ، دكف ذكر دار النشر كالطبعة.ََِٖالمسركقة كالمصدرة بطرؽ غير شرعية، القاىرة، 

فؤاد، نحك خطة عمؿ عربية السترداد الممتمكات الثقافية، كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر  أيمف -سيد د. -ّْ
 العمكـ )ألكسك(ك  الثقافةلمتربية ك المنظمة العربية  أعماؿنائي لكزراء الثقافة العرب ضمف االستث
 .ُُٗٗتكنس،

بحث مقدـ لممؤتمر  شكقي، المعالـ التاريخية في الكطف العربي، ككسائؿ حمايتيا، كترميميا -شعث د. -ّٓ
عمى المكاقع األثرية السادس عشر لآلثار كالتراث الحضارم في الكطف العربي، تحت عنكاف الحفاظ 

 .ََِِكالمعالـ التاريخية كصيانتيا، منشكرات المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، 

اندريو، التراث كالقانكف في لبناف كسكريا كاألردف، كرقة عمؿ مقدمة لمركز الدراسات العميا  – صادر د. -ّٔ
 .ََِّ ،لتاريخية، الجامعة المبنانية، طرابمسالمتخصصة في الترميـ كالحفاظ عمى األكابد كالمكاقع ا
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يكسؼ محمد، الحفاظ عمى المكركث الثقافي كالحضارم كسبؿ تنميتو منشكرات جامعة  – عبد اهلل .د -ّٕ
 صنعاء، دكف ذكر سنة النشر.

، الدار العالمية لمنشر لمكاثيؽ الدكلية كالقانكف المصرمحمد إبراىيـ، قانكف حماية اآلثار، اأ -عطية .د -ّٖ
 .ََِٓ ،الطبعة األكلىكالتكزيع، القاىرة، 

مقدمة لمؤتمر التراث كالقانكف  ، كرقة عمؿاآلثارتماـ، القكانيف كالتشريعات السكرية لحماية  -فاكوش د. -ّٗ
 .ََِّفي لبناف كسكريا كاألردف، الجامعة المبنانية، طرابمس، 

مقدـ لمندكة العممية لآلثار اليمنية المنعقدة في صنعاء عاـ حمد، اإلعبلـ األثرم، بحث محمد أ -اسمق -َْ
ُٗٗٔ. 

حيدر عبد الرزاؽ، أىمية الحماية القانكنية لممحافظة عمى المكاقع كالمباني التاريخية في المدينة  -كمونة -ُْ
 الحكمةبيت جامعة بغداد، لحضرم كاإلقميمي لمدراسات العميا، مركز التخطيط ا سات قانكنية،العربية، درا

 ََِِلعاـ ،ْالسنة  ،ّالعدد

حماية اآلثار كاألعماؿ الفنية مف الكجية اإلسبلمية، بحث مقدـ لمندكة العممية  عبد القادر حمزة، -كوشك -ِْ
 ُٖٖٗ/َُ/ٔ-ْصنعاء، في الفترة بيف عربية الثانية المنعقدة في اليمفالثانية ضمف الخطة الكقائية ال

 .ُِٗٗالرياض، منية كالتدريب، عربي لمدراسات األمنشكرات المركز ال

 العربيةدار النيضة  كالطبيعي في المعاىدات الدكلية،صالح محمد، حماية التراث الثقافي  -محمود -ّْ
 .ُٗٗٗ ،الطبعة األكلى القاىرة،

بحث مقدـ الخارج،  إلىالمتسربة  كاإلسبلميةالممتمكات الثقافية العربية   -محمد جماؿ الديف: -مختار .د -ْْ
 اآلثاركدكره في حماية  األثرمالتخطيط العممي لتكجيو العمؿ  - .ُُٗٗتكنس،  العربية، اآلثارمؤتمر ل

 .ُِٗٗكالتدريب، الرياض،  األمنيةدار النشر بالمركز العربي لمدراسات  ،ُِٖٗ لآلثارندكة اليمف 

لمجمة بيت الحكمة الحماية القانكنية لؤلمكاؿ األثرية في العراؽ، بحث مقدـ  غازم فيصؿ ، -ميديد.  -ْٓ
 .ََُِالعراؽ، بغداد، الطبعة األكلى، مؤسسة إبداع لمتصميـ كالطباعة، 

