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 الشكر والتقدير

الحمد هلل الذي علم بالقلم علم االنسان مالم يعلم, الحمد هللا المنان الملك القدوس السالم مدبر الليالي  
وااليام مصرف الشهور واالعوام قدر االمور فأجراها على حسن نظام, ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن,  

 .   وفير وأعانني على انجاز هذا الجهد الحمد هلل على ما انعم به علي من فضله الخير الكثير والعلم ال

  لألستاذ   اتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان  الرسالةبعد حمد هللا تعالى وشكره على انهائي لهذا  و 
 الرسالةلي من جهد واشراف وتوجيهات علمية مستمرة حتى اتمام هذه    هعلى ما قدم  احمد محمد اللوزي   رلدكتو ا

لجزاء وجعل  فجزاه هللا عنا خير ا ل عاجزه عن ايفاء حقهومهما كتبت من عبارات وجمل فإن كلمات الشكر تظ
 .  ذلك في موازين حسناته

هيئة التدريسية  وأعضاء ال  الشرق االوسط  وأتقدم بشكري وتقديري الى عمادة كلية الحقوق في جامعة  
 .  األفاضل وذلك لجهودهم العلمية وما قدموه لي من مساعدة طيلة فترة الدراسة

وأتقدم بشكري الجزيل الى اساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا الرسالة .  
لعلم من  في قلبي حب اي العزيزين اللذين غرسا  ايسرني ان أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى والد و 

 املك اال الدعاء لهما اآلن فأل هليا نفيس وكان لهم الفضل بعد هللا فيما وصلت و الصغر وقدما لي كل غالي  

كما وأتقدم بشكري ألي شخص لم أذكره تهمه سعادتي ومد يد العون لي, والشكر موصول لك أيها  
قصود مستشهدًا بقول االمام االصفهاني حين قال القارئ الكريم مقرونًا باالعتذار عن أي خطأ أو سهو غير م

"اني رأيت أن ال يكتب أحدًا كتابًا في يومه إال قال في غده, لو غيرت هذا لكان أحسن, ولو زيد هذا لكان  
يستحسن, ولو قدم هذا لكان أفضل, ولو ُترك هذا لكاَن أجمل فلو عرض كتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأ   

 . أن يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه وكيف ال, فقد أبى هللا 

 ولكم مني جزيل الشكر واالمتنان

 
 الباحث 

 مشعان فرحان مشعان 



 ه 
 

 

 االهداء

إلى من سرت على خطاه وكان مثلي األعلى الذي أقتدي به في جميع مواقف حياتي. إلى من مدني بكل  
 .  هدفي في حياتي العلميةو  طموحيأشكال الدعم والمساعدة للوقوف أمام كل التحديات والوصول إلى 

أهدي له رسالتي وأنا على أمل أن أرد له ولو نقطة في بحر لكل ما قدمه لي من دعم وتفاني ومساعدة للوصول 
 . إلى ما أنا عليه اليوم

 ( أبي ومثلي األعلى إلى)                                                                        

إلى نبع المشاعر وبحر الحنان والعطاء، إلى توأم روحي ومن كانت لي شريكًا في كل لحظات حياتي، إلى من  
وقفت بجانبي في كل حاالتي، فرحي وحزني، ضعفي وقوتي، إلى من أعيش بها، إلى المرأة التي ما زلت أدعو  

رسالتي التي لم تكن قد تمت إال بدعائك ودعمك، وأنا   كيل  يلي. أمي أهد   هما قدمتهللا أن أرد لها شيئًا من  
 .  لي طوال سنين حياتي هما قدمت من  أال يتجز على أمل يا أمي أن أرد لك جزء 
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 من استمد منهم عزمي واصراري .الى من هم اقرب الي من روحي الى 
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   . من بوجودهن اكتسب قوة ومحبة لها الى من عرفت معهن معنى الحياةالى 
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 .  الى من ارى التفاؤل بعيونهم والسعادة في ضحكتهم الى الوجوه المفعمة بالبراءة

 ( اصدقائي  )                                                            
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 الملخص

تهدف هذه الدراسة للوقوف على جوانب الحماية الجزائية لإلرث الثقافي وبيان كيف وفر المشرع هذه          

الحماية ، والبحث في القصور التشريعي للحماية الجزائية لإلرث الثقافي  وبالتحديد في القانون العراقي وبيان  

مول فيها في االردن فيما يتعلق باإلرث الثقافي ، وقد توصلت لمجموعة من النتائج  مدى موائمة التشريعات المع 

 أهمها :  

اتضح لنا ان االجراءات الواجب اتخاذها في التحري والتحقيق وباقي اجراءات المحاكمة ال تختلف عن باقي    -

الثقافي عن غيرها من الجرائم   االجراءات المتطلبة بصورة عامة فال تتميز االجراءات الجنائية في جرائم االرث 

. 

تبين لنا ان الجهات المختصة في كل من العراق واالردن لم تطبق بشكل دقيق ما تضمنته االتفاقيات الدولية    -

 التي عالجت موضوع تجريم االعتداء على االرث الثقافي .

في الجرائم الواقعة على    وقد أوصت الدراسة المشرع العراقي واالردني تحديد محكمة مختصة للنظر        

االرث  الثقافي لتختص هذه المحكمة نوعيا في هذه الجرائم وذلك ألهمية وجسامة الضرر الحاصل من جراء 

 هذه الجرائم . 

 . االرث الثقافي ، الحماية الجزائية الكلمات المفتاحية : 
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Abstract 

      This study came with the aim of examining the aspects of penal protection for 

cultural heritage and how did the legislator provide this protection and research into 

the legislative shortcomings of the penal protection of cultural heritage, specifically 

in Iraqi law indicating the extent to which the legislation in force in Jordan is 

compatible with cultural heritage. 

The study reached a set of results, the most important of which are: 

• It became clear to us that the procedures to be taken in the investigation and 

the rest of the court procedures do not differ from the rest of the procedures 

required in general. Criminal procedures in cultural heritage crimes are not 

distinguished from other crimes.. 

• It became clear to us that the competent authorities in both Iraq and Jordan 

did not accurately implement the contents of the international agreements that 

dealt with the issue of criminalizing the attack on cultural heritage . 

The study recommended that the Iraqi and Jordanian legislators define a 

competent court to consider crimes against cultural heritage. This court specializes 

in these crimes due to the importance and gravity of the damage caused by these 

crimes. 

key words:   penal protection,  cultural heritage 



1 
 

 ول لفصل األ ا

 هميتها خلفية الدراسة وأ

 : المقدمة   والً أ

تمثدددددددددددل ها القديمددددددددددة وامجادهددددددددددا كونهددددددددددا تعتددددددددددد الشددددددددددعوب بماضدددددددددديها وتفدددددددددداخر الدددددددددددول بحضددددددددددارات

صدددددددددالتها وعراقتهدددددددددا وتبدددددددددين مددددددددددى اسدددددددددهامها فدددددددددي الحضدددددددددارة االنسدددددددددانية فهدددددددددي تحدددددددددر  علدددددددددى تدددددددددامين أ

والمخطوطددددددددددات النددددددددددادرة وصدددددددددديانة االمدددددددددداكن التاريخيددددددددددة والمبدددددددددداني االثريددددددددددة والتحددددددددددف الفنيددددددددددة والوثددددددددددائق 

الثقدددددددددافي مدددددددددن اسدددددددددهام ايجدددددددددابي فدددددددددي صدددددددددنع الحضدددددددددارات االنسدددددددددانية والزال  ال  لمدددددددددا يمثلددددددددده هدددددددددذا اإلرث 

دراسددددددددة تدددددددداريت االنسددددددددان وانجازاتدددددددده علددددددددى مدددددددددى االزمددددددددان واالحقدددددددداب التاريخيددددددددة فهددددددددو غنددددددددى عندددددددده فددددددددي 

مبعدددددددددددث افتخدددددددددددار واعتدددددددددددزاز ألجيدددددددددددال تلدددددددددددك الدددددددددددبالد كمدددددددددددا يمثدددددددددددل ثدددددددددددروة تراثيدددددددددددة وحضدددددددددددارية باإلمكدددددددددددان 

اسدددددددددتغاللها فدددددددددي تنشددددددددديط مجددددددددداالت الحيددددددددداة المختلفدددددددددة . وقدددددددددد لعبدددددددددت الفلسدددددددددفة السياسدددددددددية لكدددددددددل دولدددددددددة 

الحمايددددددددددددة التشددددددددددددريرية  لددددددددددددإلرث الثقددددددددددددافي والحضددددددددددددداري  دورا اساسدددددددددددديا فددددددددددددي التبدددددددددددداين الحاصددددددددددددل فدددددددددددددي

خصوصدددددددددا التدددددددددي كانددددددددددت وال تدددددددددزال تعدددددددددداني مدددددددددن االعتدددددددددداءات المتكددددددددددررة عليهدددددددددا  مددددددددددن خدددددددددالل نهددددددددددب 

 وسرقة ثرواتها الفنية وقطعها االثرية واالتجار بها بشكل غير قانوني. 

وعلددددددددددى الددددددددددرغم مددددددددددن الدراسددددددددددات واألبحدددددددددداث التددددددددددي عنيددددددددددت بموضددددددددددوع اآلثددددددددددار والتددددددددددراث والتددددددددددي 

ت كثيدددددددددرة ومتشدددددددددربة  فدددددددددي جوانبهدددددددددا العلميدددددددددة والفنيدددددددددة إال أن الجاندددددددددب القدددددددددانوني لهدددددددددذا الموضدددددددددوع كانددددددددد

 الجزائددددددددددديلددددددددددم يلددددددددددق اهتمامددددددددددًا كافيدددددددددددًا ، واتسددددددددددم بالسددددددددددطحية وعدددددددددددم الوضدددددددددددوح ولقددددددددددد خطددددددددددى المشددددددددددرع 

خطددددددددددددوات ذات أهميددددددددددددة بالغددددددددددددة بحمايددددددددددددة اآلثددددددددددددار والتددددددددددددراث ، وانشددددددددددددأ هيئددددددددددددة اآلثددددددددددددار ووزارة السددددددددددددياحة 
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ا شخصدددددددددية اعتباريدددددددددة تخدددددددددتص  بتنفيدددددددددذ قدددددددددوانين حمايدددددددددة اآلثدددددددددار والتدددددددددراث ، واآلثدددددددددار والتدددددددددي كاندددددددددت لهددددددددد

 .تعندددددددددي بالبحدددددددددث والتنقيدددددددددب عنهدددددددددا، وألصددددددددددار التدددددددددراخيص بدددددددددذلك وتحديدددددددددد المواقدددددددددع األثريدددددددددة وتطويرهدددددددددا

شدددددددددكل االرث الثقدددددددددافي صدددددددددلة الوصدددددددددل بدددددددددين حاضدددددددددر الشدددددددددعوب وماضددددددددديها، لدددددددددذلك تحدددددددددر  معظدددددددددم يو 

النظدددددددددرة إلدددددددددى االرث الثقدددددددددافي تختلدددددددددف بددددددددداختالف الددددددددددول علدددددددددى الحفدددددددددا  علدددددددددى هدددددددددذه الصدددددددددلة، إال أن 

الدددددددددول مددددددددن عوامددددددددل رعايددددددددة ووقايددددددددة  ن ناحيددددددددة، وبقدددددددددر مددددددددا تددددددددوفرهمدددددددد وعددددددددي الشددددددددعوب بأهميددددددددة ارثهددددددددا

، لهددددددددددا  رثهددددددددددا الثقددددددددددافي مددددددددددن ناحيددددددددددة أخددددددددددرى. فهندددددددددداك دول جعلددددددددددت االرث الثقددددددددددافي وحمايتدددددددددده أولويددددددددددةالا 

 ن النواحي اإلنسانية، والحضارية .ألنها أدركت أهميته م

 واسئلتهامشكلة الدراسة  :  ثانيا  

حدددددددددددول مددددددددددددى كفايدددددددددددة النصدددددددددددو  القانونيدددددددددددة الدددددددددددواردة فدددددددددددي قدددددددددددانون  الدراسدددددددددددةتددددددددددددور مشدددددددددددكلة 

فددددددددددي تددددددددددوفير الحمايددددددددددة الجزائيددددددددددة لددددددددددإلرث الثقددددددددددافي   2002لسددددددددددنة  55رقددددددددددم  العراقددددددددددي اآلثددددددددددار والتددددددددددراث 

للعدددددددراق ضدددددددد مددددددددا يتعدددددددرض لددددددده مددددددددن نهدددددددب وسدددددددلب وألتددددددددالف وتددددددددمير والتدددددددي أخددددددددذت تدددددددزداد فدددددددي فتددددددددرة 

والكشددددددددددف عددددددددددن الثغددددددددددرات التددددددددددي تعتددددددددددري هددددددددددذه النصددددددددددو  القانونيددددددددددة والتددددددددددي  2003 مددددددددددا بعددددددددددد عددددددددددام

يمكددددددددددن مددددددددددن خددددددددددالل هددددددددددذه الدراسددددددددددة سددددددددددد  هددددددددددذه الثغددددددددددرات ، وتظهددددددددددر مشددددددددددكلة الدراسددددددددددة مددددددددددن خددددددددددالل 

 االسئلة التالية :

 ؟ لإلرث الثقافي ما الحماية الجزائية -1

 ما مفهوم االرث الثقافي ؟ -2
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مددددددددددا مدددددددددددى كفايددددددددددة النصددددددددددو  القانونيددددددددددة العراقيددددددددددة المتعلقددددددددددة بالحمايددددددددددة الجزائيددددددددددة لددددددددددإلرث  -3

 الثقافي  مقارنتها مع التشريع االردني ؟

 55فدددددددددددي قدددددددددددانون االثدددددددددددار والتدددددددددددراث العراقدددددددددددي رقدددددددددددم  المنصدددددددددددو  عليهددددددددددداهدددددددددددل العقوبدددددددددددات  -4

 تشكل رادع على من يعبث او يعتدي على االرث الثقافي ؟  2002لسنة 

 هداف الدراسةأثالثا :  

أن تناولددددددددده كثيدددددددددر مدددددددددن تهددددددددددف هدددددددددذه الدراسدددددددددة للسدددددددددبق إلدددددددددى موضدددددددددوع جديدددددددددد لدددددددددم يسدددددددددبق  -1

رث القدددددددددوانين ، بليدددددددددة التوصدددددددددل إلدددددددددى إيجددددددددداد نظريدددددددددة عامدددددددددة لحمايدددددددددة اإل البددددددددداحثين وشدددددددددراح

الثقددددددددددافي ، ليكددددددددددون أول إسددددددددددهام متواضددددددددددع فددددددددددي هددددددددددذا المجددددددددددال يفسددددددددددح الطريددددددددددق للبدددددددددداحثين 

 .أن يوقعوا وجههم شطره ، ويسبروا أغواره لسد ما نقص 

كمددددددددددا إن معرفددددددددددة طبيعددددددددددة اآلثددددددددددار واألحكددددددددددام العامددددددددددة للحمايددددددددددة الجزائيددددددددددة لددددددددددإلرث الثقددددددددددافي  -2

دهدددددددددددا لمعرفدددددددددددة االسدددددددددددتثناءات التدددددددددددي أفر  ، جريمدددددددددددة علدددددددددددى حدددددددددددده بدراسدددددددددددة كدددددددددددلوالخاصدددددددددددة 

المشدددددددددددرع إلضدددددددددددفاء المزيدددددددددددد مدددددددددددن الحمايدددددددددددة الجزائيدددددددددددة لدددددددددددإلرث  الثقدددددددددددافي ، خروجدددددددددددًا عدددددددددددن 

القواعددددددددد المعمددددددددول بهددددددددا فددددددددي القددددددددانون العددددددددام وغيددددددددر ذلددددددددك مددددددددن األحكددددددددام التددددددددي سددددددددتتناولها 

هددددددددذه الدراسددددددددة لمددددددددا مددددددددن شددددددددأنه التنبيدددددددده إلددددددددى مخدددددددداطر االعتددددددددداء علددددددددى اآلثددددددددار ، والحددددددددث 

 . على أهمية صيانتها والحفا  عليها

وعي واإلدراك لمفهدددددددددوم هددددددددددذه الجدددددددددرائم التدددددددددي الزالددددددددددت غريبدددددددددة ، وغيدددددددددر مفهومددددددددددة زيدددددددددادة الددددددددد -3

فددددددددددي مجددددددددددال دراسددددددددددات اآلثددددددددددار  فالجانددددددددددب الجزائددددددددددي لدددددددددددى الكثيددددددددددر مددددددددددن عامددددددددددة الندددددددددداس ،

واالرث الثقدددددددددددافي  هدددددددددددو الجاندددددددددددب المفقدددددددددددود ، ممدددددددددددا أدى إلدددددددددددى وجدددددددددددود فجدددددددددددوة فدددددددددددي قدددددددددددانون 
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مدددددددددددع اآلثدددددددددددار  حمايدددددددددددة اآلثدددددددددددار واالرث الثقدددددددددددافي والمدددددددددددواطنين، فدددددددددددالمواطن العربدددددددددددي يرددددددددددديش

بعيددددددددددًا عدددددددددن التجدددددددددريم ، فيقدددددددددوم بدددددددددالنبش غيدددددددددر المشدددددددددروع، ويتصدددددددددرف فيهدددددددددا بيعدددددددددًا وشدددددددددراء 

وحيددددددددازة ... الددددددددت ، كمددددددددا لددددددددو كانددددددددت ملكددددددددًا خاصددددددددًا لدددددددده ينددددددددبش عنهددددددددا كيفمددددددددا شدددددددداء ، ومددددددددا 

 يتلو هذا النبش من جرائم أخرى .

 همية الدراسةأرابعا : 

  فددددددددددي تسددددددددددليط الضددددددددددوء علددددددددددى موضددددددددددوع لددددددددددم يحدددددددددد  الدراسددددددددددةاالهميددددددددددة العلميددددددددددة لهددددددددددذا  تتمثددددددددددل

تمتدددددددددع بددددددددده االرث الثقدددددددددافي مدددددددددن ى كدددددددددل ذي بدددددددددال مدددددددددا يبالدراسدددددددددة والتحليدددددددددل الكدددددددددافي فدددددددددال يخفدددددددددى علددددددددد

لألهميددددددددددة المعنويددددددددددة والماديددددددددددة ، فدددددددددداإلرث هددددددددددو عبددددددددددارة عددددددددددن شددددددددددواهد لتدددددددددداريت األمددددددددددم ونظددددددددددرًا هميددددددددددة أ 

بدددددددددداإلرث وحيازتدددددددددده ة لددددددددددإلرث الثقددددددددددافي وجدددددددددددت التشددددددددددريعات والقددددددددددوانين التددددددددددي تددددددددددنظم المسددددددددددائل المتعلقدددددددددد

ثدددددددددروة وتراثدددددددددا لالمددددددددده واقتضدددددددددى ذلدددددددددك فدددددددددرض احكدددددددددام والمحافظدددددددددة عليددددددددده ومندددددددددع العبدددددددددث بددددددددده بوصدددددددددفه 

دي الدددددددى وطمدددددددع الطدددددددامعين وتجدددددددريم كدددددددل مدددددددا يددددددد   صدددددددارمة لتكفدددددددل هدددددددذه الحمايدددددددة مدددددددن عبدددددددث العدددددددابثين

االضددددددددددرار بهددددددددددا او تعرضددددددددددها للخطددددددددددر وفددددددددددرض عقوبددددددددددات رادعدددددددددده بمددددددددددا يكفددددددددددل هددددددددددذه الحمايددددددددددة . ولددددددددددم 

ايدددددددددة االرث الثقدددددددددافي والحفدددددددددا  عليهدددددددددا علدددددددددى القدددددددددوانين المحليدددددددددة  بدددددددددل اصدددددددددبح يقتصدددددددددر االهتمدددددددددام بحم

الحفدددددددددددا  علدددددددددددى االرث الثقدددددددددددافي واالهتمدددددددددددام بهدددددددددددا كتدددددددددددراث ثقدددددددددددافي عدددددددددددالمي علدددددددددددى المسدددددددددددتوى الددددددددددددولي 

فانبثقدددددددددددت ودهدددددددددددرت المعاهددددددددددددات واالتفاقيدددددددددددات الدوليدددددددددددة التدددددددددددي تنصدددددددددددب علدددددددددددى كيفيدددددددددددة حمايدددددددددددة االرث 

انيا مشدددددددددتركا . وقدددددددددد تطدددددددددورت الحمايدددددددددة الجنائيدددددددددة الثقدددددددددافي مدددددددددن جميدددددددددع الندددددددددواحي باعتبددددددددداره تراثدددددددددا انسددددددددد

 بأهميتهددددددددددالددددددددددإلرث كونهددددددددددا تشددددددددددكل جددددددددددوهر الحمايددددددددددة تبعددددددددددا الزديدددددددددداد االهتمددددددددددام بهددددددددددا وازديدددددددددداد الددددددددددوعي 

 ودورها الثقافي والمادي والفني .
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 مصطلحات الدراسةخامسا :  

مواقددددددددددددع ذات قيمددددددددددددة تاريخيددددددددددددة وجماليددددددددددددة واثريددددددددددددة مجموعددددددددددددة مبدددددددددددداني و  االرث الثقاااااااااااااافي : -1

وعلميددددددددددددة وانثولوجيددددددددددددده  التدددددددددددددي ورثهدددددددددددددا الجيدددددددددددددل الحدددددددددددددالي عدددددددددددددن االسدددددددددددددالف ولهدددددددددددددا قيمدددددددددددددة 

 (1) حضارية غير عادية وال يمكن تعويضها ان فقدت او اتلفت .

فع ايقصددددددددددد بمصددددددددددطلح الحمايددددددددددة الجزائيددددددددددة بصددددددددددفة عامددددددددددة "ان يددددددددددد  الحمايااااااااااة الجزائيااااااااااة : -2

المصددددددددددددددالح المحميددددددددددددددة جميددددددددددددددع االفعددددددددددددددال غيددددددددددددددر قددددددددددددددانون العقوبددددددددددددددات عددددددددددددددن الحقددددددددددددددوق او 

 (2) المشروعة التي تودي من النيل منها بما يقرره لها قانون العقوبات.

يقصددددددددددد بالممتلكددددددددددات الثقافيددددددددددة مهمددددددددددا كددددددددددان اصددددددددددلها او مالكهددددددددددا  الممتلكااااااااااات الثقا يااااااااااة : -3

الممتلكددددددددددددددات الثقافيددددددددددددددة المنقولددددددددددددددة او الثابتددددددددددددددة ذات االهميددددددددددددددة الكبددددددددددددددرى لتددددددددددددددراث الشددددددددددددددعوب 

مبددددددددددددداني المعماريدددددددددددددة او الفنيدددددددددددددة منهدددددددددددددا او التاريخيدددددددددددددة ، الدينيدددددددددددددة منهدددددددددددددا او الثقدددددددددددددافي ، كال

ة قيمدددددددددواالمددددددددداكن االثريدددددددددة ومجموعدددددددددات المبددددددددداني التدددددددددي كاندددددددددت تكتسدددددددددب بتجمعهدددددددددا  ةالمدنيددددددددد

تددددددددددددب واالشددددددددددددياء االخددددددددددددرى ذات الك و تاريخيددددددددددددة او فنيددددددددددددة والتحددددددددددددف الفنيددددددددددددة والمخطوطددددددددددددات 

 (3)ة الفنية التاريخية او االثرية. القيم

 

 
  . 16( . االثار والتراث في الجزائر ، مجلة اثار الجزائر ، العدد الخامس ،   1999شنيتي ، محمد بشير ) 1-
  .13،  ، دار المنشورات القانونية ، بدون سنة طبع  2، ط  3عبد الملك ، جندي ، الموسوعة الجنائية ، ج -2
، افية في القانون الدولي االنساني( . الحماية الدولية للمتلكات الثق2009صالح جبير )البصيصي ،مخاط ، محمد ثامر و  -3

   39مجلة كربالء العلمية ، العدد االول ،   
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 ار النظري سادسا : االط

ولدددددددددذلك سدددددددددنقوم  تتنددددددددداول هدددددددددذه الدراسدددددددددة الحمايدددددددددة الجزائيدددددددددة لدددددددددإلرث الثقدددددددددافي دراسدددددددددة مقارندددددددددة ،

بتقسدددددددددديم الدراسددددددددددة الددددددددددى خمسددددددددددة فصددددددددددول رئيسددددددددددية ، ففددددددددددي الفصددددددددددل االول خلفيددددددددددة الدراسددددددددددة واهميتهددددددددددا 

وتشددددددددددددمل المقدمددددددددددددة و مشددددددددددددكلة البحددددددددددددث والهدددددددددددددف منهددددددددددددا واهميتهددددددددددددا والتعريددددددددددددف بددددددددددددأهم مصددددددددددددطلحاتها 

 .بقة ومنهجية الدراسةواالطار النظري والدراسات السا

يددددددددددددة الجزائيددددددددددددة مددددددددددددن حيددددددددددددث تعريددددددددددددف وفددددددددددددي الفصددددددددددددل الثدددددددددددداني ماهيددددددددددددة االرث الثقددددددددددددافي والحما

والفدددددددددددرق بينددددددددددده وبدددددددددددين  والحمايدددددددددددة الجزائيدددددددددددة االرث الثقدددددددددددافي وبيدددددددددددان مفهدددددددددددوم مصدددددددددددطلح االرث الثقدددددددددددافي

 المصطلحات المشابهة كاألثار والكنوز .

النمددددددددددددوذج القددددددددددددانوني للجددددددددددددرائم الواقعددددددددددددة علددددددددددددى االرث الثقددددددددددددافي مددددددددددددن وفددددددددددددي الفصددددددددددددل الثالددددددددددددث 

  ور جرائم االرث الثقافي .حيث االركان العامة لجرائم االرث الثقافي وص

االحكددددددددددددام االجرائيددددددددددددة والعقوبددددددددددددات المقددددددددددددررة لمرتكبددددددددددددي جددددددددددددرائم االرث وفددددددددددددي الفصددددددددددددل الرابددددددددددددع 

والعقوبددددددددددددات المقددددددددددددررة  الثقددددددددددددافي مددددددددددددن حيددددددددددددث االحكددددددددددددام االجرائيددددددددددددة الخاصددددددددددددة بددددددددددددالتحقيق والمحاكمددددددددددددة

 لمرتكبي الجرائم .

التدددددددددددي واالخيدددددددددددر حيدددددددددددث يتضدددددددددددمن الخاتمدددددددددددة والنتدددددددددددائج والتوصددددددددددديات  الخدددددددددددامسوفدددددددددددي الفصدددددددددددل 

 سوف تتوصل اليها الدراسة .
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 الدراسات السابقةسابعا :  

،  2007تماااااااااايم طاااااااااااهر ، الحمايااااااااااة الجنائيااااااااااة للتااااااااااراث الح اااااااااااري ،  احمااااااااااد، د ، -1

 . 33، ع  9رافدين للحقوق ، مجلد المجلة 

تناولدددددددددت هدددددددددذه الدراسدددددددددة بيدددددددددان مفهدددددددددوم التدددددددددراث الثقدددددددددافي المدددددددددراد حمايتددددددددده ثدددددددددم اهميدددددددددة الحمايدددددددددة 

التشدددددددددددريرية المطلوبدددددددددددة لهدددددددددددذا التدددددددددددراث االنسددددددددددداني والحضددددددددددداري ، ثدددددددددددم تطدددددددددددرق الدددددددددددى الجهدددددددددددود الدوليدددددددددددة 

المبذولددددددددة لدددددددددعم تلددددددددك الحمايددددددددة وبيددددددددان ايجابياتهددددددددا وسددددددددلبياتها ثددددددددم تندددددددداول الحمايددددددددة التشددددددددريرية المدنيددددددددة 

توصدددددددددلت الدراسدددددددددة الدددددددددى توصددددددددديات ومقترحدددددددددات تتمثدددددددددل مدددددددددن خدددددددددالل ضدددددددددرورة القيدددددددددام والجنائيدددددددددة وقدددددددددد 

بدددددددددددأجراء حصدددددددددددر وصددددددددددديانه وتدددددددددددرقيم ومراقبدددددددددددة االثدددددددددددار العقاريدددددددددددة والمنقولدددددددددددة والوثدددددددددددائق والمخطوطدددددددددددات 

لتعريددددددددددددف بددددددددددددالتراث الثقددددددددددددافي وتوعيددددددددددددة المددددددددددددواطنين باألثددددددددددددار لوتوجيدددددددددددده وتنظدددددددددددديم دراسددددددددددددتها وتوديفهددددددددددددا 

لالمدددددددددة واجدددددددددب التعددددددددداون فدددددددددي حمايتهدددددددددا وعددددددددددم العبدددددددددث والتدددددددددراث واهميتهدددددددددا كتدددددددددراث ثقدددددددددافي وحضددددددددداري 

 بها واالخبار عن أي مساس بها .

تتميدددددددددز دراسدددددددددتنا مدددددددددن خدددددددددالل بيدددددددددان مفهدددددددددوم االرث الثقدددددددددافي المدددددددددراد حمايتددددددددده وبيدددددددددان الوسدددددددددائل 

التشددددددددريرية الرادعددددددددة لكددددددددل مددددددددن يمددددددددس ويعبددددددددث بدددددددداإلرث الثقددددددددافي مددددددددن خددددددددالل وضددددددددع عقوبددددددددات رادعددددددددة 

 .وصارمة 

والتاااااااراث )دراساااااااة فاااااااي  ارلألثاااااااحماياااااااة الجنائياااااااة ي حمااااااازا عسااااااال ،الالخفااااااااجي ، علااااااا -2

( ، بحاااااااا  2002لساااااااانة  55ضااااااااوء احكااااااااال قااااااااانون االثااااااااار والتااااااااراث العراقااااااااي رقاااااااام 
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، السياسااااااية، العاااااادد الثااااااانيمنشااااااور فااااااي مجلااااااة المحقاااااا  الحلااااااي للعلااااااول القانونيااااااة و 

 . السنة السادسة

الدراسدددددددددددة جددددددددددداء لتحديدددددددددددد  ضدددددددددددوع هدددددددددددذهتكمدددددددددددن اهميدددددددددددة الدراسدددددددددددة مدددددددددددن االوجددددددددددده االتيدددددددددددة ان مو 

معددددددددددالم الحمايددددددددددة الجنائيددددددددددة لألثددددددددددار والتددددددددددراث ، سددددددددددواء علددددددددددى المسددددددددددتوى القددددددددددانون  الددددددددددداخلي او علددددددددددى 

مسددددددددددتوى القددددددددددانون الدددددددددددولي  وهدددددددددددفت الدراسددددددددددة الددددددددددى  بيددددددددددان بعددددددددددض مظدددددددددداهر الصددددددددددلة بددددددددددين القددددددددددانون 

 الجندددددددددائي الددددددددددولي والقدددددددددانون الجندددددددددائي الدددددددددداخلي السددددددددديما ان موضدددددددددوع االثدددددددددار والتدددددددددراث يمثدددددددددل قطاعدددددددددا

مشدددددددددددتركا بدددددددددددين القدددددددددددوانين ، والوقدددددددددددوف علدددددددددددى مددددددددددددى وجدددددددددددود اتحددددددددددداد او توافدددددددددددق فدددددددددددي رد الفعدددددددددددل بدددددددددددين 

التشددددددددددريع الدددددددددددولي والددددددددددداخلي عندددددددددددما يكددددددددددون الدددددددددددافع المدددددددددد ثر واحدددددددددددا او متشددددددددددابها ، وزيددددددددددادة الددددددددددوعي 

واالدراك لمفهددددددددددوم هددددددددددذه الجددددددددددرائم التددددددددددي الزالددددددددددت غريبددددددددددة وغيددددددددددر مفهومددددددددددة لدددددددددددى الكثيددددددددددر مددددددددددن عامددددددددددة 

فددددددددددي مجددددددددددال دراسددددددددددات االثددددددددددار هددددددددددو الجانددددددددددب المفقددددددددددود ممددددددددددا ادى الددددددددددى  لجزائدددددددددديالندددددددددداس  فالجانددددددددددب ا

وجدددددددددود فدددددددددراا بدددددددددين قدددددددددانون حمايدددددددددة االثدددددددددار والتدددددددددراث والمدددددددددواطنين  ، فدددددددددالمواطن العراقدددددددددي يرددددددددديش مدددددددددع 

حيدددددددددازة  االثدددددددددار بعيددددددددددا عدددددددددن التجدددددددددريم فيقدددددددددوم بدددددددددالنبش غيدددددددددر المشدددددددددروع ويتصدددددددددرف بهدددددددددا بيعدددددددددا وشدددددددددراء و 

ا يتلددددددددو هددددددددذا النددددددددبش مددددددددن جددددددددرائم ومدددددددد كيفمددددددددا يشدددددددداءعنهددددددددا  كمددددددددا لددددددددو كانددددددددت ملكددددددددا خاصددددددددا لدددددددده ينقددددددددب 

، اسددددددددددددتخدمت الدراسددددددددددددة المددددددددددددنهج التحليلددددددددددددي لنصددددددددددددو  القددددددددددددوانين المتعلقددددددددددددة بالموضددددددددددددوع فددددددددددددي اخددددددددددددرى 

كتابددددددددددة البحددددددددددث ، وتوصددددددددددلت الدراسددددددددددة الددددددددددى النتددددددددددائج االتيددددددددددة ان معظددددددددددم جددددددددددرائم االثددددددددددار والتددددددددددراث ال 

ك يمكدددددددددن ان تغطيهددددددددددا احكددددددددددام قددددددددددانون العقوبدددددددددات ويتمثددددددددددل ذلددددددددددك فددددددددددي تضددددددددداؤل الددددددددددركن المعنددددددددددوي لتلدددددددددد

الجددددددددرائم والتددددددددي يكتفددددددددي المشددددددددرع الجنددددددددائي فددددددددي العديددددددددد منهددددددددا الددددددددركن المددددددددادي لنشددددددددأة البندددددددداء القددددددددانوني 

 55للجريمدددددددددة ، لقدددددددددد ثبدددددددددت القصدددددددددور الواضدددددددددح فدددددددددي بعدددددددددض نصدددددددددو  قدددددددددانون االثدددددددددار والتدددددددددراث رقدددددددددم 
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فددددددددددي مواكبددددددددددة التقنيددددددددددة الحديثددددددددددة فددددددددددي سددددددددددرقة االثددددددددددار والتددددددددددراث وابتددددددددددداع طددددددددددرق مختلفددددددددددة  2002لسدددددددددنة 

 لذلك .

لدراسددددددددددة تتمثددددددددددل بمددددددددددا يددددددددددأتي اتخدددددددددداذ االجددددددددددراءات الضددددددددددرورية الالزمددددددددددة لمنددددددددددع امددددددددددا توصدددددددددديات ا

سدددددددددرقة االثدددددددددار والتدددددددددراث وذلدددددددددك عدددددددددن طريدددددددددق انشددددددددداء قدددددددددوات خاصدددددددددة لحمايدددددددددة االثدددددددددار والتدددددددددراث فدددددددددي 

منددددددددداطق االثددددددددددار والتددددددددددراث تابعدددددددددة لمديريددددددددددة االثددددددددددار والتدددددددددراث فددددددددددي كددددددددددل محافظدددددددددة وتزويدددددددددددها بأحدددددددددددث 

 استعمالها بكفاءة.ريبهم على حسن االدوات والمعدات والمتطورة وتد 

مفهدددددددددددوم االرث  تناولدددددددددددت دراسدددددددددددتنا الحمايدددددددددددة الجزائيدددددددددددة لدددددددددددإلرث الثقدددددددددددافي  مدددددددددددن خدددددددددددالل بيدددددددددددان

 .لإلرث الثقافي  الحماية الجزائية الثقافي وبيان 

ساااااااااعود ، يحياااااااااى ياساااااااااين ، الممتلكاااااااااات الثقا ياااااااااة ووساااااااااائل حمايتهاااااااااا واساااااااااتردادها  -3

 .15، مجلة الحقوق ، جامعة المستنصرية ، ع  2011دوليا ،

يهدددددددددددف البحددددددددددث الددددددددددى تسددددددددددليط الضددددددددددوء علددددددددددى اوجدددددددددده الحمايددددددددددة الدوليددددددددددة للممتلكددددددددددات الثقافيددددددددددة 

هدددددددددددا مدددددددددددن التددددددددددددمير والسدددددددددددرقة واالتجدددددددددددار غيدددددددددددر المشدددددددددددروع والوسدددددددددددائل الدوليدددددددددددة السدددددددددددتردادها الدددددددددددى بالد 

الثقافيدددددددددة للسدددددددددرقة والتددددددددددمير عبدددددددددر العصددددددددددور  االصدددددددددلية السددددددددديما فدددددددددي العدددددددددراق التدددددددددي تعرضدددددددددت اثددددددددداره

و الكويدددددددددددت وحدددددددددددرب قدددددددددددوات التحدددددددددددالف ضدددددددددددد العدددددددددددراق وقدددددددددددد المختلفدددددددددددة وبصدددددددددددورة خاصدددددددددددة بعدددددددددددد غدددددددددددز 

توصددددددددددلت الدراسددددددددددة الددددددددددى مجموعددددددددددة مددددددددددن التوصدددددددددديات تتمثددددددددددل مددددددددددن خددددددددددالل وضددددددددددع تعريددددددددددف محدددددددددددد 

للممتلكدددددددددات الثقافيدددددددددة علدددددددددى المسدددددددددتوى الددددددددددولي بحيدددددددددث يدددددددددتم قبولددددددددده مدددددددددن جميدددددددددع الددددددددددول وكدددددددددذلك حدددددددددث 

 الدول السيما العراق لالنضمام الى االتفاقية الدولية ذات الصلة .
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سدددددددددددتنا  مدددددددددددن خدددددددددددالل تسدددددددددددليط الضدددددددددددوء علدددددددددددى اوجددددددددددده الحمايدددددددددددة الجزائيدددددددددددة لدددددددددددإلرث تتميدددددددددددز  درا

 الثقافي ضد ما يتعرض له من تدمير وسرقة واالتجار غير المشروع .

الجباااااااوري ، اناااااااا محماااااااود خلااااااال و البااااااار يفكااااااااني ، دلشااااااااد عبااااااادالرحمن يوسااااااال ،  – 4

راث جريماااااة سااااارقة االثاااااار والتاااااراث دراساااااة تحليلياااااة فاااااي ضاااااوء احكاااااال قاااااانون االثاااااار والتااااا

مجلاااااااااااة جامعاااااااااااة تكريااااااااااا  للعلاااااااااااول القانونياااااااااااة ،  2002لسااااااااااانة  55العراقاااااااااااي رقااااااااااام 

 . 2، المجلد  5، العدد  2010والسياسية ، سنة 

تناولددددددددت الدراسدددددددددة مفهددددددددوم جريمدددددددددة سددددددددرقة االثدددددددددار والتددددددددراث فدددددددددي ضددددددددوء احكدددددددددام قددددددددانون االثدددددددددار 

دها مددددددددددن خددددددددددالل مقارنددددددددددة الحمايددددددددددة للتددددددددددراث بتلددددددددددك الحمايددددددددددة التددددددددددي يوفرهددددددددددا المشددددددددددرع لألثددددددددددار اذ نجدددددددددد

ضددددددددئيلة جدددددددددا فالمشددددددددرع العراقددددددددي قبددددددددل صدددددددددور قددددددددانون االثددددددددار والتددددددددراث الحددددددددالي لددددددددم يددددددددوفر أي حمايددددددددة 

للتدددددددددراث ولدددددددددذلك نجدددددددددد ان المشدددددددددرع اعطدددددددددى لدددددددددوزير الثقافدددددددددة واالعدددددددددالم صدددددددددالحية اصددددددددددار قدددددددددرار يعدددددددددد 

، واال فدددددددددان المشدددددددددرع  نة اثددددددددداراً سددددددددد 200المنقولدددددددددة التدددددددددي يقدددددددددل عمرهدددددددددا عدددددددددن االمدددددددددوال المنقولدددددددددة وغيدددددددددر 

التشدددددددددريعي اذ تضدددددددددفى  تالفدددددددددى هدددددددددذا الدددددددددنقض ر قدددددددددانون االثدددددددددار والتدددددددددراث الحدددددددددالي قدددددددددد العراقددددددددي وبصددددددددددو 

نصددددددددددددو  هددددددددددددذا القددددددددددددانون الحمايددددددددددددة الجنائيددددددددددددة علددددددددددددى االرث الحضدددددددددددداري دون تفرقددددددددددددة بددددددددددددين اثددددددددددددر او 

تدددددددددراث ولدددددددددذا جددددددددداءت تسدددددددددمية القدددددددددانون ب ) قدددددددددانون االثدددددددددار والتدددددددددراث ( . امدددددددددا دراسدددددددددتنا فقدددددددددد تناولدددددددددت 

تشدددددددددريع العراقدددددددددي مقارندددددددددة مدددددددددع التشدددددددددريع االردندددددددددي وتناولدددددددددت الحمايدددددددددة الجزائيدددددددددة لدددددددددإلرث الثقدددددددددافي فدددددددددي ال

الدراسددددددددة احكددددددددام الحمايددددددددة الجزائيددددددددة المتعلقددددددددة بدددددددداإلرث الثقددددددددافي ومدددددددددى فعاليددددددددة التشددددددددريع العراقددددددددي فددددددددي 

 توفير الحماية .
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 ثامنا : منهجية الدراسة

تنددددددددداول الباحدددددددددث هددددددددددذه الدراسدددددددددة باسددددددددددتخدام كدددددددددل مددددددددددن المدددددددددنهج الوصددددددددددفي التحليلدددددددددي والمددددددددددنهج 

 المقارن :

سددددددددددددددتعتمد الدراسددددددددددددددة علددددددددددددددى المددددددددددددددنهج الوصددددددددددددددفي الددددددددددددددذي يصددددددددددددددف  المددددددددددددددنهج الوصددددددددددددددفي : -1

 المفاهيم المتعلقة بالحماية الجزائية  لإلرث الثقافي .

المدددددددددددددنهج التحليلدددددددددددددي : الدددددددددددددذي يهددددددددددددددف الدددددددددددددى بيدددددددددددددان حقدددددددددددددائق االمدددددددددددددور وذلدددددددددددددك بتحليدددددددددددددل  -2

النصدددددددددددددو  القانونيدددددددددددددة المتصدددددددددددددلة بموضدددددددددددددوع الدراسدددددددددددددة وهدددددددددددددو الحمايدددددددددددددة الجزائيدددددددددددددة لدددددددددددددإلرث 

 الثقافي

ذلدددددددددددك بمقارندددددددددددة التشدددددددددددريعات العراقيدددددددددددة بالتشدددددددددددريعات االردنيدددددددددددة فيمدددددددددددا المدددددددددددنهج المقدددددددددددارن : و -3

 يتعلق بالحماية الجزائية لإلرث الثقافي .
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 الفصل الثاني  

 ماهية االرث الثقافي والحماية الجزائية  

العنوان الرئيس لكل حضارة فهي إذ تعمل على ترسيت وجود الدول تراثيا وثقافيًا،   اإلرث الثقافي  يعد 

زءا مهما من إرثها وشاهدًا حيا على جذور حضارتها يكسب الدولة أهميتها التاريخية واالقتصادية و  وتعد ج

 , دها الوطني وزيادة دخلها القومييجعلها أيضًا قبلة للسياحة التاريخية، ما ينعكس بشكل تلقائي على نمو اقتصا

ء البحث عن المعالم األثرية سواكثير من الدول في إجراء عمليات    من هذا المنطلق فإنه ليس غريبًا اهتمامو 

ليس عمال فرديا مسموح للجميع    االرث   اا يتوجب اإليضاح بان البحث عن هذ هنأكانت منقولة أم غير منقولة، و 

  .  و عمل له ضوابطه وأجهزته الخاصةالقيام به، بل ه

من الناحية اللغوية واالصطالحية    لثقافي والحماية الجزائيةباإلرث ابد من معرفة المقصود  وبناء على ذلك كان ال

، اما في المبحث الثاني  رث الثقافي والحماية الجزائية التعريف باإلالمبحث االول    في  ت تناول  . أذ   يةوالقانون

خي  التأصيل التاري  ت تناولثار والكنوز وفي المبحث الثالث  تمييز االرث الثقافي عما يختلط به من اال   فتناولت 

 للحماية الجزائية لإلرث الثقافي .
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 المبح  االول  

اإلرث الثقافي والحماية الجزائية  مفهول      

االرث الثقافي داهرة بارزة لقياس مدى تطور حضارة المجتمعات ولإلحاطة بهذه الظاهرة البد    يمثل

صة  نوعا ما بين التشريعات العربية وخابحث في مفهوم االرث الثقافي ، ويختلف مفهوم االرث الثقافي  من ال

، حث من خالل المطلب االولهذا المبوهذا ما سيبينه الباحث في    التشريعين العراقي واالردني )محل دراستنا(

 ومفهوم الحماية الجزائية لإلرث الثقافي من خالل المطلب الثاني . 