المممكة  كالتدريب، األمنيةمف المتاحؼ، دار النشر بالمركز العربي لمدراسات أ محمد كامؿ، -موسى -ْٔ
 .ُِٗٗ العربية السعكدية، الرياض،

مخاطر الككارث التي يتعرض ليا التراث الثقافي، كرقة عمؿ مقدمة لكرشة  إدارة كريستينا، -مينيغازي -ْٕ
بالتعاكف مع منظمة االيككمكس، المنعقدة في دمشؽ  األزمات أكقاتعمؿ حماية التراث الثقافي السكرم 

 .َُِّكالمتاحؼ السكرية  لآلثار، منشكرات المديرية العامة َُِّ/ُ/ٖ-ٕ
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 :الرسائل العممية
 دكتوراه:أول: رسائل ال

 الثقافي في القانكف الدكلي الخاصكليد محمد رشاد، حماية اآلثار كعناصر التراث  – إبراىيمد.  -1
 .ََِٓ رسالة دكتكراه، مصر، جامعة حمكاف، كمية الحقكؽ،

تؤصٌلٌة تطبٌقٌة مقارنة، رسالة الحماٌة الجنائٌة لآلثار، دراسة ، سمٌر محمد - د. محمد -ِ

 .2012 ،، دار النهضة العربٌة، الطبعة األولى2012جامعة القاهرة، دكتوراه، كلٌة الحقوق، 
 ثانيًا: رسائل الماجستير:

لسعكدية كفي جميكرية مصر خالد محمد، الحماية النظامية لآلثار في المممكة العربية ا -الحركان -ُ
كمية الدراسات ـ األمنية، رسالة ماجستير في التشريع الجنائي، جامعة نايؼ العربية لمعمك  ،العربية
 .ََُِالرياض، العميا

كمية  فراس ياكز عبد القادر، الحماية الجنائية لآلثار، رسالة ماجستير، جامعة بغداد  -أوجي -ِ
 .ُٖٗٗ ،القانكف

ي، دراسة مقارنة بالقانكف إسماعيؿ عبد المجيد، الحماية الجنائية لآلثار في القانكف اليمن -كوكبان -ّ
 مطبكعات معيد البحكث كالدراسات العربية رسالة ماجستير، جامعة الدكؿ العربية،  المصرم،

 .ََِٕالقاىرة،  ،قسـ القانكف

 ثانيا: المعاجم:

 .ُٖٔٗ، مكتبة لبناف، بيركت، مختار الصحاحبكر،  أبيمحمد  -الرازي -ُ

ة التراث في مؤسسة ، الطبعة الثانية، مكتبالقاموس المحيطمجد الديف محمد بف يعقكب، -الفيروزابادي -ِ
 .ُٕٖٗبيركت، الرسالة، 

 الثالثة، المكتبة المصرية بيركت ، تحقيؽ يكسؼ الشيخ، الطبعةالمصباح المنيرحمد محمد، أ -الفيومي -ّ
ُٗٗٗ. 

المجمد  لسان العربالعبلمة أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرؾ بف منظكر اإلفريقي،  -المصري -ْ
 .َُٗٗالرابع، دار صادر، بيركت، 

جامعٌة للنشر ، معجم المصطلحات القانونٌة، ترجمة منصور القاضً، المإسسة الجيرار كورنو -ٓ

 الطبعة األولى. ،1991مصر  والتوزٌع، القاهرة،

 .ُٕٖٗ، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ، الطبعة األكلى، معجم بمدان فمسطينمحمد،  -شراب -ٔ
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الطبعة الحادية كالعشركف، دار المشرؽ بيركت  المنجد في المغة -:نديم مرعشمي وأسامة مرعشمي -ٕ
ُّٕٗ. 

 .ُْٖٗ، الطبعة الثالثة، دار المشرؽ، بيركت، المنجد في المغة واألعالم -

 ، استانبكؿالجزء األكؿ، المكتبة اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،المعجم الوسيط مجمع المغة العربية -ٖ
 تركيا، دكف ذكر دار النشر كعاـ النشر.