 المطلب االول  

التعريف باإلرث الثقافي     

من    اً البد من تحديد ماهية االرث الثقافي كونها موضوع الحماية ، وذلك من خالل تعريفها تعريفا دقيق

القانوني ، تعريف يميزها عن غيرها من االشياء التي غالبا ما   ناحية االصطالح لغوية ، وكذلك من ال الناحية 

، يخصص االول  ثالثة فروعالمطلب من خالل    رث الثقافي ، وسيتم البحث في هذاتتداخل معانيها مع معنى اال 

ونتناول    منها للحديث عن التعريف اللغوي لإلرث الثقافي كما يفرد الثاني للحديث عن التعريف االصطالحي

 . في الفرع الثالث التعريف القانوني لإلرث الثقافي 
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 لفرع االول : التعريف اللغوي ا

مصدر لد ورث وأصلها ورث يرث ورثًا وتراثًا فالنًا : انتقل مال فالن بعد وفاته ويقال : توارث   االرث 

  1قدما . ض   القوم : ورث بعضهم بعضًا ، وتوارث القوم المال والمجد: وراثة بعضهم عن بع

في قوله   او االرث   : الميراث فقد ذكر المفسرون أن المقصود بالتراث   االرث ولدى علماء التفسير يعني  

صل لهم من ة حيعني به : الميراث ، وأكاًل لما : أي من أي جه((  سبحانه وتعالى )) وتأكلون التراث أكال لما

 .  حالل أو حرام

لرجل لورثته  ما يخلفه ا  والتراث ورث    والميراث ما  واالرث   لغة أيضا أصل التاء فيه واو ، والتراث واالرث  

يشكل التراث منظومة ثراء متميزة تحدد أسس التجذر التاريخي الراسخة لهوية الشعوب وهو أداة استنطاق    ،  

ا الشعوب من خالل سلوكياتها  دأبت عليه  الذي  للماضي  االنجاز  لماهية  والمعنوية معلنة عن  راهنة  لمادية 

نتيجة   بالعالقة  والتأثير  التأثر  من خالل  وصياغة  للحياة  التجارب  من  الركام  مع  تعايشها  وطريقة  صورتها 

 التعايش اإلنساني. 

هو كل ما يتركه السلف للخلف كاألب لألبناء و يعني األصل وهو الشيء القديم    االرث كذلك عرف  

شتعالها وهو المعنى األقرب كونه يربط بين إذكاء الندار واالنبعاث الحضاري ويعندي توريدث النار على جذوة ا

 2والثقافي.

 

 
  - أنيس ، ابراهيم وأخرون ) 1973 ( . المعجم الوسيط المجلد االول ، ط 2 ، دار المعارف ، مصر ،   5. 1 

  - الصابوني ، محمد علي ، مختصر تفسير ابن كثير ، المجلد الثالث ،   638 . 2 
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 لإلرث الثقافي   الفرع الثاني : التعريف االصطالحي

الهوية الثقافية الوطنية لكل شعب او مجموعة من االفراد فهو    بأنه :  يعرف اإلرث الثقافي اصطالحاً 

يعتبر قرينة للذاكرة االنسانية وللثقافات بشتى اصنافها المادية والمعنوية ، فمنح الحماية لألشياء ال يقتصر  

  1ألهميتها الثقافية والتاريخية وألنما لكونها مصدرا للمعلومات والمعرفة . 

المتوارثة بمادياتها وثقافتها ، أي خالصة المعارف والتجارب والمشاعر التي    بانه : الحضارةكما يعرف  

  2يقدمها كل جيل الى الجيل الذي يعقبه . 

صطلح  وذهب جانب من الفقه الى تعريف االرث الثقافي  من خالل الربط بين معنى االرث الثقافي وم

صال بين الشعوب في المعمورة والم ثرة في تقدم  ، فيقول في تعريف الثقافة بأنها : وسائل االت  الثقافة نفسه

وتطور الشعوب  من جيل الى جيل ومن فترة زمنية الى أخرى ، كتأثر الحضارات القديمة ببعضها ، ويضيف  

هذا االتجاه الى امكانية الربط بين االرث الثقافي والقيمة الثقافية ، بمعنى ان االرث لكي يكون أرثا ثقافيًا ،  

 3بقيمة عالمية ثقافية . البد ان يحظى  

 ويميل الباحث الى تعريف الفقه لإلرث الثقافي من خالل الربط بين معنى االرث الثقافي ومصطلح الثقافة .

 

 
   .  8،   اجستير غير منشورة ، جامعة بغداد، رسالة مالثقافي المغمور بالمياه التراث . حماية(  2004البرزنجي ، زهراء ) - 1
. 27( . العولمة والهوية في اليمن ، بحث مقدم في ندوة االبحاث للوحدة والعولمة ، اليمن ،  2002الجبلي ، احمد )   - 2   
لمعاصر ، الشركة الوطنية للتوزيع والنشر ،  ، االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي ا  ( 1981) شحاتة ، مصطفى كامل -3 

. 257القاهرة ،     
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 الفرع الثال  : التعريف القانوني لإلرث الثقافي   

 العراقي   والتراث قانون االثار  من     4من المادة    8لقد عرف المشرع العراقي االرث الثقافي في الفقرة  

سنة ولها    200  عن  االموال المنقولة واالموال التي يقل عمرها  هي:  بأن " المواد التراثية      2002لسنة    55رقم  

 .   "قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية يعلن عنه بقرار من الوزير

قانون حماية التراث الحضري   من 2اما المشرع االردني فقد عرف االرث الثقافي  حيث نصت المادة 

حيث جاء فيها " الموقع التراثي : المبنى أو الموقع ذو القيمة التراثية    2005لسنة    5رقم    االردني   والعمراني

من حيث نمط البناء او عالقته بشخصيات تاريخية أو بأحداث وطنية او قومية او دينية هامة ، واقيم بعد سنة  

القانون ، ويشمل    وفقا ألحكام هذا  1988لسنة    12رقم  ع قانون األثار النافذ  ميالدية بما ال يتعارض م  1750

ذلك : المبنى التراثي : المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخوا  المعمارية أو التاريخية أو الثقافية التي  

 تحكي أحداثا معينة . 

كنية وتنسيق المواقع التي تمثل  الموقع الحضري : النسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات الس

 1القيم الثابتة التي بنيت عليها ثقافة السكان ".

ن دد مدع حده وضدراقي  اندشريع العدافي في التدوني لإلرث الثقداندتعريف القدالل الدن خدث مداحدرى البدوي

باقدمر الزم دالع القدذا يعدنة وهدس  200ن  دل مدني  التراثدني ان  تدية قد طعة  أثدد  ي دان وفدرور الزمدع مدرية مدصبح 

ني  ديار زمدا معدع لهدي ، ووضدار االردندانون االثدن قدستقاًل عدونًا مدع قاندد وضدي قدشرع االردندد أن المدل نجدقابدالم

ي  دع االردندالتشرين  دي مدع العراقدريدف التشدريدث تعداحدل البدا يفضدة ، كمدالديدمي  1750ة  دد سندشأ بعدو ان تندأال وه

 
  - المادة 2 من قانون التراث الحضري والعمراني رقم 5  لسنة 2005  . 1 
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رًا  دو ل االرث مقصدة أي انه جعدع تراثيدة مواقدع العمرانيداني والمواقدد المبدلى عدصر عداقت  دد ي قدرع  االردندالن المش

ي  دع العراقد س التشريدك عكدوية ، وبذلدولة أو المعندة المنقد اء التراثيدد األشيدعداء الثابتة ) العقارات ( واستبدعلى االشي

 ول . دول او غير منقدمنق ءل شيدل كدلة يشمدوم االرث وجعدي مفهدف دعذي توسدال
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 المطلب الثاني  

 التعريف بالحماية الجزائية لإلرث الثقافي 

  زائية الذي يقضي بأن ال جريمة وال عقوبة اإل بنص تعتبر الحماية الج  الشرعية الجزائية عماًل بمبدأ  

القانون أح الحماية  أنواع  الثقافيية  د  قانونية ج  التي   لإلرث  تجرم أي اعتداء على    زائيةتتمثل بوجود نصو  

وتحديد العقوبة المترتبة عليها،    االرث بشكل مباشر من خالل تحديد الجرائم التي تقع على هذه    االرث الثقافي

  : لإلرث الثقافي    الجزائية  يقصد بالحماية  و ".  لإلرث  س سياسة الدولة في حمايتها  حيث إن هذه الحماية تعك

من كل اعتداء عليها، سواء تمثل بالسرقة أو محاولة اإلضرار بها   االرث  اوضع قواعد جنائية تكفل حماية هذ 

تجريم كل سلوك من شأنه اإلضرار   بها من خالل  يمس  أن  يمكن  ما   باإلرث فضاًل عن حمايتها من كل 

 1.  ب التخري أوغير المشروع أو الهدم  كاإلتجار

بشقيه قانون العقوبات والقانون    زائيبأنها: ما يكفله القانون الج  ايضا  زائيةويمكن تعريف الحماية الج

الثقافياإلجرائي من قواعد وألجراءات لحماية مختلف   يقع عليها  االرث  ن خالل  م  من أي اعتداء يمكن أن 

تكون من خالل التجريم،   لإلرث الثقافي    الجزائية  . من خالل ما سبق يمكن القول إن الحماية  التجريم والعقاب 

من أفعال، فقد نصت    االرث من خالل تجريم ما يقع على    االرث  األردني قد حمى    العراقي و  بمعنى أن المشرع

ية واالنصاب التذكارية  كل من هدم أو خرب قصدًا األبن  على )  االردني  ( من قانون العقوبات 443المادة )

والتماثيل أو غيرها من اإلنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول له قيمته التاريخية  

 
، كلية  ) دراسة مقارنة ( ، اطروحة دكتوراه ( ، الحماية الجنائية لالثار في فلسطين  2006الشيت ، محمود محمد ) - 1

.41الدراسات العليا ، الجامعة االردنية ، االردن ،      
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اما المشرع   1،  (  يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً 

انت أفعال هدم  وبات االفعال التي تقع على العقار او المنقول المملوك للغير سواء كالعراقي فقد حرم قانون العق

   2من القانون .  477، وذلك حسب نص المادة ام اتالف ام تخريب 

واألردني على حد    العراقيالى جانب تجريمها، فإن المشرع    لإلرث الثقافي  الجزائية  كما أن الحماية  

  43باإلرث الثقافي فقد نص المشرع العراقي في المادة  لق  جريمة تتع  يرتكب سواء نصا على عقوبة لكل من  

سنوات من حفر او شيد   10تزيد على    يعاقب بالسجن مدة ال)   2002لسنة     55ثار والتراث رقم  من قانون اال 

( على  443في المادة )  االردني   كما نص قانون العقوبات ،  او تراثيا(  كن او شوه او هدم ارثاً او غرس او س

  نصكذلك  عقوبة الحبس التي تصل من ثالثة شهور إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار،  

مدة ال تقل عن  تصل إلى الحبس  االرث على عقوبات على جرائم   األردني التراث الحضري والعمرانيقانون 

 3. وع الجريمةحسب ناربعة اشهر 

ة جندائيدة كدفيدلة ويدرى البداحدث ان الحمدايدة الجدزائدية لإلرث الثقدافدي تكمن مدن خدالل وضدع قدواعدد قدانونيد
االرث الثدقدافدي مدن اي اعتدداء يطالدهدا ، سدواء كدان متمدثداًل بسدرقدة او تخدريدب او اي فعدل يمدس    بحدمايدة هدذا

 دا فدي تحدقيدق الندفدع العدام للمدجتدمع . بهدا ويعطدل وديفته

 
) كل من هدم او خرب قصدًا االبنية واألنصاب التذكارية   1960لسنة   16من قنون العقوبات االردني رقم  443المادة   - 1

أو غير منقول له قيمته التاريخية  والتماثيل أو غيرها من االنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول
 ُُ   .   يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا

)يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة   1969 لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم   1الفقرة   477المادة   - 2
نار او باحدى هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقوال غير مملوك له او جعله غير  ال تزيد على مائتي دي

 صالح لالستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت .  
   . 2005لسنة   5من قانون التراث الحضري والعمراني االردني رقم  الفقرة ج 16المادة   - 3
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 المبح  الثاني  

تمييز الحماية الجزائية لإلرث الثقافي عما يشتبه به    

بعد تناول تعريف االرث الثقافي لغة واصطالحًا وقانونًا كان البد من تمييز االرث الثقافي عما يشتبه  

به خاصة ان هناك تداخل في المصطلحات  من حيث المفهوم ، فمثاًل هل يمكن القول أن االرث الثقافي هي  

للوقوف على معنى كٍل منها  حات  نفسها االثار او الكنوز . لذلك تطلب األمر أن يتناول كل من هذه المصطل

نقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في    لذا سوفيز االرث الثقافي عن هذا االشياء الشبيه بها   حتى نم 

 . تمييز االرث الثقافي عن الكنزللمطلب الثاني ونخصص ا  تمييز االرث الثقافي عن االثار لمطلب االولا

 المطلب االول  

االثار  تميزا االرث الثقافي عن   

  االول   لكي نميز بين االرث الثقافي واالثار ، كان البد من التطرق الى مفهوم االثار من خالل الفرع

 وتحديد اوجه الشبه واالختالف في الفرع الثاني . 

 الفرع االول : مفهول االثار لغة واصطالحًا  

 اوال : االثار لغة  

:  تثرائ  تعرف اآلثار لغة بأنها: بقية الشيء ، والجمع آثار وأثور وخرجت في إثره وفي أثره ، أي بعد و  

الفارسي أثره عند  أثره على    ،تتبعت  بسط  مما  المعاني  من  وغيره  الشيء  بقي من رسم  ما  بالتحريك  واألثر 

ويمكن ،   ةعن هذه المعاني اللغوي كلها أثرللقطة( فا -  الركاز-الكنز -استعمال الفقهاء للمصطلحات )اآلثار
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ذلك وهذا يدخل    ة وتماثيل وملحقات ونقود وما شابهتعريف االثار لغة ايضا انها معرفة بقايا القوم من ابني 

  1.   ضمن علم االثار ايضا

 ثانيا : مفهول االثار اصطالحًا 

ملونا ولكنه راو للتاريت باعتباره  بأنها ليست قطعة حجر أو تحفة فنية أو نقشًا  اصطالحًا  عرف اآلثار  ت
 2. لها صلة تاريخية به مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة والتي قامت على أرض الوطن أو كانت 

كل ما خلفه االنسان من اشياء سواء كانت ادوات او اسلحة او مباني او   ويمكن تعريفها أيضا بانها : 

 3مقابر او بقايا انسان او حيوان .

ء تعلق األثر بعقار  بأنه: "كل عمل فني يمثل قيمة تاريخية أيا كانت أهميتها، سوايقصد باألثار    كما  

  4، أو بمنقول"

خلفها أو كهوف وقصور عاش فيها، أو معابد نشأ    وهو أيضا " كل ما تركه اإلنسان القديم من أدوات  
عليها أو حلي وقالئد تزين بها أو نذور تقرب بها أو كتابات أو أسلحة استخدمها أو رسدوم وفندون خلدها فهي  

 5. ما تبقى من مخلفات األقدمين

 الفرع الثاني : اوجه الشبه واالختالف بين االرث الثقافي واالثار  

 
  - ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء االول ، جذر اثر .  1 

( . المعالم التاريخية في الوطن العربي ووسائل حمايتها وصيانتها وترميمها ، بحث مقدم في  2002شعث ، شوقي ) - 2
. 12م تمر السادس عشر ألثار والتراث الحضاري في الدول العربية ، الكويت ،   ال   
. 93( . الحماية الجنائية لألثار . بدون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،    2007الحذيفي أمين محمد )    - 3   
   . 1( . اإلعالم األثري ، بحث مقدم في الندوة العلمية لألثار اليمنية ، صنعاء ، اليمن ، ص   1996قاسم ، محمد )  - 4

. 37الحماية الجنائية لألثار ) دراسة مقارنة ( ، دار الفكر والقانون ،   ( .  2019طه ، نانسي محمود احمد )  - 5   
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 اوجه الشبه  اوال :

يشترك االرث الثقافي واالثار في صياغة هوية الجماعة اذ تتناسب مكانة كل منهما في تشكيل تلك   -1

 1هوية الجماعة طردًا مع تقليد الجماعة   .  

لدولة  -2 كانت  اذا  والمنقول  العقار  يشمل  واالثار  الثقافي  االرث  من  فكل  الطبيعة  حيث  من  يشتركان 

   2مصلحة وطنية في حفظة وصيانته . 

كل  من االرث الثقافي واالثار يمكن الكشف عنها التنقيبات التي تجري تحت سطح االرض ويمكن  -3

 3ان تكون بارزة فوق سطح االرض .

 تالف   ثانيا : اوجه االخ

ان بعض التشريعات ميزت بين االرث الثقافي واالثار من خالل الفترة الزمنية ومثاًل المشرع العراقي   -1

سنة على الشيء فاكثر يدخله في عداد االثار أما اذا كانت الفترة أقل من    200اعتبر مضي فترة  

ي واالثار من خالل المدة ، اما المشرع االردني فرق بين االرث الثقافسنة فذلك يجعله من االرث    200

 ميالدية يعتبر اثارًا اما بعدة يعتبر ارث ثقافي . 1750الزمنية اي ما قبل سنة  

 

 
. 16شنيتي ، محمد بشير ، مصدر سابق ،    -1    
( . الحماية الدولية للممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة ، اطروحة دكتوراه ، كلية 2016غالية ، عز الدين )  - 2

   . 23ر ،   الحقوق جامعة تلمسان ، الجزائ

.  33الشيت ، محمود محمد ، مصدر سابق ،     - 3   
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الختالف بين مفهومي االرث الثقافي واالثار ، فيمكن ان االرث الثقافي في الغالب يكون شيئًا معنويًا  ا -2

 كالعادات والتقاليد .

  1بر االول اكثر مرونة وسعة من االولى .ان االرث الثقافي يختلف عن االثار حيث يعت  -3

 المطلب الثاني  

تمييز اإلرث الثقافي عن الكنوز    

يخلط الكثير بين مفهومي االرث والكنوز األمر الذي يقتضي الوقوف عند كل منهما ألزاله الغموض 

 .   من خالل بيان مفهوم الكنوز وأوجه الشبه واالختالف بينها وبين االرث 

 الفرع االول : تعريف الكنز لغة واصطالحاً 

عُه كنوز وهو كل مدخر تنافس  : الكنز من كنز كنزًا ، مفرد وجم  اوال : تعريف الكنز في اللغة  

 2فيه ، وكنز المال : جمعه ودفنه في االرض واكتنز الشيء اجتمع وامتأل . 

: فيعرف بانه : هو ما دفنه االنسان واودعوه في باطن األرض  ثانيا : تعريف الكنز اصطالحا  

   3من األموال سواء في الجاهلية ام في االسالم . 

 
( . الحماية لألثار والتراث ، دراسة في ضوء احكام قانون االثار والتراث العراقي رقم   2014الخفاجي ، علي حمزة عسل )  -1 

. 22،    6بابل ، العدد ، بحث منشور ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة  2002لسنة  55   
 .  47الشيت ، محمود محمد ، مصدر سابق ،     -2

  . 142الحذيفي ، أمين محمد ، مصدر سابق ،   -1
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العراقي   المشرع  الداخلية حيث عرف  قوانينها  في  الكنوز  تعريف  على  التشريعات  فقد نصت معظم 

من القانون المدني بانه : الكنز المدفوع او المخبوء الذي ال يستطيع احد ان يثبت    1101الكنوز في المادة  

ة الوقف ان كانت االرض ملكيته يكون لمالك العقار ان كانت االرض مملوكة وللدولة ان كانت اميرية ولجه

 من القانون المدني االردني على :  1078اما المشرع االردني فقد نصت المادة  1موقوفة وقفا صحيحا . 

له وعليه  -1 تكون مملوكة  يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين  التي  الكنوز والمعادن وغيرها 

 .  الخمس للدولة

 لدولة تكون مملوكة لها كلها الكنوز والمعادن التي تكشف في أرض مملوكة ل -2

 أما إذا كانت األرض موقوفة وقفا صحيحًا فإن ما يكتشف يكون لجهة الوقف  -3

  2تنظم القوانين الخاصة األمور المتعلقة بما ذكر" .  -4

وعليه فإن الشخص الذي يعثر على دفائن أو كنوز في أرضه تكون ملكيتها خالصة له، شريطة أن  

يعطي الدولة خمس ما عثر عليه، أما إذا كانت األرض التي تم بها الكشف مملوكة للدولة فهي ملك خا   

 . للدولة، وفي حال تم اكتشاف الكنوز في أرض موقوفة فبذلك تكون ملكًا لجهة الوقف

 

 

 

 
  . 1951لسنة   40( القانون المدني العراقي رقم  1101المادة )  -2
  . 1976لسنة   43( القانون المدني االردني رقم  1078المادة )    -3      
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 الفرع الثاني : اوجه الشبه واالختالف بين االرث الثقافي والكنوز 

 اوال : اوجه الشبه 

وان اختلف أساس ذلك فهو   يتفق الكنز مع االرث الثقافي من حيث القيمة المادية المرتفعة لكل منهما ، -1

يرجع الى مادة الكنز ذاته ، كما لو كان الذهب او الفضة او الماس ، بينما يتعلق االرث الثقافي في  

 ابراز هوية الشعب او مجتمع معين .

،  لمشترك فكل منهما من صنيعة البشريشبه الكنز بعض عناصر االرث الثقافي من حيث المصدر ا -2

ورغم ذلك يعد االرث الثقافي أوسع نطاقا من الكنز ، اذا يشمل مجاالت اخرى تخالط الطبيعة فيها يد 

للطبيعة كالمحميات واالشجار   نتاجا خالصا  تكون  المحنطة ، وقد  الحيوانية  والبقايا  االنسان كالرفات 

  1النادرة.