بة مكت ،، الطبعة الثانيةعبد السبلـ محمد ىاركفبف زكريا، تحقيؽ  المغة ألحمدمقاييس  - فارس بن -ٗ
 باب األلؼ. ـ ُْٓٗالمكافؽ  ىػ،ُّٔٔاإلسكندرية، ، كأكالدهكمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 .ُٗٗٗ الييئة العامة لممطابع األميرية، القاىرة، ،معجـ القانكف ،مجمع المغة العربية -َُ

 :األبحاث العممية ثالثا:
تشريف  ُْٗمعاكية، حماية اآلثار في الدكؿ العربية، مجمة األمف كالحياة، العدد  – إبراىيم د. -1

 ، منشكرات أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية.ُٖٗٗاألكؿ لعاـ 

عبد المطيؼ زكي، الشبو بيف الحركب الصميبية كالحركة الصييكنية، مجمة الفيصؿ  –أبو ىاشم  -2
 .ََِْلعاـ  ّّْالعدد 

، تميـ طاىر، الحماية الجنائية لمتراث الثقافي، جامعة المكصؿ، كمية الحقكؽ، مجمة د. أحمد -3
 .ََِٕ، سنة ّّالعدد  ٗالرافديف لمحقكؽ المجمد 

المجمد  ،الجنائية لمبيانات المعالجة الكتركنيا، مجمة الفكر الشرطيمحمد شبلؿ، الحماية  -العالي -4
 .ََِِ ،، منشكرات شرطة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدةََِِنيساف  ُالعدد  ُُ

العدد  ُٕ، السنة مجمة البياف اإلماراتية –رؤية شرعية  -محمد عبد اهلل، تعظيـ اآلثار -اليبدان -ٓ
 .ََُِلعاـ  ُِٔ

ألمني، المممكة العربية حممي، حماية اآلثار كاألعماؿ الفنية، دار النشر كالتدريب ا حمدأ -أمين -ٔ
 .ُٖٗٗلعاـ  ،ُْٗ، منشكرات مجمة األمف كالحياة السعكدية، العدد ُِٗٗ الرياض، السعكدية

حسف، تدمير األعياف أك احتبلؿ التاريخ، مجمة اإلنساني الصادرة عف المجنة الدكلية  -جوني د. -ٕ
 .ََُِلعاـ  ،ْٕالعدد  ،األحمر الدكليلمصميب 

إلى مؤتمر دليي  ُّٕٗانطكف، النظـ الدكلية لمحفريات األثرية، مف مؤتمر القاىرة  –خاطر  د.  -ٖ
 .ُٕٓٗلعاـ  ُّ، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي، المجمد ُٔٓٗالجديدة 
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كترميميا   ،كصيانتيا ،المعالـ التاريخية في الكطف العربي كسائؿ حمايتيا شكقي، - شعث .د  -ٗ
 .ََِٔلعاـ  ،ِٔالسنة  ،َُْالعدد  ،مجمة التراث العربي

مجمة السياسة  كاألثرية، ،كالثقافية ،صبلح عبد البديع، استرداد الممتمكات الفنية – شمبي د. -َُ
 .َََِلعاـ، ُُْالدكلية، العدد 

مقارنة( مجمة جامعة فكاز، التعكيض عف الضرر األدبي الناجـ عف جـر ) دراسة  -صالح د. -ُُ
 .ََِٔلعاـ  ،ِالعدد  ،ِِدمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، المجمد 

 .َُِِ، شباط عاـ ّٗٔجابر، الدفاع عف التراث، مجمة العربي الككيتية، العدد  – عصفور د. -ُِ

ة محمد سامح، الحماية المعززة لمممتمكات الثقافية أثناء النزاع المسمح، مقالة في مجم -عمرو د. -ُّ
 .ََُِلعاـ  ،ْٕالعدد  ،اإلنساني الصادرة عف المجنة الدكلية لمصميب األحمر

 .ُٓٗٗلعاـ  ،ُِنةلسا ٗٔنكغك، استنفار حكؿ العالـ، مجمة الثقافة العالمية، العدد  -كريستيان -ُْ

كالتيريب، مجمة العربي  تاريخ مف االستيبلء كالتيب -سعاد، التنقيب األثرم في سكريا -مكرم -ُٓ
 .ََِْلعاـ  ،ِْٓالعدد  الككيتية

 سورية بأعداد مختمفة.مجمة المحامون ال -ُٔ

، االتفاقية الخاصة بحماية  ُممحؽ رقـ  ُِٖٗلعاـ  ُٖمجمة التراث الثقافي لئلنسانية العدد  -ُٕ
 ُِٖٗصادرة عف اليكنسكك باريس عاـ  –التراث العالمي الثقافي كالطبيعي 

 إصدارات اليونسكو: رابعا:
 

1-  Unesco: the conservation of the cultural property, paris.1979. 