 ثانيا : اوجه االختالف  

ية لما تعكسه من التاريت الحضاري لبلد ما  ، في حين ان الكنز  ان لإلرث الثقافي اهمية وقيمة تاريخ  -1

ليس له هذا المدلول وفي حال تحقق أن الكنز له أهميته الحضارية والتاريخية فأن للسلطات الحق في 

 ان تعده ارثًا وليس كنزًا . 

ال يمكن ان   ان االرث الثقافي يمكن ان يكون منقوال او غير منقول وهي بهذا تختلف عن الكنوز التي -2

  2تكون اال اموال منقولة .

 
 .   45طه ، نانسي محمود احمد ، مصدر سابق ،     -  1
 .  20البرزنجي ، زهراء ، مصدر سابق ،   -  2
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يمكن التمييز بين اإلرث الثقافي والكنوز من حيث النطاق الموضوعي لهما ، فالكنوز ال يدخل في  -3

نطاقها الموضوعي سوى النتاج االنساني في حين نجد النطاق الموضوعي لإلرث يتضمن الى جانب  

 1انية . النتاج االنساني الرفات البشرية والبقايا الحيو 

ان ابرز ما يميز اإلرث الثقافي عن الكنوز هو النطاق الزمني اي الفترة الزمنية التي يتوجب مضيها   -4

على االشياء المادية القديمة الداخلة في النطاق الموضوعي لإلرث الثقافي لكي يمكن وبمضي تلك 

ن أو مخبأ له قيمة مادية  المدة أن تعد تلك االشياء ارث ، ففي حالة العثور على نتاج انساني مدفو 

عالية أال انه لم تمضي عليه المدة القانونية على ذلك النتاج االنساني كي يعد ارث ، ففي تلك الحالة 

يعد ذلك النتاج االنساني كنزًا ال يخضع لألحكام الخاصة بقوانين االثار والتراث بل يخضع ألحكام  

 القانون المدني .      

ة عامة للدولة ، فال يجوز بذلك لألفراد والجمريات أن ينصرفوا بها أو يدعوا  ان االرث الثقافي يعد ثرو  -5

ملكيتها أال وفق القيود المقررة في قوانين االثار والتراث ، في حين نجد أن ملكية الكنز المدفون أو 

المخبئ  والذي لم يتمكن احد من ان يثبت ملكيته لمالك العقار ان كانت االرض مملوكة ، وللدولة 

       2فيما اذا كانت االرض أميرية ، ولجهة الوقف ان كانت االرض موقوفة وقفًا صحيحا .

     

 

 
( . الحماية القانونية المدنية لألثار ، )دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجستير ، جامعة  2002العكيدي ، ثائر سعد عبدهللا )  -1 

. 30بابل ، كلية الحقوق ، العراق ،      
.  43أمين محمد ، مصدر سابق ،   الحذيفي ،    - 2   
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 المبح  الثال   

التأصيل التاريخي للحماية الجزائية لإلرث الثقافي    

هذه المبحث التأصيل التاريخي للحماية الجزائية لإلرث الثقافي من خالل مطلبين    في  تناول  سوف ن

ونتناول في الثاني منه  التأصيل    منه الحماية الجزائية لإلرث الثقافي في الشرائع السماوية  نتناول في االول  

 في المعاهدات واالتفاقيات . للحماية الجزائية  التاريخي

 المطلب االول   

  إلرث الثقافي في الشريعة االسالميةالتاريخي للحماية الجزائية لالتأصيل   

االخيار واألشرار    ، فقد أورد القرآن قصصا مناإلرث الثقافيبفي البداية بان االسالم قد اهتم  نبين  

واعتبروها كنوزا ، ولذلك كان    باألثار واالرث وآثارهم حتى نعتبر بهم، كما ان فقهاء المسلمين قد اهتموا كثيرا  

الحضاري وتحاف  عليه وصوال إلى خدمة قضايا األمة   باإلرث العرب المسلمين في طليعة الشعوب التي تهتم  

كنزا من    يعد الثقافية والقومية واالقتصادية، وبالرغم من االتفاق بين فقهاء الشريعة والقانون الوضعي في ما  

ور في شان التماثيل والمعبودات القديمة ، الن الرسول محمد )صلى هللا المعادن وخالفه ، لكن الخالف يد 

عليه وسلم( حطم االصنام حول الكربة ، كما فعل ذلك من قبل ابو االنبياء ابراهيم)عليه السالم( ،وقد اجمع 

هم بانها  انسان وقد افتى البعض من  على شكلفقهاء االمة على تحريم التماثيل والمعبودات القديمة التي تصور  

حرام في الشريعة االسالمية ، )فقد جاءت االحاديث الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل وعن تصوير ما  

واالزهار ونحوها فيجوز تصويرها(    كاألشجارروح فيه    فيه روح سواء اكان انسانا ام حيوانا ام طيرا. اما ما ال

)من صور صورة في الدنيا كلف يوم  وسلم:)  قال محمد )صلى هللا عليه  ،فعن ابن عباس )رضي هللا عنه(
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 اال ان الخطوط ورسوم االطفال لم تحرم في الشريعة االسالمية ، ،1 (ت فيها الروح وليس بنافت(القيامة ان ينف 

 2.  المختلفة بأنواعهشجعت على الخط العربي  اال نه

كانت    ان ان  وبعد  والعلماء  بالعلم  اهتمت  قد  الغراء  الوسيلة    الروايةالشريعة االسالمية  الشفوية هي 

الغالبة السائدة في نقل العلم ، في عصر الرسالة وصدر الدولة األولى فان الحضارة االسالمية كغيرها من  

كانت تقوم على الكلمة المكتوبة ، فقد بدأ التدوين في عهد النبي محمد صلى هللا علية وسلم،   –الحضارات  

الم حفظه المسلمون في صدورهم وكتبوه في الصحف ، حسب ما كان  وكان القرآن الكريم أول كتاب في االس

متوفرا من وسائل كتابة فاجتمع لهم ما لم يجتمع لغيرهم وبذاك اصبح وثيقة في الدنيا حفظت لنا ديننا ولغتنا  

التي ارتبطت بهذا الدين ، وصارت وعاء لفكره وعلومه وكان للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم كتاب يكتبون  

وحي ، واخرون يكتبون في امور وجوانب أخرى. ثم شاع التدوين وانتشرت الكتابة في عهد الصحابة والتابعين  ال

الثقافة والعلم    وهو عصر ازدهار  ثم اتسع ذلك اكثر في عهد بني امية وتاله التصنيف في عهد بني الرباس،

االسالم التصوير وصناعة التماثيل في كل فروعه ، حتى وصفه بعضهم عصر النهضة في االسالم ، وقد حرم  

فيه روح سواء اكان    فقد جاء في االحاديث الصريحة الصحيحة بالنهي عن صناعة التماثيل وعن تصوير ما

واالزهار ونحوها فانه يجوز تصويرها ، وعن االمام علي    كاألشجارروح فيه    انسانا ام حيوانا او طيرا .اما ال

 صلى هللا عليه وسلم في جنازة فقال ، ايكم ينطلق الى المدينة فال يدع بها  كرم هللا وجهه قال : كان رسول هللا

رسول هللا قال : فهاب اهل المدينة ثم رجع    اال لطخها؟ فقال رجل انا يا  وألصورةسواه    قبرا اال  كسره وال  وثنا اال

اال لطختها .ثم قال الرسول من  قبرا اال سويته وال صورة    رسول هللا ، لم أدع بها وثنا اال كسرته وال   فقال : يا 

 
  _ رياض الصالحين ،)2009 ( ، رقم الحديث  1681 /3- 1 

( . حماية االثار والتراث بين الشريعة والقانون والوثائق والمخطوطات العراقية  2011الصراف ، عبد الرحمن عبدهللا ، )  - 2
.  117نموذجًا ، الرافدين للحقوق ،       
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حسن . كما   بأسناد رواه احمد    نزل على محمد صلى هللا عليه وسلممن هذا فقد كفر بما ا  ءشيعاد الى صنعة  

فيه تصاليب اال نقضه(.كما روي    ءشيصلى هللا عليه وسلم لم يترك في بيته    محمد روى البخاري أن )النبي  

سبق    تدخل بيتا فيه صورة او كلب ( ، )وكل ما  ال) ان المالئكة ال)ان النبي محمد صلى هللا عليه وسلم( ق

وعلى الورق   الحائطدل لها كالنقوش في    دل لها( ، اما) الصور التي ال  ذكره خا  بالصور المجسدة التي ال

ومنها ايضا اجازة الخطوط والتشجيع    فهذه كلها جائزة.  ةالفوتوغرافيوالصور التي توجد في المالبس والصور  

كما اهتم العلماء المسلمون بالوثائق      1على الخط العربي الذي دهرت انواعه في الحضارة العربية االسالمية. 

والمخطوطات فبعد ان كانت الكتب تكتب وتنست باليد والذي كان يعد )عصور المخطوطات ( فقد امتدت تلك  

ذي عرف طباعنا قبل معرفتها لها، و في  العصور في العالم االسالمي اكثر من امتدادها في العالم الغربي ال

هذه العصور راجت تجارة الكتب المخطوطة ، فصارت مجاال للمتخصصين يقومون بالعمل بها ويحترفونها ، 

وهم الوراقون ، والوراق هو من يقوم بعملية الكتابة وقد يقال لمن يبيع الكتب وراقا ، وبتعبير العصر الحديث 

من تجليد وتوزيع . وقد كانت هناك    هما تستبع هي عملية النشر والتحقيق بكل  نستطيع ان نقول ان الوراقة  

صعوبات كثيرة تحد من وفرة النست للكتاب الواحد ، كما ان عوامل أخرى تتصل بالحروب والفتن كانت تزيد  

ثنا  من صعوبة الحصول على الكتب المخطوطة وانتشارها انتشارا كبيرا ، كما ان ضياع اعداد كبيرة من ترا

المخطوط في الكوارث الطبيعة من فيضانات وحريق وعالوة على عوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية  

المخطوط في شتى جوانب العلم والمعرفة   االرث  مجموعات كبيرة من     فخسرنا  األخرى ساعدت على ذلك ،

من العلوم الدينية والعربية والتاريت والفلك والكيمياء وغيرها من جوانب الحضارة العربية االسالمية وعلى اثر  

 
(. الحماية الجنائية الموضوعية لألثار في الفقه االسالمي والقانون الوضعي ، بحث منشور ،  2011)  الفيل ، علي عدنان -1 

. 273الرافدين للحقوق ،       
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دهور الطباعة فقد تم نشر التراث االسالمي مطبوعا في القرن التاسع عشر الميالدي فطبع اثارنا وتراثنا من  

والمخطوط علمائنا  الوثائق  يراعه  دبج  الذي  تاريخنا  من  الكثيرة  النديم    وفقهاناات  البن  كالفهرست  المسلمين 

المدونات األخرى  الطبري ومئات من  وتاريت  البغدادي  للخطيب  بغداد  وتاريت  للماوردي  السلطانية  واالحكام 

ثمينة الغالية ،التي خلفها لنا  الضخم وهو الثروة الكبيرة ال  ارثنا  وبذلك فقد حاف  فقهاء الشريعة االسالمية على  

اسالفنا )رحمهم هللا في شتى مناحي العلوم الدينية من خالل م لفاتهم التي عنيت بالعلم الشرعي ، كالتفسير  

والحديث وعلومهما والفقه واالصول ، والسيرة النبوية، وما يكون خادما لهذه العلوم الشريفة ، وبخاصة ما يزال  

 1، وتتجه العناية اليوم الى نشره واشاعته .منها في عالم المخطوطات  

ان تحقيق كتب االرث ونشرها بطريقة علمية ، وفق اصول النشر الحديث وضمن قواعد التحقيق نجني  

جملة من المكاسب والفوائد االجمالية منها : الحفا  على ارث االمة الثقافي والحف  له من الضياع ، تيسير  

 2منه افادة اكبر .الرجوع الى الكتاب واالفادة 

مما تقدم يتضح لنا ان الشريعة االسالمية قد اهتمت باإلرث واالثار بشكل عام ، لكنها حرمت النصب والتماثيل  

 . ، وقد ادت دورها في العناية وحماية الوثائق والمخطوطات االسالمية ، التي تعد تراثا  لالمة العربية واالسالمية

 

 

  

 
.  310الصراف ، عبدالرحمن عبدهللا ، مصدر سابق ،    - 1   
. 303الفيل ، علي عدنان ، مصدر سابق ،     -2   
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 المطلب الثاني 

في المعاهدات واالتفاقيات ريخي للحماية الجزائية لإلرث الثقافي  التأصيل التا  

، وذلدك مدن خدالل  الثقافيلقد تضافرت جهود المجتمع الدولي للعمل على صيانة وحماية هدذا اإلرث  

التفاهم الثقافي  و   الدوليدة الدتي تدعدزز هدذه المسألة وتحقيق المزيدد مدن التعداون   والمعاهدات   االتفاقيات     العديد من

اإلرث في حماية    االتفاقيات والمعاهدات بدراسة جهود    المطلب ك سوف يتحدد موضوع هذا  لشعوب. لذ بين ال

 الثقافي . 

 :      1954 الرث الثقافي ا اتفاقية الهاي لحماية : الفرع االول

في حالدة ندزاع    واالرث الثقافيمن اجل حماية الممتلكات الثقافية    1954أيار عام    14  فياعتمدت  

لثقافية في حال  والممتلكات ا  ث الثقافير االالمبدادئ الخاصة بحماية    هذ هد  ىمسلح، وجاءت هذه االتفاقيدة علد

 1907وعام   1899قيتي الهاي لعام  في اتفا هنزاع مسلح المقرر 

والممتلكات الثقافيدة تشمل وقاية هذه الممتلكات الثقافية    لإلرث الثقافي لتي تكفلها هدذه االتفاقيدة  والحماية ا

الساعية   األطراف  على إن ) 1954ا من اتفاقية الهاي لعام   3واحترامها ، فقد جاءت المادة    واالرث الثقافي

افية الكائنة في أراضيها مدن اإلضرار التي قد  المتعاقدة تتعهد باالستعداد في وقت السلم لوقاية الممتلكات الثق

تنجم عدن ندزاع مسلح باتخاذ التدابير التي تراهدا مناسبة( إال إن هذه المادة ال تطرح تفصيال عدن ندوع التدابير  

ارثها حرية االختيار، تدارة تستخدمها بحدزم وتنجح في حمايدة  ف   القيام بها  األطرافالتي يدتدوجب على الدول  

تلكاتها الثقافية، وتارة تغفل عنها وتارة أخرى تستهين بها في الممارسة الفعلية ، فالقاعدة هي إن الدول ومم
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والممتلكات   االرث الثقافي  اقافية ، وامتناعها عن استعمال هذ والممتلكات الث  االرث الثقافيتتعهد باحترام    األطراف

 1.  قد تعرضها للتدمير والتلف في حالة نزاع مسلح ض لألغراالثقافية 

والممتلكات الثقافية،    لإلرث الثقافي  كذلك تتعهد بتحريم ومنع ووقف إي سرقة أو نهب اتجاه تبديد  

وبالمثل فإنها تحرم إي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات الثقافية أو خطر أية تدابير انتقامية ضدها أمدا 

تتخلدى عدن احترام الممتلكات الثقافية في الحاالت التي تستلزم الضرورة الحربية    األطرافلددول  االستثناء فدإن ا

  األطراف قد عالجت هذه االتفاقية كذلك مسألة الممتلكات الثقافية في الدول المحتلة فذكرت انه على  ، و   القهرية

السامية المتعاقدة األخرى تعضيد جهدود   األطرافالسامية المتعاقدة التي تحتل كال أو جزءا من أراضدي احدد  

السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعدة تحدت االحتالل بقددر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها  

 2. الثقافية والمحافظة عليها

والممتلكات    االرث الثقافيأنها اقتصرت على حماية    1954أال انه ومما ي خذ على اتفاقية الهاي لعام  

لوقاية   االتفاقية،  الموقعة على هذه  الدول  بها  تقوم  استعداد  مدن  ذكدرت  مدا  عددا  الحدرب  أوقات  الثقافية، في 

فقد   اخرهومن جهة    ،    وفق ما تراه هذه الدول مناسبا  في أوقات السلم على  واالرث الثقافيالممتلكات الثقافية  

الثقافي الناجمة عن تدميره وسرقته    االرث األخطار التي تهدد    تنبهت منظمة اليونسكو منذ عهد بعيد إلى إن

 . 1970تقل خطورة عن النقل غير المشروع له ومن اجل ذلك فقد عقدت اتفاقية   وقت النزاعات المسلحة أل

 

 
. 1954من اتفاقية الهاي لعام  4المادة  - 1   
من نفس االتفاقية . 2/  4المادة   - 2   
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 لمكافحة االتجار غير المشروع لإلرث الثقافي  1970اتفاقية اليونسكو لعال  : الفرع الثاني 

في العاصمة الفرنسية باريس ، ووضعت االتفاقية محل    1970نوفمبر    14ة في  ابرمت هذه االتفاقي

فمن حيث الغرض، استهدفت اتخاذ ما يمكن من التدابير  البحث نظامًا مثاليًا لمكافحة جرائم االرث الثقافي ،  

  ،   ر مشروعةالثقافي بطرق غي  االرث لمكافحدة أنماط السلوك اإلجرامي المتصلة باستيراد وتصدير ونقل ملكيدة  

لديس فقدط   زائيةالثقافي تعريفًا موسعًا يسمح بشمول الحماية الج  االرث ومن حيث نطاق التطبيق، فقدد عرفدت  

وال  االرث لعناصر   واألثرية  التاريخية  القيمة  يكون ذات  التي  لتلك  أيضًا  وألنما  علمية  فنية  قيمة                                                                                                  1.   لها 

 االرث من حيث الجرائم، فقد استحدثت نصو ، قررت بمقتضاها تجريم حركة التداول غير المشروع لعناصر  و 

ري المهربة. كمدا أنشأت التزامًا  الثقافي األث  االرث الثقافي استيرادًا كاندت أم تصديرًا، وحيازة المتاحف لعناصر  

. ومن حيث   ، والتزام من يعمل بتجارة التحف بحمل سجالت االرث باإلبالا عنها إلى الدول التي نشأ فيها ذلك  

العقوبات، فرضدت االتفاقية عقوبات وجزاءات إدارية على كل من يتسبب في خدرق أحكدام الحظر الوارد في 

 .  نصوصها

االتفا هذه  بموجب  الدول  فانه  تتعهد  الثقافية  فيها    األطرافقية  الممتلكات  استرداد  دعاوى  تقبل  بان 

ال انه وبرغم ذلك فانه ي خذ ا  2.   المفقودة أو المسروقة التي يقيمها أصحابها الشرعيدون أو التي تقام باسمهم

عمل بهذه على هذه االتفاقية أنها قصرت إعمال نصوصها على األعمال غير المشروعة التي تحدث بعد ال

فيها من عقد    األطرافاالتفاقية أما ما حدث قبل هذه االتفاقية فإنه )ليس في هذه االتفاقيدة مدا يمندع الددول  

 
.  1970من اتفاقية اليونسكو لعام  1المادة   - 1   
. 1970/ ج من اتفاقية اليونسكو لعام  13المادة   - 2   
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مها بشأن استرداد الممتلكات الثقافية التي  اسبق ابر   ات ي اتفاقيات خاصة فيما بينها ومن االستمرار في تنفيذ اتفاق

 .بهذه االتفاقية في الدول المعنية نقلت ألي سبب كان من أماكنها األصلية قبل العمل 

 1972العالمي الثقافي والطبيعي  االرثحماية ل اليونسكو  اتفاقية الفرع الثال  : 

تحدوي  والدتدي  هدذه االتفاقيدة  بالغة   فيالثقاالعالمي    باإلرث مدادة    83  تعندي  الطبيعي وأنها ذات قيمة 

والممتلكات الثقافية في أوقات السلم شأنها في ذلك شأن اتفاقية الهاي لسنة    االرث  األهمية بالنسبة لحماية  

  االرث  انأوقات الحرب والنزاع المسلح وجاء في مقدمتها أن الم تمر العام لليونسكو )إذ يالح     في    1954

باألسباب التقليدية لالندثار فحسب، وألنما أيضا باألحوال ال    والتراث الطبيعدي مدهدددان بتدمير متزايد    يالثقاف

تحمله من عوامل اإلتالف والتدمير األشد    االجتماعية واالقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما

الثقافي والطبيعي ي لفان افتقارًا ضارًا لتراث جميع شعوب    االرث خطرا ونظرا الن اندثار وزوال إي بند من  

إن تقدم مساعدتها وفقا ألحكام هذه االتفاقية لتعيين    األطرافجاء أيضا في هذه االتفاقية انه )تتعهد  ، و   العالم

الطبيعي المشار إليه في المادة األولى والثامنة وحمايته والمحافظة عليه إذا طلبت ذلك الدولة   الثقافي  االرث 

 االرثت كد إن كل دوله عليها اتخاذ سياسة تهدف لجعل    االتفاقيةهذه    1في إقليمها(.  االرث التي يقع هذا  

نمية  المحافظة عليده فضال عن تي حياة الجماعة والعمل على تأسيس دائرة لحمايته و فالثقافي ي دي وديفته  

في هذه االتفاقية أن ال تتخذ متعمدة إي   األطرافوكذلك )تتعهد كل من الدول    الدراسات واألبحاث العلمية  

الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادة   باإلرث    إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة

تنص االتفاقية على أنشاء لجنة حكومية  و   في هذه االتفاقية  األطرافاألخرى  والواقع في أقاليم الدول    2و   1

 
. 142( . الحماية القانونية لألثار ، المركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة ،    2018الكناني ، نغم داغر ، )  -1    
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الثقافي والطبيعي وتعرف باسم )لجنة التراث العالمي( وتتألف هذه اللجنة    االرث دولية مهمتها حماية وصيانة  

م العادية لمنظمة  ورات الم تمر العاد   بإجماع عدام خدالل  األطرافدولة طرفا في االتفاقية تنتخبها الدول    15من  

ي هذا السياق تشير االتفاقية إلى انه على كل دولة طرفا في هدذه  ف. و   األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

ي اقليمهدا ويتعين إن تحتوي علدى  فاالتفاقية إن ترفع قائمة بممتلكات تراثها الثقافي والطبيعي وأثارها الواقع  