2- UNESCO convention on the means of prohibiting and preventing the   illicit of 

ownership of a cultural property 1970. 

3- Unesco – convention for the protection of cultural property in the Event of 

armed conflict .Paris , 1954.                                                                               

 ُّٖٗالطبعة األكلى عاـ  ،ف حماية التراث الثقافيأكنسكك بشاالتفاقيات كالتكصيات التي أقرتيا الي -4
 ..7Place De Fontenoy,75700 Parisصادر عف اليكنسكك  

قرىا المؤتمر أ، في مجاؿ الحفائر األثرية التي تكصية اليكنسكك بشأف المبادئ الدكلية التي ينبغي تطبيقيا -5
 .ُٔٓٗ/ ُِ/  ٓالعاـ لميكنسكك، في دكرتو التاسعة المنعقدة في نيكدليي بتاريخ  

االتجار الذم عقد أعمالو تكصيات فريؽ الخبراء التابع لميكنسكك، كالمعني بحماية الممتمكات الثقافية مف  -6
 .UNODC/ CCP CJ /EG 1/2012/1 P3َُِِ/ ٔ/ ِٗ-ِٕفي النمسا، فينا بتاريخ 
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التدابير القانكنية كالعممية لمكافحة االتجار غير المشركع بالممتمكات الثقافية، دليؿ اليكنسكك الصادر عف  -7
 .ََِٔاريس ب  ،قسـ التراث الثقافي -شعبة المعايير الدكلية  –منظمة اليكنسكك 

دارة مكاقع التراث، اليكنسكك كااليكركـ  الطبعة األكلى -8 طباعة مكتب  ،منشكرات تعريؼ الشباب بحماية كا 
 .ََِّعاـ  اليكنسكك في عماف األردف

حكؿ  سيسككاال ك ك ألكسكاليكنسكك،  ؿ األعضاء في منظماتتكصيات التقرير الختامي لمؤتمر الدك  -9
 .ََُِ/ ٓ/ ُِ-ُِالمسمكبة المنعقد في القاىرة بتاريخ ة الممتمكات الثقافية اإلسبلمية حماي

 .َُٔٗالكسائؿ لتيسير دخكؿ المتاحؼ لمجميع، باريس،  أجدلتكصية بشأف  -11
تكصية بشأف الكسائؿ التي تستخدـ لحظر كمنع تصدير كاستيراد كنقؿ ممكية الممتمكات الثقافية بطرؽ  -11

 .ُْٔٗ غير مشركعة، باريس،
 .ُٖٔٗالعامة كالخاصة، باريس  األشغاؿتكصية بشأف صكف الممتمكات الثقافية التي تيددىا  -12
 .ُِٕٗتكصية بشأف حماية التراث الثقافي كالطبيعي عمى الصعيد الكطني، باريس، -13
 .ُٖٕٗتكصية بشأف حماية الممتمكات الثقافية المنقكلة، باريس،  -14
دارة مكاقع التراث دليؿ اليكنسكك كااليكركـ الخاص بتعريؼ -15 طباعة مكتب اليكنسكك في  ،الشباب بحماية كا 

 .ََِّاألردف، عماف، الطبعة األكلى، 
 .2011/ 10/11ولغاٌة2011/ 10/ 25المنعقدة فً بارٌس بتارٌخ  ،36مإتمر الٌونسكو، الدورة  -16
 .َُِِتكصية فريؽ الخبراء المعني بالحماية مف االتجار بالممتمكات الثقافية، فينا،  -17

18- Regional Training on Syrian Cultural Heritage: addressing the issue of illicit 
trafficking- Amman,10-13 February 2013, final report and Recommendations.  

 :خامسا: التفاقيات الدولية

 .ُّٕٗاتفاقية القاىرة عاـ   -ُ
 اإلضافييف.، كبركتكككالىا ُْٗٗاتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  -ِ
 .ُْٓٗاتفاقية حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح، الىام،  -3
 .ُْٓٗالبركتكككؿ األكؿ التفاقية الىام عاـ  -ْ
 المنعقد في باريس. ُٗٗٗالبركتكككؿ الثاني التفاقية الىام عاـ  -ٓ
مكات الثقافية بطرؽ اتفاقية بشأف التدابير الكاجب اتخاذىا لحظر كمنع استيراد كتصدير كنقؿ ممكية الممت -ٔ

 .َُٕٗغير مشركعة، باريس 
 .ُِٕٗاتفاقية حماية التراث الثقافي كالطبيعي، باريس، -ٕ
 .ُٓٗٗاتفاقية المعيد الدكلي لتكحيد القانكف الخاص )يكنيدركا( -ٖ
 .ُٖٗٗمؤتمر ركما الدكلي حكؿ آثار الشرؽ األكسط عاـ -ٗ
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 .ََُِعاـ  ، باريس،ماءاتفاقية اليكنسكك في حماية التراث الثقافي المغمكر في ال -َُ
 .ََِّاتفاقية اليكنسكك لحماية التراث الثقافي غير المادم، باريس،  -ُُ
 .َََِاتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية، فينا،  -ُِ
 .َُِِمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية، فينا،  -ُّ
 .في الدكؿ األكربية بشأف استرداد األمكاؿ الثقافية ُّٗٗلعاـ  ECC اتفاقية  -ُْ
 .َََِعاـ ، فينا، تكصيات المؤتمر العاشر لييئة األمـ المتحدة المنعقد في النمسا -ُٓ

 سادسًا: القوانين:
 القوانين العامة: -

 ، كتعديبلتو.ُْٗٗلعاـ  ُْٖقانكف العقكبات السكرم رقـ  – (1
 كتعديبلتو. َُٓٗلعاـ  ُُِالجزائية السكرم رقـ قانكف أصكؿ المحاكمات  – (2
 .ُُٗٗالقانكف الجنائي السكداني لعاـ  – (3
 كتعديبلتو. ُْٗٗلعاـ  ُِقانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني رقـ  – (4
 كتعديبلتو. ُّٓٗلعاـ  ٗٔقانكف العقكبات المصرم رقـ  – (5
 كتعديبلتو. ُٗٔٗلعاـ  ُُُقانكف العقكبات العراقي رقـ  – (6
 قانكف العقكبات العماني. – (7
 .ُْٗٗلعاـ  ْٖرقـ  القانكف المدني السكرم - (8
 .ُْٖٗلعاـ  ُُّرقـ  القانكف المدني المصرم – (9

 .ََِِلعاـ  َُ.ِِالمغربي رقـ الجنائي القانكف  - (11
 القوانين الخاصة: -

 كتعديبلتو. ُّٔٗلعاـ  ِِِقانكف اآلثار السكرم رقـ  -1
 بتنظيـ أحكاـ المقطة في الجميكرية العربية السكرية.المتعمؽ  َُْٗلعاـ  ُّٔالقانكف رقـ  -2
ؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في الجميكرية العربية المتعمؽ بمكافحة جرائـ غس َُِّـ لعا ْٔالقانكف رقـ  -3

 السكرية.
 .َُٔٗلعاـ  ُُقانكف اآلثار الككيتي رقـ  -4
 .ََُِقانكف اآلثار العربي المكحد، الصادر عف منظمة األلكسك تكنس  -5
 .ُّٗٗلعاـ  ّقانكف حماية اآلثار كالمتاحؼ كالمدف القديمة كالمباني التاريخية الميبي رقـ  -6
 .ََِٔلعاـ  َُِقانكف اآلثار المغربي الجديد رقـ  -7
 .َُٖٗلعاـ  ِِقانكف اآلثار المغربي القديـ رقـ  -8
 .ََِٓلعاـ  ْٔقانكف اآلثار المكريتاني رقـ  -9