 1ا .لمذكورة أنف ا وثدائدق شداملة عدن مدواقدع الممتلكات 

الطبيعدي ذات القيمة العالية  صندوق لحماية االرث الثقافي  و وكذلك بموجب هذه االتفاقية تم انشاء  

التي تتعهدد   األطرافاالستثنائية يعرف باسدم )صندوق التراث العالمي( وبينت موارده والحصص المالية للدول  

تطلدب كدل منها بدفع حصتها بانتظام كل عامين إلى الصندوق وتمنح االتفاقيدة الحدق لدكدل دولة داخلدة فيهدا إن  

العدون الددولي لحماية ممتلكاتها الثقافية والطبيرية ذات القيمة العالمية االستثنائية، آذ يقدم العون بعد دراسة  

وتستعين بالخبراء التقنين قبل منح اي عون مالي   المسائل الفنية والعلمية والتقنية تقوم بها لجنة التراث العالمي

 2.وائد وتسدد على اجال طويلة االمد د منخفضه او بغير فوعادة تكون القروض الممنوحة ذات فوائ

 

 

 

 
. 1972من اتفاقية اليونسكو لعام  11المادة  -1    
. 1972من اتفاقية اليونسكو لعام  15المادة   -2    
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 الفرع الرابع : االتفاقية االوربية للجرائم المتعلقة باإلرث الثقافي

الجنائية الحماية  مباشرة عن  المعبرة  اإلقليمية  االتفاقيات  أهم  البحث من  االتفاقية محل  لإلرث   تعد 

بمدينة ديلف ، وانطلقت من فكرة اساسية مفادها ان االرث الثقافي   1985يونيو   23وقد ابرمت في   الثقافي ،

الموجود على اقليم اي من الدول االتحاد االوربي يعد جزء ال يتجزأ من االرث الثقافي المشترك للقارة االوربية  

 الجنائية لها .ومن ثم يتعين على تلك الدول التعاون فيما بينها بما يكفل الحماية 

 ويسهم في تفعيل االتفاقية المذكورة اتفاقيات اوربية في المواد الجنائية هي : 

 االتفاقيات االوربية لتسليم المجرمين   •

 االتفاقية االوربية للمساعدة القضائية في المواد الجنائية   •

 االتفاقيات االوربية المنضمة لحجية االحكام الجنائية على المستوى الدولي   •

، تتعلق بنطاق االتفاقية    مكن تأصيل النظام القانوني الذي تنهض عليه االتفاقية إلى أمدور خمسةوي

 من حيث الجرائم واإلجدراءات والعقوبدة والرد واإلنابة 

 أوال : الجرائم 

تعرف المادة األولى من االتفاقية الجرائم التي تخضع ألحكامها بأنها »كل سلوك يعاقب عليه قانون  

«. ويتسع هذا التعريدف لديدشمل الجرائم التي يختص بها القضاء الجنائي بالمعنى الدقيق وفقًا لإلجدراءات العقوبات 

 الجنائية التقليدية، أو الجرائم التي ينظمها المشرع بواسطة إجراءات جنائية موجزة أو مبسطة تصدرها سدلطة
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لدول لم اوردها على سبيل المثال بحيث يجوز  ( من االتفاقية عدد من الجرائ3يتضمن الملحق رقم ). و   داريةا

 1فها.مالئما لظرو  ه االعضاء ان تضيف اليها من الجرائم ما ترا 

المتحصلة   االرث الثقدافي وألخفائه، والتخريب واإلتالف، وحيازة عناصر    االرث    من ذلك جرائم سرقة  

 . الثقافي  االرث مدن جرائم أخرى غير السرقة، واالتفاق الجنائي بين شخصين فدأكثر علدى ارتكاب أي من جرائم  

 ثانيا : اإلجراءات

التقليدية أو اإلجدراءات  إلدارية ذات الصبغة الجنائية،  ا  وهي تتسع كذلك لتشمل اإلجراءات الجنائية 

االتفاقية كل ما يتصل باإلجراءات المدنية سواء كان منصو  عليها في قانون المرافعات  بينما يخرج من نطاق  

المدنية أو في القوانين اإلجرائية الخاصة كقانون التحكيم وخالفه. وتشمل اإلجراءات كذلك األحكام الجنائية  

يئات إدارية  ه   هائية تدصدرهابأنواعهدا، سدواء كاندت صادرة من السلطة القضائية بالمعنى الدقيق، أو قرارات ن

 .  يحددها القانون 

الثقدافي مدن الناحيدة اإلجرائية.    االرث ويسهم نظام »أمدر القدبض األوروبدي« في تفعيل الحماية الجنائية  

 2  األوروبي .فقد حل هذا النظام الجديد محل نظام تسليم المجرمين فدي دول االتحاد 

 

  

 
 .   144الكناني ، نغم داغر ، مصدر سابق ،    -1
ابراهيم ، وليد محمد رشاد ، حماية االثار وعناصر التراث الثقافي في القانون الدولي الخا  ، اطروحة دكتوراه ،  -2

  . 121وق ، جامعة القاهرة ،   كلية الحق
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 ةثالثا : العقوب

مدلولها كذلك ليشمل إضافة إلى العقوبات التقليدية اإلجراءات الوقائية التي ال تعد قانونًا ذات  ويتسع  

 . الحترازيةا طبيعدة عقابيدة، فدضداًل عدن التددابير

  رابعا : الرد

االعتداء مدن إقليم إحدى الدول األعضاء إلى    محل  االرث  وينصرف مدلول الرد إلى إعادة عناصر  

إقليم دولة أخدرى موقعدة أيدضًا علدى االتفاقية، بلية تسليمها إلى مالكها الشرعي. ويفترض الرد العثور علدى 

على إقليم إحدى الدول، ثم انتقلت إلى إقليم دولدة أخدرى بطريق غير مشروع، سواء تم ذلك    االرث عناصر  

 1.  ة وجودهدا بدشكل انتقالي على إقليم دولة ثالثةمباشرة أو بواسط

 خامسا : اإلنابة 

تنص المادة الثامنة من االتفاقية على نظام عمل لجان اإلنابة القضائية . ويقصد بذلك كل طلب من 

لحسابها عمال او اكثر    إحدى الدول األعضاء إلى دولة أخرى تفوض بواسطته األولى الثانيدة فدي أن تباشدر

هو وارد في طلب االنابة وقد تكون الدولة طالبة االنابة هي سلطة االتهام او اصدار الحكم او تنفيذ هذا  مما  

االنابة وأن االخير ويشترط التطبيق نظام لجان االنابة ان يكون قد تم تحريك الدعوى الجنائية في الدول طالبه  

 2يام به وفقًا لقانون كل دولة . الدولتين مختصتين بالعمل المطلوب الق تكون السلطتان في كال

 
( ، النظام القانوني الدولي السترداد ، الممتلكات الثقافية ، بحث منشور ، مجلة الكوفة    2019محمد ، اسامة صبري ، ) - 1

. 280،     42، العدد  1للعلوم القانونية ، المجلد    
.   150الكناني ، نغم داغر ، مرجع سابق ،     - 2  
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المتعلقة   الخاص  القانون  قواعد  لتوحيد  الدولية  االتفاقية   : الخاما  الثقافي    باإلرثالفرع 

1995. 

لتوحيد قواعد القانون الخا  إلى م تمر دولدي انعقد في العاصمة اإليطالية      الدولي    المعهد     دعا

  لتوحيد     الدولية     االتفاقية  . وقد نتج عن هذا الم تمر إبرام    ١٩٩٥يونيدو    ٢٤إلدى    7روما فدي الفتدرة مدن  

وتستهدف   ،  مشروعة  ر  بطريقة غي    الثقافي المسروق أو المدصدر  االرث قواعدد القانون الخا  المتعلقة بعناصر  

المعتدى عليها إلى الدول صاحبة الحق عليها والتي خرجدت مدن    االرث االتفاقية في المقام األول رد عناصدر  

يالح  أن هذه االتفاقية وألن كانت  ة و لخاص ا  أراضيها بطريقة غير مشروعة، سواء كاندت مدن األمدوال العامدة أو

  1970الثقافي ، إال أنها تعد مكملة التفاقية اليونسكو الدولية سنة    رث لإلال تتصل مباشرة بالحماية الجنائية  

. ويتضح ذلك بالنظر لما قررته اتفاقية توحيدد قواعدد    الثقافي  االرث الخاصة بمكافحة االتجار غير المشروع في  

ثبات حسن نيته، ، أهمها أنه يقدع على عاتق الحائز عبء إ  القدانون الخا  من قيود على الحيازة غير الشرعية

فإذا استطاع ذلك يلتزم الشخص الذي نقل إليه تلك الحيازة بتعويض المشتري عما لحقه من ضرر تمثل في 

التاريخي للحماية    التأصيلوبانتهائنا من هذه المطلب الذي بينا فيه    1.  شراء تراثًا أو آثارًا مسروقة أو مهربة 

ى الباحث أن على الدول االخذ بتطبيق نصو   الثقافي في المعاهدات واالتفاقيات الدولية ، ير   لإلرث الجزائية  

الثقافي من خالل تجريم االعتداء عليه والحفا  على   االتفاقيات الدولية التي وفرت الحماية الجزائية لإلرث 

ات الخاصة باسترداد االرث  االرث الثقافي من التدمير ، حيث نصت بعض االتفاقيات المذكورة على االجراء

 الثقافي والمحافظة عليه من االتالف . 

 
  . 217أمين ، مرجع سابق ،   الحذيفي ، محمد   -1
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 الفصل الثال  

 النموذج القانوني للجرائم الواقعة على االرث الثقافي 

االرث مس كيان  ت  الحماية الجزائية لها، سيتم عرض الجرائم التي  ماهية االرث الثقافي وبعد بيان  

لتي ترسم حدود  ا  تتحقق أركانها وبالرجوع الى النظريات العامة للتجريم، و لتحقق الجريمة يجب أن  الثقافي

                                                                                  . الجريمة وتحددها

مشروع  الغير  لها، وهو يعبر عن الوصف الجرمي  الجريمة تقوم على ثالث أركان ، الركن الشرعي أو ف

ل، أي يجب أن تتوافر صفة عدم المشروعية للفعل ويتم ذلك بخضوع الفعل لنص قانوني يجرمه وذلك  للفع

  1.ال إذا أزالها القانون عنها  استنادًا الى مبدأ الشرعية ) ال جريمة وال عقوبة إال بنص( وال تنتفي هذه الصفة

كيان الجريمة وتكون لها طبيعة مادية  الركن المادي وهو الركن الذي يعبر عن األفعال التي تدخل في  

تلمسها الحواس، بحيث يجب أن يتحقق عناصر الركن المادي والمتمثل بالسلوك الجرمي بداية، فهو عبارة عن  

جرمية التي يعاقب النشاط المادي الخارجي سواء كان نشاطًا إيجابيًا أو سلبيًا صدر عن الجاني ليحقق النتيجة ال

 .  عليها القانون 

إلى ذلك عنصر النتيجة الجرمية التي تتمثل باألثر المترتب على السلوك الجرمي، هو العدوان ضاف  ي

 الذي ينال من المصلحة أو الحق الذي قرر القانون له حماية جزائية،  

 
. 63( ، الوسيط في قانون العقوبات ، مطلع الدستور التجارية ،    2012الجبور ، محمد )   -1    
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وأخيرًا العالقة السببية "هي الصلة المادية التي تربط داهرتين حسيتين على نحو ضروري الزم في تعاقب زمني  

لفعل فيكون الفعل الذي أقدم ل  أحدهما سببًا لآلخر، فالعالقة السببية هي التي تسند النتيجة الجرمية  يفيد أن

                          . عليه الجاني أو امتنع عن القيام به تسبب بوقوع النتيجة 

أي القصد ثم الركن المعنوي للجريمة يتمثل" باألصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها"،  و

  القصد الجنائي الجرمي ، وهو النشاط النفسي والذهني الذي يباشر به الجاني إلتمام الجريمة، ويجب أن يتحقق  

عن أداءه يعد  امتنعأو    ارتكابهبعناصره وهما العلم واإلرادة، أي يشترط علم الجاني بأن الفعل الذي أقدم على  

إرادة الجاني   اتجاهجريمة، ويكون عالمًا بأركان هذه الجريمة وعناصرها وشروطها ودروفها، كما يشترط أيضًا 

 1.  إلى تحقيق هذه الجريمة مستوفيًا أركانها وشروطها

ث سيتم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين نتناول في المبحث االول منه االركان العامة لجرائم االر   وعليه

 الثقافي وفي المبحث الثاني نتناول فيه صور جرائم االرث الثقافي .

 

 

 

 

 
.  191( ، شرح االحكام العامة في قانون العقوبات ، دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان ،   2011السعيد ، كامل ) - 1    
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 المبح  األول  

 األركان العامة لجرائم اإلرث الثقافي  

الشرعي والمادي والمعنوي، شأنها شان    تقوم الجريمة الواقعة على االرث الثقافي على ثالثة أركان :

الجرائم العامة التي تقوم على ثالثة اركان ، وبناء على ذلك سنتناول االركان العامة للجرائم الواقعة االرث 

المبحث من خالل ثالث مطالب ، سنتناول في المطلب االول الركن الشرعي للجرائم الواقعة   في هذاالثقافي  

 لركن المادي ،ونخصص المطلب الثالث للركن المعنوي .   لمطلب الثاني نتطرق االرث الثقافي ، وفي ال

 المطلب األول 

 الركن الشرعي

الفعل،   أو  للنشاط  المشروعة  غير  الصفة  هو  الثقافي   االرث  على  الواقعة  للجريمة  الشرعي  الركن 

الشرعي مدن جدهدة والدركن والمرجع في تحديده هو نصو  قانون العقوبات، إذ تبدو الصلة واضحة بين الركن  

المادي والدركدن المعدندوي مدن جهدة أخدرى، وتفسير ذلك أن الركن المادي هدو الدذي يحددد مداديدات الجريمة الواقعة  

على االرث الثقافي التي يسبغ عليها الشارع الصفة غير المشروعة وهي جوهر الركن المادي. كما أن الركن  

اق الصلة التي يتعين تحقيقها بين شخصية الجداني وماديات الجريمدة )وهدو الدركن الشرعي هدو الدذي يوضح نطد

قانون   أيضًا نصو   ذلك  المس ولية وجسامتها ومرجع  درجة  تحديد  يتم  العالقة  هذه  إطار  المعنوي(، وفي 

 1العقوبات.

 
،م سسة الرسالة للنشر ، بيروت ،   11( ، التشريع الجنائي االسالمي بالقانون الوضعي، ط1997عودة ، عبدالقادر )   -  1
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يكو  أن  ابتداء  يتطلب  الثقافي  االرث  على  الواقعة  للجريمة  الشرعي  الركن  فإن  غير  وعليه  الفعل  ن 

مشروع، ومصدر عدم المشروعية هو نصو  قانون العقوبات، فالفعل يكتسب هذه الصفة من خالل الرجوع 

إلى قانون العقوبات. وهذه الصفة غير مستقرة أو هدي قابلة للزوال إذا خضع الفعل )في دروف ارتكابه( إلى 

ررا. وبالتالي فإن من شروط تحقق الركن  سبب من أسباب التبرير )أسباب اإلباحة( وعندها يصبح الفعل مب

الشرعي للجريمدة عددم توافر سبب من أسباب التبرير، فانتفاؤها شرط توافر عدم مشروعية الفعل ألن توافر 

أحددها يجرد الفعل من صفة عدم المشروعية، ومن هنا جاء القول بأن أسباب التبرير تمثل قيودًا تحدد من  

  1نطاق قواعد التجريم .

 

 

 

 

 

 

 

 
. 101( ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،   2020المجالي ، نظام توفيق ) - 2    
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   المطلب الثاني 

 الركن المادي

( هو السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على  الواقعة االجراميةيقصد بالركن المادي للجريمة )

اي كل ما يدخل في كيان الجريمة وتكون له طبيعة مادية فتلمسه الحواس وهو ضروري لقيامها اذ   تجريمه .

ال يعرف القانون جرائم بدون رکن مادي ولذلك سماه البعض بماديات الجريمة . مما يترتب عليه ان ال يعتبر  

م تتخذ سبيلها الى الحيز  من قبيل الركن المادي ما يدور في االذهان من افكار ورغبات وتطلعات طالما ل

( من قانون العقوبات العراقي  ٢٨الخارجي بمظهر ملموس النعدام الركن المادي فيها . وفي ذلك تقول المادة )

معرفة الركن المادي للجريمة بانه : » سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او االمتناع عن فعل أمر به  

  1القانون  . 

عناصر   المادي  السلوك وللركن  بين  السببية  الضارة وعالقة  والنتيجة  االجرامي  السلوك   : ثالثة هي  مكونة 

 والنتيجة . 

 الفرع االول : السلوك االجرامي  

يعد السلوك الجرمي من أهم عناصر الركن المادي ألنه يمثل القاسم المشترك بين جميع أنواع الجرائم  

نتيجة  سدواء تلك التي يكفي لوقوعها ارتكاب السلوك اإلجرامي فقط أم تلك التي يلزم لقيامها ضرورة تحقق 

 
خلف ، علي حسين ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة القانونية ، بغداد ،    الشاوي ، عبد القادر و ال - 1 

138    .  
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ة أي وقفت عند حد المحاولة أو  إجرامية معينة إلى جانب السلوك اإلجرامي، وسدواء كانت تامة أم غير تام

 الشروع، فال قيام للركن المادي وال قيام للجريمة وبالتالي إذا تخلف هذا السلوك . 

وفي هذا المجال فان تجريم الحالة الخطرة ال يستقيم مع القول بأهمية السلوك اإلجرامي، الن تلك  

  1الحالة صفة ال يوجد لها أساس مادي ملموس في العالم الخارجي.

 والسلوك الجرمي له صورتان السلوك االيجابي  )الفعل ( والسلوك السلبي ) االمتناع (

 اوال : السلوك االيجابي 

السلوك اإليجابي عمل إرادي من شأنه أن يحددث تغيديدرا فدي العدالم الخارجي . ويتمثل هذا النوع من  

أقترن تحريكها بإرادة تحريكها ، وباقتران  السلوك في تحريك عضلة أو أكدثر مدن عضالت  جسم الجاني، متي 

اإلرادة به فهي » سدلدوك « إجرامدي ففي جريمة السرقة مثال يحرك الجاني يمناه نحو جيب المجني عليده ، ثدم  

يدخلها به ، ثم يمسك بالمال الذي منه يتكون المجال المادي للجريمة . كدل لحظة من هذه اللحظات تكون  

تكون عمل مدادي وبإضافة اإلرادة إليه يتكون السلوك اإلجرامي المكون لجريمة السرقة حركة ، ومن مجموعها ي 

ويتمثل في إنهاء حيازة المجني عليه ، وألنشاء حيازة جديدة للجاني أو لسواه . وهكذا ينفصل الكيان المادي 

تحريك العضلة علي  للسلوك عن صاحبه ويستقل عنه ، محدثا بذلك تغيديرا في العالم الخارجي . وال يقتصر  

  2اليد وحدها.

 
. 110( . الركن المادي للجريمة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،   2010الحياري ، معن احمد محمد ) - 1    
. 271الجنائية ، الشرقية للنشر والتوزيع ، بيروت ،   ( . القاعدة 1959الصيفي ، عبد الفتاح مصطفى ) - 2    
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ال بد إذن من تحريك عضلة أو أكثر لقيام العمل المادي الدذي باقترانده باإلدارة يتكون السلوك اإلجرامي  

كانت   إذا  إال  السلوك  هذا  لتجسيم  وحدها  تكفي  ال  بها شخص  يتصدف  التي  الحالة  فمجرد   ، وبناء عليه   .

بل عن صاحبها وبناء عليه ، فجريمة االضرار بالمواقع االرثية  مستخلصه مدن حركات إرادية صدرت من ق

  1الذي يتجسد باالعتداء على موقع ارثي   من خالل الحفر او الغرس او التشييد .

وال يتحقق هذا الشرط إال إذا   يشترط في السلوك اإلجرامي إذن أن يحدث تغييرا في العالم الخارجي .

استقلت الحركة عن صاحبها ، على نحدو مدا أوضحناه منذ قليل . وبناء عليه ، فمجرد العزم أو التصميم ال  

يكفي تجسددم السلوك اإلجرامي المعاقب عليه مهما بلغت درجته ، طالما أن صاحبده لدم يفصح عنه فيستقل بهذا 

من قانون العقوبات  العراقي بأنه »   55االتفاق الجنائي وتعرفها المادة  عن صاحبه . من أمثله ذلك جريمة  

اتفاق شخصين أو أكثر علدى ارتكاب جناية أو جنحة ... « ، يبرز فيها التصميم اإلجرامدي إلدى العدالم الخارجي 

المشرع لتجريمه    فيتالقى مع مثيله فيجسم سلوكا ماديا ينطوي علدى جدانب مدن الخطورة اإلجرامية يستأهل تدخل

 2والعقاب على ارتكابه .  

 ثانيا : السلوك السلبي

جوهر السلوك السلبي هو اإلحجام ، واإلحجام هو » السكون « أو »عددم الحركة ، « . وألذا قابلنا بين  

يتمثل  نوعي السلوك اللذيدن إليدهما ينقسدم السدلوك اإلجرامي يتبين لنا أن السلوك االيجابي يتمثل في عمل بينما 

 . النوع من السلوك ما يتسق وجوهرة السلوك السلبي في عدم العمل ، ففي خلع وصف السلبية على هذا

 
 .  114الحياري ، معن احمد محمد ، مصدر سابق ،     - 1
  . 184( . القسم العام في قانون العقوبات ،   2005الصيفي ، عبد الفتاح ، وجالل ثروت )  - 2
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 ومن ثم فهل يتصور االمتناع ال يقاع جريمة تمس االرث الثقافي ؟ 

 لإلجابة عن ذلك نالح  ان موضوع االمتناع قد كان محل خالف بين الفقه وكاالتي :

حقيقة طبيرية « لم يخلقها القدانون وألنمدا كشف عنها . ويرتكز هذا التصوير  فمن الفقهاء من اعتبرها »   -1

علي ملكه اإلحساس ، ونطاق هذه الملكة قاصر علي الموجودات ذات الكيان المادي المحسوس ، وال 

دون   –يتجاوزها إلدى نطاق الموجودات التصورية . وبناء علي هذا التصور ، فالسلوك اإليجدابي وحده  

هو الذي يحدث تغييرا يطدرا علدي الدعدالم الخارجي متي انفصل عن صاحبه واستقل    -السلبي    السلوك

 1بكيان حسي ذاتي . أما السدلوك السلبي فهو » إحجام « ، واإلحجام عدم، وال يلد العدم إال عدما.