 .ُٕٗٗلعاـ  ٖقانكف اآلثار اليمني رقـ  -11
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 .ََِِلعاـ  ِّقانكف اآلثار األردني رقـ  -11
 .َُٖٗلعاـ  ٔرقـ قانكف حماية التراث القكمي العماني  -12
 .ُّّٗؿ.ر لعاـ  ُٔٔقانكف اآلثار المبناني رقـ  -ُّ
 .ََِٖلعاـ  ْٕقانكف الممتمكات الثقافية المبناني رقـ  -14
 .ُّٖٗلعاـ  ُُٕقانكف اآلثار المصرم القديـ رقـ  -ُٓ
 كتعديبلتو. ََُِلعاـ  ّالمصرم الجديد رقـ قانكف اآلثار  -16
الخاص بتنظيـ ىدـ المباني كالمنشآت غير اآليمة لمسقكط كالحفاظ عمى  ََِٔلعاـ  ُْْالقانكف رقـ  -17

 التراث المعمارم في مصر.
 .ُٗٗٗقانكف اآلثار السكداني لعاـ  -18
 .ُّٗٗلعاـ  ِٔنظاـ اآلثار في المممكة العربية السعكدية رقـ  -19
 .ُٖٖٗلعاـ  ُِة اآلثار البحريني، رقـ قانكف حماي -21
 .ُّٔٗلعاـ  ٗٓقانكف اآلثار العراقي القديـ رقـ  -21
 .ََِِلعاـ  ٓٓقانكف اآلثار العراقي رقـ  -22
 .ُٖٗٗلعاـ  ْ-ٖٗقانكف اآلثار الجزائرم رقـ  -23
 .ُْٗٗلعاـ  ّٓمجمة حماية التراث األثرم كالتاريخي كالفنكف التقميدية التكنسية رقـ  -24

 توصيات المنظمة العربية لمتربية و الثقافة والعموم )األلكسو(:سابعا: 
 -ِٖتكصيات مؤتمر حماية اآلثار كالتراث الحضارم المنعقد في مدينة الميدية التكنسية بتاريخ  -1

 تحت عنكاف: التراث الثقافي المغمكر بالمياه. َُِّ/َُ/َّ
 ثامنًا: السوابق القضائية:

 في الجميورية العربية السورية:
 .َُٕٗلعاـُٖفي الطعف رقـ ُُقرار المحكمة اإلدارية العميا في سكريا رقـ  -1
 .ََِٗ/ُُ/ ّتاريخَّّّقرار  -جنائية ثانية-ِٕٔٗسكرم أساس جزائي نقض  -2
 .َُُِلسنة  ٓ/ْٖٕقرار محكمة القضاء اإلدارم رقـ  -3
 .ُِٖٗ/ٓ/ُٕت  ُُِٓؽ  َُٖٗ/ِْٕٗنقض سكرم ج  -4
 .ّٗٓأساس  ََِّ/ُْالعامة قرار رقـ ، الييئة محكمة النقض السكرية -5
 .َُإصدار  ُّٖٗمجمة المحامكف عاـ  ِٗٔالقاعدة  ُّٖٗ/ِّْأساس  ْٕٕقرار نقض سكرم  -6
، منشورات مجلة المحامٌن السورٌة العددان 1993لعام  2501قرار  2110نقض سوري، جنحة أساس  -7

 .1994لعام  3-4
 .ُٓٗٗلعاـ  ُٖفي الطعف رقـ  ّٖقرار المحكمة اإلدارية العميا في سكريا رقـ  -8
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، )القضية غير ُٗٗٗ/ٖ/َّتاريخ  ْفي الطعف رقـ  ُ/َُٓقرار محكمة القضاء اإلدارم السكرية رقـ  -9
 منشكرة(.

 ، قضية غير منشكرة.ََِٕ/َُ/َُتاريخ  ْ/َُْٔقرار محكمة القضاء اإلدارم في سكريا رقـ  -11
 .ٗ-ٕاإلصدار  ُُٗٗالسكرية عاـ  مجمة المحامكف ُّٕالقاعدة رقـ  ُُٗٗ/ُّّنقض سكرم رقـ  -11
 .ََُِ/ّ/ُٔتاريخ  ٓ/ُٔٔقرار المحكمة اإلدارية العميا في سكريا رقـ  -12
 .ُٕٔٗلعاـ  ِْراجع قرار محكمة القضاء اإلدارم السكرية رقـ  -13
 .ُٖٔٗلعاـ  ْٖطعف رقـ  ّقرار محكمة القضاء اإلدارم السكرية رقـ  -14
 .ََُِ/ّ/َُتاريخ  ُ/ْٓٔقرار محكمة القضاء اإلدارم السكرم رقـ  -15
، أدٌب استانبولً، شرح قانون 9/3/1969تارٌخ  602قرار  656نقض جزائً سوري، جنحة أساس  -16