الطبيعة .  ومن الفقهاء من اعتبرها فكره »تصورية « ، والتصور ينجدم عدن إبداع الذهن ال عن خلق   -2

 وأنصار هذه الفكرة يسلكون طريقدا ذا شعبتين :  

فمنهم من يري أن السلوك السلبي مجرد » وصف « يخلع علدي مرك معين إختصه اإلنسان لنفسه  

 2بالنسبة لنتيجة من النتائج ، أو في عبارة أخدرى هو حاله يوصف بها سلوك اإلنسان .

اعدة « خلقتها القواعد الجنائية داخل إطار االلتزام القانوني  ومنهم من يري أن السلوك السلبي حقيقة » ق

الذي يفرض علي المكلف التزاما بعمل فيحجدم عن أدائه كلية أو ي ديه علي نحو مغاير . لهذا ، فالمشرع ال  

 
 .  293حسني ، محمود نجيب ، مصدر سابق ،     -  1
 .  150الشاوي ، عبد القادر والخلف ، علي حسين ، مصدر سابق ،    -  2
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م  يجرم عدما وال فراغا ، إنما يجرم » موقفا « سلكه المكلف تجاه التزام قانوني فرض عليده سلوكا إيجابيا فل 

 1يمتثل له وخالفه . 

 ومن ثم فانه الفقه ومن ثم القانون قد حدد شروط ليكون االمتناع محل تجريم وهي وجود نص قانوني  

 واالمتناع عن القيام بفعله اوجبه القانون او االتفاق  

 ارادية السلوك ذلك  -

 وجود العالقة السببية   -

 النتيجة   -

 ذا بحثنا في ذلك فان انموذج االمتناع قد يقع من مختصين . او 

مثاًل سماح مودف لألشخا  باالعتداء على ابنية او ممتلكات ارثية مع عدم قيامه بواجبه في منع  

 ذلك  االعتداء .

 الفرع الثاني : النتيجة  

لكنها تنفصل عنه باعتبار  النتيجة بوصفها من عناصر الركن المادي، تترتب على السلوك اإلجرامي  

حيث تنص على صورتين    30، وهذا األمر يفهم من المادة ال ي دي حتما إلى تحقيق النتيجة أن اتمام النشاط

 
  - الصيفي ، عبد الفتاح وجالل ثروت ، مصدر سابق ،   184 . 1 
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للشروع في الجريمة، صورة الجريمة الموقوفة وفيها يقف نشاط الفاعل في مرحلة قبل تمامه، أما الصورة الثانية  

  1م الفاعل نشاطه الذي قدر كفايته لتحقيق مقصده وعدم تحقق النتيجة. وهي صورة الجريمة الخائبة، وفيها يت 

النتيجة كظاهرة مادية هي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك  :   النتيجة في مدلولها المادي

فاألوضاع الخارجية كانت على نحو معين قبل أن يصدر هذا السلوك ثم صارت على نحو آخر  .  اإلجرامي  

بعد صدوره ، هذا التغيير من وضع إلى وضع هو النتيجة في مدلولها المادي ، ففي جرائم االرث الثقافي نجد  

 ان صورة االعتداء تقع االتالف والتشويه والتخريب الخارجي .

ته  النتيجة كفكرة قانونية هي العدوان الذي ينال مصلحة أو حقا قدر الشارع جدار :    النتيجة في مدلولها القانوني 

حيث لكل نص يقرر لحماية مصلحة فان النصو  المتعلقة باإلرث الثقافي مقررة لحماية  ".بالحماية الجنائية

الثقافي والحضاري ،  الثقافي وعدم االخالل بكيان الجماعة  مصلحة مجتمع في الحفا  على سالمة االرث 

 . تاريخية رث االمة وهويتها الثقافية والعن عدم االخالل بالثقة العامة بإ فضال

فبينما يفترض المدلول المادي مجموعة من اآلثار المادية  :  وواضح االختالف بين مدلولي النتيجة  

تكفى المالحظة الحسية إلدراكها يفترض المدلول القانوني تكييفا قانونيا ويتطلب الرجوع إلى نصو  القانون  

و الحق الذي تحققت بالنسبة له آثار السلوك هل أسبغ الشارع الجنائي حمايته على المصلحة أ:  لتحديد أمرين  

 ؟ وهل توصف هذه اآلثار بأنها اعتداء عليه في المعنى القانوني ؟  

 .بين المدلولين صلة وثيقة ، ولذلك لم يكن التسليم بأحدها مقتضيا إنكار اآلخر: الصلة بين مدلولي النتيجة 

 
. 203، بيروت ،   وبات القسم العام، دار السنهوري ( . شرح قانون العق 2018الحديثي ، فخري عبد الرزاق صلبي ) -  1    
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لمدلولها المادي ، وفى تعبير آخر فان القول بوجود    فالمدلول القانوني للنتيجة هو في الحقيقة تكييف قانوني 

اعتداء على حق يحميه القانون هو تكييف قانوني ، لآلثار المادية التي أنتجها السلوك اإلجرامي ، ويعنى ذلك 

أن المدلول القانوني يقوم على أساس من المدلول المادي ، ويعد هذا األخير الموضوع الذي ينصب عليه األول  

نجد ان االعتداء بالتشوية على االرث الثقافي تلزم القاضي بالبحث عن انموذج لتكيف عليه االعتداء   ، ولذلك

( وهذا يبين التالزم بين مدلول المادي اي   477ولذلك فان االنموذج وفقًا للحالة اعاله يخضع لنص المادة )  

 1. االثر الواقع على االرث الثقافي وبين االنموذج القانوني الحامي له

فاآلثار التي تترتب على السلوك اإلجرامي  :  يحدد المدلول القانوني للنتيجة نطاق مدلولها المادي  و 

عديدة ومتنوعة ، وهي تتتابع متالحقة طبقا لقوانين السببية ، ولكن القانون ال تعنيه كل هذه اآلثار ، وألنما يعنيه  

مدلول القانوني للنتيجة هو الوسيلة إلى عزل اآلثار بعضها الذي يتمثل فيه االعتداء على مصلحة أو حق ، وال

  2. غير ذات األهمية القانونية عن تلك التي يجعلها القانون موضع اهتمامه 

 العالقة السبيبة   :  الفرع الثال  

السبيبة عالقة بين سبب ومسبب ، اي بين علة ومعلول ، فهي صلة مادية تربط بين داهرتين حسيتين  

ترتبطان على نحو ضروري الزم في تعاقب زمني يفيد ان احدهما سبب لألخر ، اي البد من وجود عالقة  

فعل االتالف او التخريب  سبيبة في الجرائم الواقعة على االرث الثقافي من خالل وجود عالقه بين قيام الشخص ب

وبين النتيجة التي حدثت  ، والسبب حدث يسبق ضرورة األثر أو النتيجة، سواء في وجوده المادي أو في  

 
 .  207الحديثي ، فخري عبد الرزاق صلبي ، مصدر سابق ،     -  1
( ، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة ، دار النهضة العربية ،     1962حسني ، محمود نجيب ) - 2

307 .   
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تتحدد   التي  األحداث  مدن  يكدون مجموعدة  قدد  ولكنده  مفدردًا،  حددثًا  يكدون  أن  والغالب  الدزمني،  توقيت حدوثده 

ين الطبيرية لتوجيههدا نحدو تحقيق النتيجة، كما يحدث في مجال الوقائع وتتضافر معدا في تأثيرهدا علدى القدوان

مجموعة العوامل اإليجابية والسلبية التي  : "  جدون ستيورات السبب بأنه)المعنى يعدرف  عادة، وفي حدود هذا

في العالم    يستتبع تحققها حدوث النتيجة على نحو الزم، أما النتيجة فهدي الحددث الدذي يتحقق بوقوعه التغيير

الخارجي أو الحسي أثرًا للحدث السبب، سواء اتخذ هذا التغيير صورة التخريب  أو االتالف  أو التشوية في 

االرث الثقافي ، إذ تبدو ماديات الوجود ومعالمه على وجه معين قبدل الحددث السبب ثم تصير علدى وجده آخدر  

د عندصدر جدوهدري مدن عناصر الركن المادي للجريمة تصل فيه  بعدد وقوعه، والسببية المادية د بالمدلول السابق  

بين داهرتين حسيتين، هما الفعل والنتيجة، وقيامها يحقق وحدة هذا الركن وتمامه وهدي تختلف بهذا المعندى 

ذ عدن السببية المعنوية، أي عدن الدصلة النفسية التي تقدوم في الجريمة بين إرادة الفاعل وبين نتيجة فعله، إ

تستقل بكيان مادي يميزها عن السببية المعنوية التي تستمد مكوناتها وخصائصها من عوامل نفسية بحتة، وال  

الفعل   ذلك شأن  في  شأنها  لتوقعه،  ومحال  الجاني  المادية موضوعًا إلرادة  السببية  تكون  أن  من  ذلك  يمنع 

النتيجة تفترض إرادة السلوك الم دي إليها، أي   تفترض توقعها وتوقع السلوك وتوقع عالقة والنتيجة، فإرادة 

  1. السببية بينهما

 

 

 

 
. 260المجالي ، نظام توفيق ، مرجع سابق ،    -  1    
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 المطلب الثال   

 الركن المعنوي  

ان الركن المعنوي لجريمة تخريب واتالف االرث الثقافي يأخذ صورة القصد الجرمي وللركن المعنوي 

، اذ انه وسيلة المشرع في تحديد المس ول عن جريمة   اهمية واضحة ، فاألصل ال جريمة بغير ركن معنوي  

للعقوبة أهدافها االجتماعية ،  تخريب و اتالف االرث الثقافي ، ومن ثم يمثل هذا الركن ضمانًا للعدالة ويحقق  

وعليه سيكون القصد الجرمي محل البحث اذ أنه يتمثل بعنصرين هما العلم واالرادة ، والكن قبل الدخول في  

 البحث عن القصد الجرمي لهذه الجريمة يوجب االشارة بإيجاز الى تعريفه وبيان ماهية عناصره . 

 الفرع االول : تعريف القصد الجرمي  

التشريعات القصد الجرمي بنصو  صريحة كما عرفه المشرع العراقي في المادة   بعض لقد عرفت 

من قانون العقوبات التي تنص على : " القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته الى ارتكاب الفعل   1/    33

 1المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية أخرى ". 

( من قانون العقوبات التي تنص على أن " النية هي ارادة   63مشرع االردني في المادة )وعرفها ال

 2ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون  . 

 

 
. 1969لسنة   111من قانون العقوبات العراقي رقم   33المادة   -  1    
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 الفرع الثاني : عناصر القصد الجرمي  

الفقهاء ، المبدأ على أن القصد الجرمي يتكون من    ومهما يكن اختالف  اال أنهم متفقون من حيث 

عنصرين هما العلم واالرادة ، والعلم يسبق االرادة في التسلسل الزمني ، لكن االرادة أهم منه في نظرية القصد  

لقانوني  فاء معنى االثم سواء بمفهومه الخلقي ام اي المعرفة وهي ال تكفي وحدها ال دالجرمي ، الن العلم يعن 

، فالعلم بالبشر أو بمخالفة القانون ال يعد اثما في ذاته ، وعلى ذلك نفصل الحديث عن القصد الجرمي الى  

 عنصرين : العلم واالرادة .

 اواًل : العلم  

يتعين بداهة أن يكون الجاني مدركًا لطبيعة موضوع االعتداء، فيجب أن يكون عالمًا بالقيمة الثقافية  

تي تم االعتداء عليهدا، وقد يستشف ذلك من إعالنه بإجراء تصنيف االرث محل االعتداء أو لعناصر االرث ال

قيدده في سجل اآلثار الوطنية، أو مجرد إخطاره شخصيًا بدالثروات األثريدة المدفونة في األراضي المزمع إقامة 

بار عقارًا معينًا موقعًا أرثيًا في بل إن إعالن القدرار اإلداري الصادر من السلطة المختصة باعت  ،منشآت عليها  

الجريدة الرسمية يفترض علم الكافة به، وعادة ما تقوم هيئة اآلثار بوضع الفتات وعالمات ترسم حدود هذه 

وان االعتداء عليه سي دي    ارثي خاضع لحماية قانونية جزائية  المواقع، فهي العلم بان محل الجريمة هو موقع

 1ية. الى نهوض للمس ولية الجزائ 

 

 
. 230قانون العقوبات الجديد ، مطبعة المعارف ، بغداد ،    ( . شرح1970السعدي ، حميد ) - 1   
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 ثانيا : االرادة 

يتعين أن يكون سلوك الجاني معبرًا عن إرادة حدرة مميدزة فدي االعتداء على  عناصر االرث الثقافي و  

اقدم وك االثم الذي  عليه مدن السل  االستدالل  إتالفه، من ثم  فان القصد الجرمي الجريمة محل البحث عام يمكن

 بإرادة النتيجة اإلجرامية.يقترن  ذلك السلوك عليه المتهم، و 

كما أن القصد الجنائي يعد احتماليًا إذا اتخذ الركن المدادي صدورة االعتداء على المواقع االثرية . وهنا  

يريد الجاني تحقيدق الفعدل ويتوقدع النتيجة ولكنه ال يأبه بحصولها أي أنه يقبل المخاطرة بوقوعها ، وتوضيح  

زراعة أو السكن أو إقامة المنشآت علدى المواقع األثرية مستهدفًا بذلك تحقيق  ذلك أن الجاني يباشر أعمال ال

1مصلحته الشخصية ، غير عابئ بما قد ينال الموقع األثري من أضرار من جراء سلوكه .
 

 

 

 

 

 

 
. 252( قانون العقوبات القسم العام ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، االسكندرية ،   2000عوض ، محمد عوض )    - 1   
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 المبح  الثاني  

 صور جرائم اإلرث الثقافي  

الثقافي    الجزائية الحماية    تمثل الوطني    لإلرث  التشريعي  النظام  يسعى  التي  األساسية  القيم  إحدى 

وحماية من االستيالء عليها، أو االعتداء عليها بأي صورة من    االرث الثقافي  صيانة  و والدولي إلى تنظيمها،  

صور االعتداء التي يضر بسالمتها أو على األقل يعرضها للخطر، ومقتضى ذلك أن تجريم االعتداء على  

حقا خالصا لفرد من أفراده، ومن هنا يكون   ليس  االرث  مقصود به حماية المجتمع باعتبار أن    في  االرث الثقا

، وليس الفرد أو مجموع من األفراد بذواتهم،  االرث الثقافي  المجتمع هو المجني عليه في جرائم االعتداء على  

 .  تمع الدوليوكما هي بالنسبة لمجتمع في دولة معينة، فهي ملك مشترك لإلنسانية وللمج

اته  تأثيرا على حياة اإلنسان وحري  طرهاخأو نواع الحماية القانونية وأهمها  أحد أ  ائيةالجز وتعتبر الحماية  

تتمثل بحماية القيم والمصالح    حمايةإذن وديفة    زائي، لذلك فوديفة القانون الجزائيووسيلتها في ذلك القانون الج

 م االكتفاء بالحماية المقررة بموجب فروع القانون األخرى.والحقوق التي تبلغ من األهمية ما يبرز عد 

الثقافي للشعوب أداة تستلهم منه تراث األجداد وتتعرف على جهودهم وألسهامهم االيجابي في    واالرث 

دعم الحضارة اإلنسانية بما يعطيها القوة والدفع الالزم لصنع حاضرها واستشراق المستقبل وألجل الحفا  على  

نهبه االحتالل وما تم التفريط فيه بوعي أو بدونه وللعمل من اجل استعادته ولمواجهه األجرام    ما تبقى مما

  الجزائية البد من تفعيل الحماية  ،  ، وتهريبها واالتجار فيها    االرثيةالمنظم في مجال سرقة التحف الفنية والقطع  

ن شأنها اإلضرار بالمنفعة العامة , والعتبار  لتراثنا الثقافي والحضاري بتجريم أفعال التعدي عليها التي يكون م 
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والتراثية جزءًا من األموال العامة في قانون العقوبات في كل مالم يرد فيه حكم في قانون اآلثار    االرثيةاألموال  

 - الثقافي وفقًا لما يأتي : االرث والتراث النافذ وسنبين أهم الجرائم التي تقع على 

 جريمة السرقة اإلرث الثقافي  : المطلب األول  

 جريمة التسبب في إتالف اإلرث الثقافي : المطلب الثاني 

 جريمة التجاوز على اإلرث الثقافي : المطلب الثال   

 رثية او التراثية خارج العراق  الرابع : جريمة اخراج المادة اإل  المطلب

 جريمة االضرار بالمواقع االثرية والتراثية   المطلب الخاما :
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 المطلب األول  

 اإلرث الثقافي سرقة جريمة  

، اإلرث الثقافيللدول في طريقة او آلية معالجة جريمة السرقة الواقعة على    زائيةتختلف التشريعات الج

فبينما نجد بعض الدول تكتفي بمعالجة هذه الجريمة ضمن القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، وذلك  

. نجد تشريعات دول االرث الثقافي  بتطبيق النصو  الخاصة بجريمة السرقة االعتيادية على جريمة سرقة  

نصو  عقابية  االرث الثقافي  لجريمة سرقة    اخرى ال تكتفي بالمبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات بل تفرد 

.    اإلثاريةخاصة ضمن تشريعات جنائية تسن لهذا الغرض يطلق عليها اسم تشريعات اآلثار او التشريعات  

وخير مثال على هذا التوجه هو اتجاه مشرعنا العراقي الى إصدار العديد من التشريعات الخاصة بحماية اآلثار  

وتعديالته )الملغي(    1936لسنة    59)الملغي(، و قانون اآلثار رقم    ١٩٢٤اآلثار لعام  والتراث نذكر منها قانون  

 النافذ .   ٢٠٠٢لسنة   55وقانون اآلثار والتراث رقم 

   سرقة االرث الثقافيالفرع االول : اركان جريمة  

بالسرقدقدي المادة  دصد  من قانون    439ة اختالس " اختالس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدًا " 

ة بانه " اخذ مال الغير المنقول د، اما في التشريع االردني فعرف السرق   1969لسنة    111العقوبات العراقي رقم  

اركان شأنها شان  ولجريمة االرث الثقافي    1960من قانون العقوبات االردني لسنة    399المادة  دون رضاه "  

 جريمة السرقة االعتيادية التي تقوم على اركان سنتناوله بالتفصيل . 
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 اوال : الركن المادي  

الذي يقصد به سلب حيازة الشي يتمثل الركدن المدادي فدي جدريمة سرقة االرث الثقافي بفعل االختالس  

نظر عما اذا كان شخصًا طبيعي او  في نفس الوقت دون رضا المالك ، بغض ال  بعنصريه المادي والمعنوي  

 1 ًا ام اعتيادي .او حكوميمعنوي 

   " والسرقة كما عرفها المشرع العراقي هي اختالس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدًا ".

عن السلوك   399وتعديالته في المادة    2002لسنة    33في قانون العقوبات رقم    فقد عبر   المشرع االردني  اما

) "ازالة تصرف المالك فيه برفعه من  399الجرمي لجريمة السرقة بفعل االخذ الذي عبر حيث نصت المادة  

 مكانه ونقله ، وألذا كان متصاًل بغير منقول فبفصله فصاًل تامًا ".  

 االختالس (: الركن المفترض ) محل  ثانياً 

محل االختالس في جريمة يجب ان يكون مادة ارثيه منولة مملوكة للغير ، كما ال يمكن ان يكون  

المادة االرثيه فقط مااًل منقواًل بل البد ان يكون مملوك للغير ، والمشرع العراقي اشترط وجودها في حيازة السلطة  

منقولة االرثية التي تكون في حيازة األفراد الذين سمح لهم  االثارية ، اما أفعال السرقة التي تقع على االموال ال

القانون حيازتها بموجب نص المادة العاشرة من قانون االثار والتراث العراقي النافذ فأنها تخضع للقواعد العامة  

 في جريمة السرقة االعتيادية . 

 
. 144السعدي ، واثبة داوود ، قانون العقوبات القسم الخا  ، المكتبة القانونية ، بغداد ،    -1    
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المنقدول فدي جريدمة السرقدة بين السلدطة االثريدة واالفدراد اال انه  امدا المشدرع االردندي فلدم يفدرق فدي حيدازة االرث 

  1. قصر وقوع جريمة السدرقة على االرث المنقول دون المادة االثرية

 : الركن المعنوي    ثالثاً 

اليه المادة    ت جريمة السرقة من الجرائم العمدية فال بد لقيامها من توافر القصد الجنائي ، وهذا ما أشار 

 عمدا .الحالي " السرقة اختالس مال منقول مملوك لغير الجاني  العراقي ( من قانون العقوبات 439)

لعمدية التي تتطلب لوقوعها وكذلك الحال بالنسبة لجريمة سرقة اآلثار والتراث فهي كذلك من الجرائم ا

توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، والقصد الجنائي كما عرفه المشرع العراقي " هو توجيه الفاعل إرادته الى  

   2. ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفة الى نتيجة الجريمة التي وقعت او أي نتيجة جرمية اخرى 

االرث  لم واالرادة. لذا ينبغي على الجاني في جريمة سرقة  والقصد الجنائي يقوم على عنصرين هما الع

او مادة تراثية موجودة في حيازة السلطة االثارية وان يكون عالمًا    ارث ان يوجه إرادته الى اختالس    الثقافي

( من قانون 40او مادة تراثية فإذا جهل ذلك فال يخضع لنص المادة )  ارث بطبيعة هذا المال بان يعلم انه  

 اآلثار والتراث النتفاء القصد الجنائي لديه 

المعنوي لهذه الجريمة بل ال بد من توافر ومع ذلك فإن هذا القصد العام ال يكفي لوحده لقيام الركن  

  3. عليها بمظهر المالك  القصد الخا  المتمثل بنية الجاني في االحتفا  باألثر او المادة التراثية اي الظهور

 
. 242( . قانون العقوبات القسم الخا  ، الفنية للطباعة والنشر ،   2017ابو عامر ، محمد زكي ) - 1   
. 1969لسنة   111من قانون العقوبات العراقي رقم   33من المادة  1الفقرة  -  2    
   . 274الدرة ، ماهر عبد شويش ، شرح قانون العقوبات القسم الخا  ، بغداد ، بدون سنة نشر ،     - 3
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 المطلب الثاني  

 جريمة التسبب في إتالف اإلرث الثقافي  

من خالل نصها على انه  الف  من قانون العقوبات العراقي الى محل جريمة االت  477اشارت المادة  

هدم او خرب او اتلف عقارًا  مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون أ ) يعاقب بالحبس ...من  

( ومن هذا او جعله غير صالح لالستعمال او اضر به او عطله بأي كيفية كانت    او منقواًل غير مملوك له

االتالف سواء كان اموااًل ثابته عقارية او اموااًل منقولة ، وعليه يتضح ان المشرع نص على ان محل جريمة  

فان كل شيء ينطبق علية وصف المال يمكن ان يكون محاًل لجريمة االتالف فال بد ان تكون له قيمة ضئيلة  

 كانت او كبيرة . 