 .1196العقوبات الجزء الثانً، القاعدة رقم 

، مجمكعة االجتيادات الجزائية الجزء األكؿ ُٔٔٗلعاـ  ّٔأساس  ِّقرار رقـ  ،سكرمجزائي نقض  -17
  ركزلي.دكحتى الجزء السادس لم

 .ََُِ/ ُُْٗقرار  ُّْٔأساس  ،سكرم جزائي نقض -18
 .ََُِ/ُِْٗقرار  ُُِٓسكرم أساس  جزائي نقض -19
 .ََُِ/ُُٔٔجناية أكلى قرار  ُّْٔنقض سكرم أساس  -21
 5، مجلة المحامون العدد 16/12/1910تارٌخ  2629قرار  1910نقض جزائً سوري، جنحة أساس  -21

 .1911لعام 

 قضية غير منشكرة. ََِٗلعاـ  ُّٗٔاساس ُِّّنقض سكرم قرار رقـ  -22
 12، مجلة المحامون العدد 15/4/1921تارٌخ  1364قرار  1123نقض جزائً سوري، جنحة أساس  -23

 .1921لعام 

 .20/10/1911تارٌخ  1692قرار  1911/ 1222نقض سوري ، جنحة أساس  -24

 .َََِ/ٗ/ِْتاريخ  ّْٗأساس  ٕٗٗنقض سكرم ، قرار رقـ  -25
لدل عبد القادر جار اهلل كمشار إليو  ُٓٗٗ/ِ/ُٗتاريخ  ُّٔأساس  ُٗنقض سكرم قرار رقـ  -26

 .ِّٕص ُْٕ، القاعدة اآللكسي، مرجع سابؽ
، عبد 611، مجموعة أحكام النقض القاعدة 4/2001/ 2تارٌخ  1513أساس  334نقض سوري رقم  -27

 .111، مرجع سابق صالقادر جار هللا اآللوسً

 .11/1/1990تارٌخ  126أساس  123نقض سوري رقم  -28

 .1/10/1990، تارٌخ 226أساس  129نقض سوري، رقم  -29

 .1/10/2000تارٌخ  234أساس  1092نقض سوري رقم  -31

 .2/2/1995تارٌخ  90أساس  41نقض سوري قرار رقم  -31

، ومشار إلٌه لدى أدٌب استانبولً، 1952/  9/  12تارٌخ  1922قرار  1909نقض سوري، جنحة،  -32
 .1915القاعدة رقم  1223 ص 1992الجزء الثانً، الطبعة الرابعة عام 

 .أدٌب استانبولً 1912/ 10/ 4تارٌخ  241قرار  522نقض سوري  جنحة  -33
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، المكسكعة القانكنية ألنس كيبلني، قانكف العقكبات القاعدة ُٖٔٗ/ٓ/ٗتاريخ  ِٔٗنقض سكرم جنحة  -34
ُّٔٗ. 

 في جميورية مصر العربية:
 .ََِْ/ُُ/ُُؽ جمسة  ٓٔلسنة  ََُُّٕطعف مصرم رقـ  -1
 .ُُُْص ّٔس ُٖٓٗ/ُِ/ُٖؽ جمسة  ْٓلسنة  ُٖٓٓمصرم رقـ طعف  -2
 .33، مجموعة أحكام النقض لسنة 1912/ 19/5، تارٌخ 46نقض مصري رقم  -3
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Summary 

    This research includes the study of the definition of ruins in 

jurisprudence and law and the consequences of it , and also to clarify the 

differences between the ruins, and similar things and then the provisions 

relating to the ownership of antiquities and study the rules of protection 

of  Monuments and learn forms of crimes against impacts and then to 

address the procedural provisions in the protection of these crimes and 

shed light on the role of the authorities, archaeological and the law 

enforcement in this area, and finally the study of mechanisms of recovery 

ruins that have been out of the country in different time periods and stated 

what has been results and what they can progress its recommendations.     

Concerning the amendment of the law ruins Syrian to ensure the greatest 

possible protection for the ruins.                                                                   
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