ادي والركن على  ركنين مهمين هما الركن المتقوم  فان جريمة التسبب في اتالف االرث الثقافي    هوعلي

 سوف نتناول كل منهما في فرع على حدة . و ، المعنوي  

 اركان الجريمة  :   الفرع االول

 الركن المادي اواًل : 

وهو أن يأتي الجاني سلوكا يتخذ إحدى الصور التي نص عليها القانون ، فهي تقوم على فكرة قيام  

التراثية كاًل أو جزءًا، واإلتالف ايجابي كان يكون كسرًا أو  الجاني بالتسبب بضياع أو إتالف المواد األثرية أو  

المواد التي يحميها القانون للضياع أو التلف ، لذلك فكل   سلبي كاالمتناع عن أجراء الصيانة مما يعرض تلك

حائز مفروض عليه أن يتبصر في عواقب سلوكه كي يتخذ ما يلزم من دواعي الحر  لتالفي ما قد يترتب  



61 
 

أو تراثي أو هددم جزئي مثل  ارثي    عليه من نتائج غير مشروعة في إنهاء الوجود المادي لألثر قبل هدم عقار

من تمثال أما اإلهمال فيتمثل بموقف سلبي أو بسوء نية يقوم على ترك واجب مفروض عليه    قطع رأس أو جزء

 . دون االهتمام واتخاذ الحيطة الواجبة للحيلولة دون حدوث النتيجة الضارة 

 الركن المعنوي   :  ثانياً 

األثرية  الف المواد  فال ينهض إال إذا توفر القصد الجنائي لدى الحائز وذلك باتجاه إرادته إلى فقد أو إت  

نصرف علمه إلى انه يقوم بفقد أو إتدالف للمدواد  اكداًل أو جزءًا علمه بكل عناصر الجريمة أي أن    او التراثية  

وهو حائز لها ومكلف بالمحافظة عليها ، وال عبرة للباعث الذي دفعة للقيام بالفعدل سواء أكان لالنتقام أم غير  

سنوات وبتعويض (  ۱۰على )  د ال تزياستحق الجاني العقوبة وهي السجن مدة    فإذا تحققت أركان الجريمة,  ذلك

مقداره ضعف القيمة المقدرة لألثر ، فهي بذلك تعدد مدن الجنايات ، وان الجمع بين السجن والتعويض دليل  

فقط ألغراض تحقيق الردع والحفا     بإحداهماعلى التشديد حيث لم يترك فيها المشرع الخيار للقاضي للحكم  

  1.  محل الجريمة على أهمية

( لسنة  5من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم )   11ر في المادة  اما المشرع االردني فقد حظ 

 ية  او تخريبها او الحاق ضرر بها .التسبب او  اتالف المواقع التراث  2005

 

 
. 273احمد ، تميم طاهر ،مرجع سابق ،    - 1    
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 المطلب الثال 

 اإلرث الثقافي جريمة التجاوز على  

ع  دواقدن المد دن لقلة تحصيداف والمدي األريدة فدرائم الشائعدر الجدن أكثداوز مدة التجدد جريمدتع      

  .ذه الجريمةدان هدأركي دفث دبحالم دوسيت، ة دة والتراثيداألثري

والتراثية  االثرية  أركان جريمة التجاوز على المواقعالفرع االول :   

الركن الشرعي  :اواًل   

في هذه الجريمة كل من المواقع األثرية والتراثية، ألنها تصلح    زائيةالمشرع العراقي بالحماية الجمل  ش"

( من قانون اآلثار على: " يمنع : أواًل التجاوز على المواقع األثرية  15أن تكون محال لها، فنص في المادة )

ضي المنبسطة التي عثر فيها على الملتقطات األثرية، وألن لم يتم  والتراثية والتاريخية، بما فيها التلول واألرا

 1.  "يمكن للشخص المعتاد العلم بها نشرها في الجريدة الرسمية، و كانت في دروف

منه " اليجوز تغيير معالم المواقع   12وجاء في قانون التراث العمراني والحضري االردني في المادة  

 2."التراثية او االضافة عليها دون الحصول على موافقة مسبقه من اللجنة ووفقًا للمعايير واالسس المعتمدة 

 

 
   2002لسنة   55قانون االثار والتراث العراقي رقم  -1
. 2005لسنة   5االردني رقم  التراث العمراني والحضري قانون   -2   
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 : الركن الخاص )المفترض ( ثانياً 

ى المواقع األثرية أو التراثية يجب أن يقع فعل التجاوز على عقار  لكي نكون أمام جريمة تجاوز عل"

 . "صنف بأنه أثري، وان عدم تصنيفه يفقده التمتع بالحماية من التجاوزات التي تقع عليه

إال أن المشرع العراقي لم يشترط أن يكون الموقع مسجاًل بأنه أثري، فقد اكتفى للتجريم بأن يكون الموقع "

( من القانون النافذ، أما المواقع  15محاطًا بظروف تمكن الشخص العادي العلم بها وفق ما بينته المادة )األثري  

التراثية فاشترط المشرع العراقي لتجريم التجاوز عليها بان تكون هذه األحياء والمباني التراثية معلنًا عنها في  

 1. "ون القان  ( من46الجريمة الرسمية وهذا ما نصت عليه المادة )

ا نصت  م  أما المشرع األردني فقد اكتفى بقرار صادر من دائرة اآلثار بتقدير أثرية األشياء، وهذا وفق"

  . "( من القانون النافذ 4عليه المادة )

 الركن المادي :  ثالثاً 

التجاوز التي    إن التشريعين العراقي واألردني اعتبرا هذه الجريمة من جرائم الضرر، ألنهما من أفعال"

، رى بأن هذه الجريمة من جرائم الخطر  يبها، وألن الباحث  تفضي إلى تغيير المعالم لهذه المواقع، واإلضرار  

عناصر الركن المادي وفق ما اعتبره القانونين محل الدراسة. وعلى ذلك فإن الركن المادي    الباحث   يبينلذا س

 - : "يتألف من ثالث عناصر وهي

 
  . 2002لسنة  55قانون االثار والتراث العراقي رقم   -1
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إن السلوك الجرمي في جريمة التجاوز على المواقع األثرية يعد من األفعال اإليجابية،    :السلوك الجرمي"  - 1

ذلك الن المشرع نهى عن القيام بأية أشغال في هذه المواقع، لكنه لم يحدد طبيعة هذه األشغال على وجه 

ذ، كالسكن، أو الزراعة، ( من قانون اآلثار الناف15الحصر، فالمشرع العراقي ذكرها على وجه المثال في المادة )

، أو أن تكون محاًل للنفايات والمخلفات، اإلثاريةأو إنشاء المباني أو المقالع أو المناجم أو المقابر في المواقع  

 . "أو بإقامة بالقرب منها صناعات ملوثة، أو أي عمل يغير معالم موقع أثري 

فحددها  "   التراثية  المواقع  على  اعتداء  تشكل  التي  األفعال  )"أما  المادة  في  العراقي  ( من  46المشرع 

 . "القانون بأفعال الهدم أو تغيير االستعمال المخصص لها 

او   ألي تجاوز على موقع التراثي، من لصق اإلعالنات، أو هدمها  المشرع االردني    رظوكذلك ح

( من قانون التراث 11، حسبما أوردته المادة)  ضرر بها او فصل اي جزء منها    اتالفها أو تخريبها أو الحاق 

الحضري والعمراني. كما ويمتاز السلوك في هذه الجريمة باالستمرارية، فتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المستمرة،  

 ."و غيرهاالتي ال تنتهي إال بتوقف الفعل الذي يأخذ إحدى الصور كالزراعة أو البناء أو السكن أ

تعتبر النتيجة في جريمة التجاوز على المواقع األثرية أو التراثية من المسائل التي يصعب إثباتها، النتيجة:  "  -2

كون مفضيًا إلى أي نتيجة  ي  ألنها تعد مثار جدل واختالف بين التشريعات، وذلك ألن السلوك الجرمي قد ال

البناء للخطر، أو قد تحدث النتيجة الضارة بعد فترة من الزمن قد تطول ملموسة، وألنما مجرد تعريض الموقع أو  

 .   "أو تقصر من ارتكاب الفعل

ال يكفي للمسائلة عن جريمة تامة أن يقع الفعل الجرمي وأن تحصل النتيجة، بل والبد    العالقة السببية:"  - 3

   . "وأن ترتبط النتيجة بالفعل ارتباط السبب بالمسبب 
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ت دإذا ثبده فدرر، وعليدم الضدن جرائدم  ةدذه الجريمدرا هدي اعتبدي واألردندان العراقدالتشريع  درى البداحدث ان  يو 

اوز  دص المتجدإن الشخد، فه  ة والتراثيدع األثريدي المواقدة فدامدات المقدب المحدثدن بسبد م يكدل لداصدرر الحدأن الض

 دل الفعين  دوم بدة تقدر، فالرابطدم الخطدن جرائدة مدذه الجريمددت هدال عدي حدا فداع السببية، أمدًا النقطدأل جنائيدال يس

 .  "مدرائدن الجدوع مدذا الندي هدة فدل النتيجدذي يمثد ر الدوالخط

 الركن المعنوي  : رابعاً 

إن جريمة التجاوز على المواقع األثرية والتراثية من الجرائم العمدية، والعمد هو قصد الفعل الممنوع "

، أي أن الجاني يعلم بأنه يقوم بفعل يشكل اعتداء على    والنتيجة الممنوعة، وهو ما يطلق عليه بالقصد الجنائي 

المواقع التراثية واألثرية ونشرها في الجريدة   موقع أثري أو تراثي، والعلم هنا مفترض، ففضاًل على اإلعالن عن 

الرسمية، تقوم دائرة اآلثار بوضع عالمات وحدود لهذه المواقع تصرح بأنها مواقع أثرية وال يجوز التجاوز عليها، 

    1. ( "الى تحقيق ذلك الفعل ) اي توفر النية الجرمية وألرادة الجاني تتجه

 

 

 

 
الحماية الجنائية لالثار والتراث الثقافي بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ،  األعظمى ، بنان عبد الحق رشيد ،   - 1

   . 66رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عمان العربية ، كلية القانون ، االردن  ،   
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 المطلب الرابع  

 او االثرية خارج العراق   جريمة اخراج المادة االرثية

 لكي نكون امام جريمة البد من توفر اركان الجريمة من حيث الركن المادي والركن المعنوي 

 اركان الجريمة  :  األولالفرع 

 الركن المادي اوال : 

المتمثل بقيام الجاني بنشاط غير مشروع يتمثدل بدإخراج المادة األثرية أو التراثية خالفا للقوانين واألنظمة  "  

المرعية دون علم السلطات المختصة وبعيدا عن أنظارها . ويعتبر الركن المادي متحققا بمجرد البدء بالنشاط  

المصلحة محدل الحماية القانونية لجريمدة اإلخراج  اإلجرامي حيث ساوى المشرع بين الشروع والجريمة التامة. ف

اآلثار والمواد التراثية من    حمى  تعني تجريم كل عدوان يستهدف المادة األثرية أو التراثية وحيث إن المشرع

خالل إسباا الحماية على األموال العامة ، فالحماية تسري على المواد األثرية والتراثية كافة بغض النظر عن  

وتراثه اإلنساني وفعل اإلخراج أو البدء    حضارته أو نوعها ، فضال عن حق المجتمع بالحفا  وحماية  قيمتهدا  

به للمادة األثرية أو التراثية يعني المساس بهذه المصلحة التي هي سبب التجريم كونه يشكل إهدارا لما نص  

 . "قانون من الحماية لهذه المصلحةعلية ال
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 الركن المعنوي  :   ثانياً 

يتمثل بتوافر القصد الجنائي إذ يجب إن يعلم الجداني أن المادة األثرية أو التراثية التي في حيازته  

للسلطة   وألنما ملك  له  ملكا  المالك    اإلثاريةليست  االثارية  السلطة  اإلخراج وحرمان  إلى  إرادته  وان تنصرف 

 1توافر القصد الجنائي .  وليس للباعث أي أهمية على ،الحقيقي منها والتصرف بها تصرف المالك 

 المطلب الخاما  

 جريمة االضرار بالمواقع االثرية والتراثية   

ثالثة اركان سنوضح كل من االركان على حدة من  تقوم جريمة االضرار بالمواقع االثرية والتراثية على  

 :  خالل ما يأتي 

 اركان الجريمة  :  الفرع االول

 الركن المادي   اواًل :  

الذي يتكون من السلوك المخالف للقانون والذي يتجسد باالعتداء على موقع أو عقار اثري أو تراثدي  

معدلدن عدن أثريته أو كونه تراثيًا .( وذلك بالحفر أو الغرس أو التشييد أو السكن في هكذا موقع أو بناء تراثي  

تالف أو الضرر أو تغيير مزيته . لذا توصف  أو تصرف بمواده اإلنشائية ، أو استعماله استعماال يخشى منه اإل 

هذه الجريمة بأنها من جرائم النتيجة أي إنها ال تقع تامة أال أن تكون هنالك نتيجة قد ترتبت عن السلوك غير  

 
  - احمد ، تميم طاهر ، مرجع سابق ،   274 . 1 
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المشروع ، في المساس بالمواقع األثرية والتراثية بالتغيير الذي يحدث أثرًا في العالم الخارجي لهذه المواقع والذي  

خسارة بأي صورة من الصور المذكورة . فالضرر باعتباره أحد عناصر الركن المادي يجب أن يكون  يشكل  

  1محققا أي حاال وم كدًا أي ثابتًا على وجه اليقين . 

 لركن المفترض ا :  ثانياً 

معنوي   من هذه الجريمة فيتمثل في حالة كون الفاعل مودفا أو منتسبا لشخص اما الركن المفترض  

االعتداء على المواقع األثرية  ب  ع يتمثلو كان مودفا فتقع المس ولية الجنائية في حالة قيامه بفعل غير مشر فإذا  

شخص معنوي ، فيكون الشخص المعنوي هو المس ول ل والتراثية في نطاق عمله . أما إذا كان الفاعدل منتسبا

 عن فعل الغير الذي لديه .

 لركن المعنوي : ا  ثالثاً 

بالمو أن جريمة األض  القصد ارار  تدوافر  لقيامهدا  يتطلب  التي  العمدية  الجرائم  والتراثية من  األثرية  قع 

الجنائي ، إذ ال يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى فعل األضرار بل تقترن مع علمه باإلخالل والمساس بالمادة 

ى المودف أو ممثل الشخص  جرمه القانون ويتحقق القصد الجنائي لد يالذي يعد فعل    .األثرية أو التراثية  

تمدي  المعنوي سواء اتخذ ذلك القصد صورة القصد المباشر بأن يتيقن الفاعل من وقوع النتيجة كأمر الزم وح 

قصد المتوافر لديه قد أخذ صورة القصد االحتمالي بأن يرجح لديه وقوع النتيجة  جدراء ذلك السلوك أو كان ال

بوقوعها ثم أقدم على مواصلة سلوكه مستويًا لديه وقوعها وعدمه هذا    وفقاً  للسير العادي لألمور أو انه علم

 
. 514المصلحة العامة ، منشاة المعارف ، االسكندرية ،     ( الوسيط في الجرائم المضرة في2004نصر ، محمود ) - 1   
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ويشترط أن يتزامن القصد الجنائي مع السلوك غير المشروع الذي يقع من المودف أو ممثل الشخص المعنوي 

  1لتتحقق الجريمة . 

المشرع   حظاما  فقد  االرثيهاالردني  بالمواقع  اي ضرر  الحاق  االرثي    ر  المواقع  يشغل  من  وعلى 

 . والسلطات التنظيمية الحفا  عليها من اي عبث يلحق الضرر بها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 155( . الجرائم المضرة في المصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامرية ،    1985محمد ، عوض )  - 1   
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 الفصل الرابع 

 االحكال االجرائية والعقوبات المقررة لمرتكبي جرائم االرث الثقافي

،  والمحاكمة    التي تنظم إجراءات التحقيق  االحكام االجرائية    تناول قانون أصول المحاكمات الجزائية 

فيمكن تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه مجموعة من القواعد الشكلية التي تحدد و تنظم ودائف  

السلطة العامة عند وقوع الجريمة للكشف عنها و معرفة هوية مرتكبها والبحث عنه والقبض عليه والتحقيق معه  

جزائية المختصة إلدانته وتنفيذ العقوبة عليه، وعليه فإن اإلجراءات التي تتبع في مالحقة  وألحالته الى المحكمة ال

على  أما الجرائم الواقعة    الجاني والتحقق من نسبة الجريمة إليه مصدرها قانون أصول المحاكمات الجزائية، 

إلجراءات من حيث إجراءات من ناحية ا  أصول المحاكمات الجزائية    فهي تخضع أيضًا الى قانون   االرث الثقافي

  ،ومرحلة المحاكمة وألجراءات مرحلة التحقيق األولي  االستداللمراحل 

مبحثين سنتناول في المبحث االول االحكام االجرائية لمرتكبي جرائم االرث    وعليه قسم هذا الفصل الى

  العقوبات المقررة لمرتكبي جرائم االرث الثقافي .  الثاني الثقافي وفي المبحث 
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 المبح  االول 

الناشئة عن جرائم االرث الثقافي   زائيةاالحكال االجرائية الخاصة  في الدعوى الج   

سيكون من خالل    ، االرث الثقافي  استعراضنا لألحكام الخاصدة بالددعوى الجنائية الناشئة عدن جدرائم  

والتي تنتهي اما وتتواله النيابة العامة أو قاضي التحقيق  االبتدائي  استعراض مرحلتيها، األولى: مرحلة التحقيق  

الثانية: مرحلة  الدعوى ، واما با حالة الدعوى الجنائية الى المحكمة  و   ةالى صدور أمر بأن ال وجه ال قام

 . المحاكمة والتي يتوالها القضاء
مكن ان نغفل االجراءات الجنائية التي تتبع في مرحلة االستدالل رغم كونها ليست ضمن مراحل  وال ي

الدعوى الجنائية ، اذ ال يتعدى دورها مجرد التحضير للتحقيق واالتهام والمحاكمة ، وما ذلك اال ألهميتها في  

الجرائم وضبطها ويتواله رجال الضبط    مجال الحماية الجنائية االجرائية لإلرث الثقافي ، والتي تبدا بالتحري عن

القضائي وسوف ال نتطرق الى االحكام االجرائية العامة وانما فقط تلك التي تتعلق باإلرث الثقافي بصفة خاصة  

، وذلك من خالل ثالثة مطالب ، نتناول في المطلب االول منه مرحلة البحث والتحري واالستدالل في جرائم  

في المطلب الثاني التحقيق االبتدائي في جرائم االرث الثقافي ، ونخصص المطلب االرث الثقافي ، ونتناول  

 الثالث لمرحلة المحاكمة لمرتكبي جرائم االرث الثقافي . 
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 المطلب االول 

 مرحلة البحث والتحري واالستدالل في جرائم االرث الثقافي 

يقصد باالستدالل: مجموعة اإلجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية، التي تهدف إلى  

تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كدان مدن الجائز    يجمع المعلومدات فدي شدأن جريمدة ارتكبت، ک

 . م تحريك الدعوى الجنائية من عدمهأو من المالئ 

ريف السابق لالستدالل يتضح لندا أنده يتعلدق بجمدع معلومات والتحري عن جريمة ارتكبت  ضدوء التع  فدي

والبحث عن مرتكبيها، لتمكين سلطة التحقيدق مدن اتخاذ قرار بشأنها، سواء باإلحالة إلى المحكمدة أو باستكمال  

 1.  التحقيق في الواقعة أو بعدم تحريكها

ت مجرد البحث عن دالئل دون التنقيب فيها، ودون فحص لها يتعدى دور مرحلة جمع االستدالال  وال

فهي ال تحتوي على أدلدة يمكن أن يستند إليها القاضي في اإلدانة الجنائية، إذ ال تتعدى كونها مجرد دالئل 

 .  تثبت التهمة ي تحتاج إلى أدلة أو قرائن ک

ال  وتناولندا  خدالل  مدن  سيكون  واالستدالل  والتحري  البحث  صدفة  لمرحلدة  لده  تثبدت  مدن  علدى  تعرف 

االرث  خاصة التي تنفرد بها جرائم  ال، وألجراءات االستدالل  االرث الثقافيالضبطية القضائية فيما يتعلدق بدجدرائم  

 : مستقل فرععن غيرها من الجرائم، كل في   الثقافي

 

 

 
. 414( . شرح قانون االجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، ص  1988حسني ، محمود نجيب ) -1    
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   السلطة المختصة بال بطية الق ائية في جرائم االرث الثقافي الفرع االول :

   قبل استعراض السلطة المختصة بالضبطية القضائية البد ان نبين ماهية الضبط القضائي 

 اواًل : ماهية ال بط الق ائي

 إلثبات دلة  األ  ارتكبت ، وجمع  قصد بالضبط القضائي اإلجراءات التي تهدف إلى كشف الجريمة التيي  

همدة عالمها، وتقديم مرتكبها إلى العدالة كي ينال عقابده ويعني ذلك أن دورهدا عقدابي ردعدي ويعدهدد بهذه المم

وه الء قد ينفردون بهذه الصفة مثل مفتش الجمارك فيما يتعلق بجرائم التهرب    إلدى مأموري الضبط القضائي،

  1. اإلداري مثل ضباط الشرطة الجمركي، وقد يجمعون بينها وبين صفة مأمور الضبط

 ثانيا : السلطة المختصة بال بطية الق ائية  

تين بأعمال الضبطية القضائية في مجال البحث والتحري واالستدالل بدشدان جرائم  ئأناط المشرع إلى ف 

ائي مدن رجدال  : فئدة تتفدق فيدهدا مدع الجرائم األخدرى وهدي تلك التي تتعلدق بمدأموري الضبط القضاالرث الثقافي

 :  على النحو التالي  االرث الثقافيالشرطة، والفئة األخرى تنفرد بها جرائم 

 الفئة االولى : مأمور ال بط الق ائي من رجال الشرطة :

حدد قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي من يتمتع بالضبطية القضائية من رجال الشرطة ، حيث  

من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ) يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن    41ورد بنص المادة  

 
. 43( . شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ،     2004مصطفى ، جمال محمد ) -1   
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من ذات القانون على ان :    39ة  الجرائم ومرتكبيها وجمع االدلة التي تلزم التحقيق والدعوى ( كما تنص الماد 

 يكون اعضاء الضبط القضائي من  

 ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون وهم أبرز اعضاء الضبط القضائي .  -1

مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهمين وحف  االشخا  الذين تجب المحافظة  -2

 عليهم .

عن  ادارة الميناء البحري او    لومأمور سير القطار والمس و   مدير محطة السكك الحديدية ومعاونة -3

 الجوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها .  

 رسمية في الجرائم التي تقع فيها. رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او الم سسة الرسمية وشبه ال -4

طة التحري عن الجرائم واتخاذ االجراءات بشأنها في  االشخا  المكلفون بخدمة عامة ، الممنوحون سل -5

 1حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة . 

ولقد انشأ العراق مديرية خاصة تسمى شرطة حماية االثار والتراث واتبعها بوزارة الداخلية ، ويكون  "

لشرطة السياحية وتكون تابعة لمديرية  عملها بالتنسيق مع الهيئة العامة لألثار والتراث ، اما في االردن فتسمى با

االمن العام ، والمهام التي تقوم بها الشرطة الخاصة لحماية االرث الثقافي من خالل حراسة االثار والمتاحف  

وتامين المنشآت السياحية ومكافحة النشاطات االجرامية في االماكن االثرية السياحية ورفع التجاوز على المواقع 

  2.  "ةاالثرية والتراثي 

 
. 1971لسنة  23من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم   39المادة   -1    
. 99االعظمى ، بنان عبد الحق رشيد ، مرجع سابق ،    -2    
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وتتولى شرطة االثار تامين المناطق االثرية والمتاحف والمواقع والمخازن والمباني التاريخية وحماية  "

كما تتولى ضبط اي جريمة تمثل اعتداء على االرث الثقافي بل والحيلولة دون وقوعها ، وازالة حالة   زائريها ، 

 .   "التعدي عليها وتامين البعثات االثرية

 الفئة الثانية : مأمور ال بط الق ائي من العاملين في الهيئة المعنية بشئون االرث الثقافي  

طة االثارية الضبطية القضائية لما له الء االثريين العاملين  تكمن الحكمة في منح بعض العاملين بالسل

 . بحدود المنطقة التابعة لهم  لمامهمتشاف التعديات بسهولة وسرعة ، إلفي نطاق االرث الثقافي من قدرة على اك

ثالثًا  حددت من يتمتع بهذه الصفة من    48وباستطالع قانون االثار والتراث العراقي نجد ان المادة  

املين باألثار لنصها على ان ) يخول الحارس والمراقب في السلطة االثارية سلطة عضو ضبط قضائي فيما  الع

 1يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصو  عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له( .

 ويتضح من النص ان المشرع اسند صفة الضبطية القضائية لكل من  

 لطة االثارية  الحارس في الس -1

 المراقب في السلطة االثارية   -2

،  الفات المنصو  عليها في القانون وتشمل صفة الضبطية القضائية المقررة قانونا جميع الجرائم والمخ

فان الضبطية القضائية تمنح ه الء حق القيام بكافة اجراءات االستدالل فيما يتعلق بجميع الجرائم المنصو  

 عليها في قانون االثار والتراث ، واحالة مرتكبيها للعدالة .

 
.  2002لسنة  55من قانون االثار والتراث العراقي رقم  48المادة   - 1   
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اما المشرع االردني فلم يقصر صفة الضابطة العدلية على فئة معينة بل توسع في اضفاء هذا الصفة 

الماد  قانون االثار رقم    29ة  في  المدير ومساعدة ورؤساء االقسام    وتعديالته  1988لسنة    21من  اذ خول 

ومفتشو االثار ومديرو المتاحف في الدائرة ومودفو المحميات االثرية ومن يفوضه المدير من مودفي الدائرة  

 1. ئيةي قانون اصول المحاكمات الجزاصالحيات مودفي الضابطة العدلية المنصو  عليها ف 

 الفرع الثاني : اجراءات االستدالل الخاصة في جرائم االرث الثقافي  

، لم يتضمن أي ندص يلدزم االرث الثقافيبشأن حماية    عراقييمكن القول بصفة عامة أن القانون ال

الثقافيمدأمور الضبط القضائي بتحرير محاضر معينة إلثبات جرائم   القواعد االرث  يتم الرجوع إلى  ، وعليه 

المتضمنة ضرورة إثبات اإلجراءات التي قام بها  اصول المحاكمات الجزائية  العامة المعمول بها في قانون  

  من قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي   41تنص المادة  مأمور الضبط القضائي في محضر االستدالل ف

والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم    ت اإلخباريابلوا  ستق أن ي  على أنه " يجب على مأموري الضبط القضائي

وألن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع اإليضاحات ويجروا 

كيفيدة كداندت، وعليهم أن    بأية المعاينات الالزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التدي يعلمدون بدهدا  

  2. يدع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة على أدلة الجريمةيتخذوا جم

التبليغات   وقبول  والتحدري  االستدالل  في  بإجراءاته  القيام  بعد  القضائي  الضبط  مأمور  على  ويجب 

تدم مدن إجراءات ،   تم بموجب محضر مثبدت بده مدا  والحصول على اإليضاحات، إحاطدة النيابة العامدة بمدا 

 
  - المادة 29 من قانون االثار االردني لرقم 21 لسنة  1988 . 1 

  - المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لستة  1971 . 2 
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ر هدذه المحاضدر يدعدد إهددارا ألهميدة اإلجراءات المتخذة والمعلومات التي تم تجميعها عن الجريمة  وعددم تحريد

 1. المرتكبة

ويمكن القول بصفة عامدة أنده يتعين علدى مدأمور الضبط القضائي تحرير محضر الضبط في صياغة  

ويج محدد،  معبرا عن رأي  يكون  ال  بحيث  محايدة،  وبصيغة  وواضحة  البيانات  محددة  كافة  يتضمن  أن  ب 

قع  االمو المتعلقة بظدروف الدضبط من حيث الساعة واليدوم ومكدان الضبط وكذا وصفا دقيقا لمحل االعتداء كحالة  

و كدافدة األمدور الدتدي تحددد عناصدر تخريب واالتالف  واآلثار الموجودة بها واآلالت المستخدمة في ال  االرثية  

من قانون اصول المحاكمات الجزائية    41  ، وفقا لنص المادة  قاضي التحقيق  ، ثم إرسالها إلى      الجريمة

التي اوجبت ) على عضو الضبط القضائي أن يحرر محضرًا يثبت فيه جميع االجراءات المتخذة ، العراقي  

ه االجراءات وان يوقع المحضر من عضو الضبط القضائي والحاضرين ، وان يتضمن الوقت الذي اتخذت في

   2ومكانها ، على ان يرسل المحضر مع االخبار او الشكوى واالوراق والمواد المضبوطة الى قاضي التحقيق . 

شأنها شأن غيرها من المحاضر لتقدير محكمة   االرث الثقافيوتخضع المحاضر المحررة بشأن جرائم 

 .  ذا لم تطمئن لهالموضوع ، فلها أن تأخذ به إذا اطمأندت لده، ولها أن تطرحه إ

وبعد انتهائنا من هذه المطلب يرى الباحث ان االجراءات الواجب اتخاذها في مرحلة التحري والتحقيق  

ال تختلف عن باقي االجراءات المتطلبة بصورة عامة فال تتميز االجراءات الجزائية في جرائم االرث الثقافي 

 عن غيرها من الجرائم . 

  

 
  . 699( . الوسيط في قانون االجراءات الجنائية النهضة العربية ، القاهرة ،   2016سرور ، احمد فتحي ) -1

  .  90هوري ، بيروت ،   السن  دار ( . شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،2017عبد اللطيف ، براء منذر كمال )-2
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 المطلب الثاني  

 بتدائي في جرائم االرث الثقافيالتحقيق اال 

ل مرحلة تمهيدية  العتبار االستدال  زائية األولى من مراحل الدعوى الج يعتبر التحقيق االبتدائي المرحلة

الج التحقيق    زائيةللدعوى  تباشرها سلطة  التي  اإلجراءات  به: مجموعة  بلية    بالشكل  ويقصد  قانونا  المحدد 

ممثلة في النيابة العامة أصال أو في قاضي  تمحيص االدلة وتدقيقها والكشف عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة  

 .التحقيق أو في مأمور الضبط القضائي متى ندب لذلك  

ز وتعد إجراءات التحقيق االبتدائي ذات طبيعة قضائية وليست إدارية تتسم بالحيدة وتهدف إلى تعزي

، ويشترط في إجراءات التحقيق أن يددون    الدالئل الواردة بمحضر االستدالل، سواء كان ضد المتهم أو لصالحه

بمعرفة كاتب مختص وألن يجري في سرية تامة عن الجمهور وألن يتم في حضور الخصوم وألن يحلف الشاهد 

 1اليمين . 

سيقتصر على تناول: الجهة القائمة بالتحقيق    االرث الثقافي وتناولنا لمرحلة التحقيق االبتدائي في جرائم  

 :  أوال، ثم نتناول إجراءات جمع األدلة ثانيا، وذلك على النحو التالي

  الفرع االول : الجهة القائمة بالتحقيق

 55يتبين لنا من خالل االطالع على جرائم االرث الثقافي الواردة بقانون االثار والتراث العراقي رقم  

   عدم اشتراط تقديم شكوى او طلب للحصول على اذن لتحريك الدعوى الجنائية ، وعليه فان    2002لسنة  

 
 .  163( ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ابن االثير ، الموصل ،    2005عبدهللا ، سعيد حسب هللا ) -1
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االرث الثقافي ، دون تقييد سلطتها مطلق الحرية في تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم    الدعاء العام في العراقل

 على شكوى او طلب او اذن .

  وال يمكن اعتبار منح المشرع العراقي الحق لوزير الثقافة او السلطة االثارية تقديم بالا للنيابة العامة 

خاصة لتحريك الدعوى    م ضد مرتكب السلوك االجرامي ، اقرار ال حكا   في االردن او االدعاء العام في العراق

جنائية الناشئة عن جرائم االرث الثقافي ، فال يعد االبالا هنا طلبا علق المشرع تحريك الدعوى الجنائية فيها  ال

او    عليه ، اذ ال يتعدى كونه بالغا فقط ، وال يعد البالا قيد على تحريك الدعوى ، اذ تملك النيابة العامة

، ودون  يا كان مصدر علمها بوقوع الجريمةلثقافي أتحريك الدعوى الجنائية في جرائم االرث ا  االدعاء العام  

 قصر االبالا على وزير الثقافة او السلطة االثارية . 

 الفرع الثاني : اجراءات التحقي  االبتدائي في جرائم االرث الثقافي  

إن الهدف من التحقيق االبتدائي هو الوصول للحقيقة، وهذا ال يتم إال عن طريق جمع األدلدة للوصول 

على هذه اإلجراءات علدى    قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي  ا لبدراءة المتهم أو إدانته، وقدد ندص  إمد

سدبيل المثال ال الحصر: االنتقدال والمعايندة وسدماع الشهود ونددب الخبدراء والتفتيش واالستجواب والمواجهدة، 

 1.  لحقيقةوعليده يحدق للمحقدق مباشدرة أي إجدراء آخدر للوصدول ل

 :  نواعأ  ويمكدن تدصنيف إجراءات التحقيق، وفقا لطبيعتها القانونية إلى ثالثة

: يقصد بهذه اإلجراءات تلك التي تعد حسب األصل من إجراءات إجراءات تحقي  ذات طبيعة استدالليةاوال :  

االستدالل نظرا لعدم مساسها بحقوق وحرية األفراد، إال أنها تعد ضمن إجراءات التحقيق االبتدائي متى التزمت  

 
. 375( . اصول االجراءات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  2019نمور ، محمد سعيد )  - 1   
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ل،  سلطة التحقيق بالشروط القانونية التي يوجبها القانون العتبارها كذلك، وتتمثل هذه اإلجراءات في االنتقا

 . والمعاينة، وندب الخبراء، وسماع الشهود 

يقصد بها تلك التي ال يتصور مباشرتها إال من  إجراءات تحقي  ذاتية تباشرها سلطة التحقي  بنفسها:  ثانيًا :  

قبل سلطة التحقيق فقط، وال يتصور ندب مأمور الضبط القضائي للقيام بها، وألن كان يجوز القيام ببعضها في  

 .  والمواجهة والحبس االحتياطي االستجواب أو الضرورة، وتتمثل هذه اإلجراءات في  حالة االستعجال

  : التحقي   ثالثًا  جهة  قبل  من  لمباشرتها  الق ائي  ال بط  ماأمور  نادب  ياتاصاور  ذاتياة  تحقيا   إجاراءات 

 . فتيشوتتمثل هذه اإلجراءات في: األمر بالحضور، واألمر بالقبض واإلحضار، واألمر بالت المختصة:

االرث ولن نتعرض لهذه اإلجراءات جميعها، وألنما سنقتصر على تلك التي تتسم بقواعدد خداصدة تتعلدق بدجدرائم  

 فقط، ويمكدن حدصدرهدا فدي إجراءات المعاينة وندب الخبراء واإلنابة القضائية، على النحو التالي:  الثقافي

 االرث الثقافي : االنتقال والمعاينة في جرائم   -1

الفقرة أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن " لقاضي التحقيق أن    56نصت المادة  

ينتقل الى اي مكان تقتضي مصلحة التحقيق االنتقال الية داخل اختصاصه ال تخاذ اي اجراء من اجراءات 

على انه " على عضو الضبط القضائي اذا اخبر عن جريمة مشهودة او   43التحقيق " ، كما نصت المادة  

التهمة المسندة   عناتصل علمه بها ان ينتقل فورا الى محل الحادثة ويدون افادة المجنى عليه ويسال المتهم  

ليها  الية شفويا ويضبط االسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحاف  ع

ويثبت حالة االشخا  واالماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضرا وينظم محضرا  
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قيق  مما يعني أن المعايندة إجدراء مدتدروك لتقدير قاضي التح   1، "بر قاضي التحقيق واالدعاء العامبذلك وان يخ 

 . يقوم به إذا رأى ضرورة لذلك

المعاينة في جرائم   الثقافي  اوتعد  التحقيق    ي إجراء جوهر   الرث  انتقدال قاضي  إذ البد من  إلثباتها، 

التي تم التعدي عليها أو    االرثيه  لمعاينة المتاحف الواقدع عليهدا جريمدة سدرقة محتوياتها، أو معاينة األراضي  

سلطة التحقيق فهنا    التنقيب فيها بالمخالفة ألحكام القانون، أما إذا كان محل الجريمة يمكن نقله للعرض على

من مكانه إلى مركز الشرطة ثم إلى سلطة التحقيق هو أمر    اإلرث وكة لتقديره، إال أن انتقال  تكون المعاينة متر 

ال انتقال  للمعاينة حفادا على  يعرضده ألخطار عديدة، واألفضل هو  له  المشرع  اإلرث محقق  ، ويتعين على 

وتحديد إجراءاته كإجراء ضروري من    والتراث  أن ينص صراحة على إجراء المعاينة في قانون اآلثار    العراقي

 2. دلةإجراءات األ

 :محل الجريمة االرث الثقافيندب الخبراء لفحص  -2

األصل العام هو أن مسألة ندب خبير سلطة تقديرية للمحقق، فله أن يندب خبيرا إذا رأى ضرورة لذلك، 

  االرث الثقافي ن األمر يختلف من جريمة ألخرى حسب طبيعتها، إال أن األمر يختلف بالنسبة لجرائم  وبالتالي فإ

الفنية التي ال يستطيع القاضي أو المحقق إبداء رأيه بها،    ارثاً إذ إن تحديد ما يعد   من عدمه من المسائل 

تقوم اللجنة بفحص كل قطعة   أمر ضروري، حيث   االرث الثقافيوبالتالي تعد مسألة ندب الخبير في جرائم  

وليست مزيفة وذلك يكون عن طريق التأكد من أن النقوش والكتابات   االرث فحصا دقيقا حتى تتأكد من أنها من  

 
   . 1971لسنة  23من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم   43المادة   - 1
. 178عبدهللا سعيد حسب  هللا ، مرجع سابق ،    -2   
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يست مكونة من مواد حديثة، وألن تكون مصنوعة من  ألوانها ل الهيروغليفية سليمة وليس بها أخطاء، وألن تكون 

 1.  وبشكل متناسق في الطول واألبعاد  مواد قديمة

  سلطة االثارية على أن " يتولى ال  49نص في المادة    العراقي    والتراث    ولذلك نجد أن قانون اآلثار

وتقوم هذه اللجدان بإعداد   االرث الثقافي  تشكيل اللجان الفنية واألثرية التي تقوم بفحص القطع محل جرائم  

 2." دائج الفحص وتقدمها إلى جهات التحقيق والمحاكمالتقارير الفنية واألثريدة بنت

المتعلقة   القانون قد نظم مسألة ندب الخبراء في الجرائم  الثقافيمما يعني أن  وذلك لطبيعة    باإلرث 

فنية ال    اإلرث  بهم، فهي مسألة  التحقيق االستعانة  الذي يستلزم خبرة خاصة في حالة فحصه، وعلى جهة 

االحتفا    سلطة االثاريةي أن يبدي رأيه فيها، على النحو السابق إيضاحه، ويجوز لليستطيع المحقق أو القاض

المضبوطة عقب انتهاء فحصها من قبل اللجان الفنية لحفظها وحمايتهدا مدن التلف علدى ذمدة    االرثية بالقطع  

 .  و تسليمها لحائزيهاالقضايا المنظدورة، لحديدن الفصل النهائي في القضايا وصدور قرار بمصادرتها لصالحه أ

ويأخذ الخبير حكم الشاهد حيث    قأو المحققاضي التحقيق  بعد تكليفه من    يباشر الخبير أعماله  

أن لم يكن من الخبراء القضائيين ، وال يشترط حضور قاضي التحقيق او المحقق عند اداء الخبير يحلف اليمين  

 يكتفي بتكليف الخبير بأداء المهمة بعد تفهيمه بها. لخبرته فله ان يحضر كلما استدعت الضرورة ، وله ان  

 

  

 
 .  64مصطفى ، جمال محمد ، مرجع سابق ،     -1

  . 2002لسنة   55من قانون االثار والتراث العراقي رقم  49المادة   -2
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 االنابة القضائية للتحقيق في جرائم االرث الثقافي  -3

يقصد بها اتخاذ مجموعة من إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطة القضائية الوطنية في الدولة بسبب 

ويعد مظهرا من مظاهر التعاون  ،    جريمة معينة، باسم ولحساب سلطة قضائية أجنبية وذلك بناء على طلبها

 . الدولي في مكافحة الجريمة

أهدم صدور مدن  القضائي  الدولي  التعاون  مرتكبيها    ويعد  وتعقب  الجريمة  مكافحة  فدي  الدولي  التعاون 

والقبض عليهم ومحاكمتهم، فإذا كدان األصدل أن تتدولى سلطة التحقيق أو المحكمدة المرفوع أمامهدا الددعوى 

التحقيق أو المحكمة   التحقيق فيها وألصدار حكم نهائي فيها، فإنه قد يحدث عقبدات تحدول دون قيام سلطة 

رها كامال وهندا يجوز لها أن تقوم بانتداب سلطة تحقيق أو محكمدة أخدرى لمباشرة كافة اإلجراءات  المختصة بدو 

 1. الالزمة إلصدار حكم

من الجرائم العابرة للحدود، فإن من األهمية بمكان اللجوء إلى اإلنابة    االرث الثقافيونظرا ألن جرائم  

القضائية كإجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي، فهو إجراء يساعد الدولة الطالبة على استكمال التحقيق ويعد  

 . مظهرا من مظاهر التقدم الحضاري الذي تأبى فيه العدالة أن تترك مجرما دون محاكمة

نظ بالمادة  ولقد  القضائية  االنابة  اجراءات  الجزائية  المحاكمات  اصول  قانون  طلبت      355م  ")اذا 

السلطات القضائية العراقية انابة السلطات القضائية في دولة اخرى ال تخاذ اجراء معين فيعرض الطلب على  

دولة ويكون لألجراء  بالطرق الدبلوماسية الى السلطات القضائية في تلك ال  همجلس القضاء االعلى ال رسال

 
الشرق  ( ، احكام االنابة القضائية في االجراءات الحقوقية ، رسالة ماجستير ، جامعة 2020الرجبو ، شهد جاسم اسمير )  - 1

. 12االوسط ، االردن ،      
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القضائي الذي تم بمقتضى هذه االنابة نفس االثر القانوني الذي  يكون له لو تم بواسطة السلطات القضائية  

 في العراق (".

بدالطرق    اإلنابدة  نقدل طدلدب  ويدتم  دولتين،  بين  تعاون  الدولية وجود عالقة  القضائية  اإلنابة  وتفترض 

 1ن اصول المحاكمات الجزائية .استناد الى قانو  الدبلوماسية 

 

 المطلب الثالث

مرحلة المحاكمة لمرتكبي جرائم االرث الثقافي    

هيأة للفصل فيها  ، فهي المرحلة النهائية إذ تكون مزائيةمراحل الدعوى الج  منالمحاكمة أهم مرحلة  

بات في الدعوى من المحكمة المختصة سواء باإلدانة أو بالبراءة، وتعرف هذه المرحلة   زائيبإصدار حكم ج

مرحلة   األدلة والقرائن ليتم تفنيدها، كما أنها  تطرحكدافدة أطدراف الددعوى دفدوعهم و بالتحقيق النهدائي إذ يبددي  

 ،  دون محاكمة زائيحتمية فال يتصور حكم ج

ة عن مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف تمحيص أدلة الدعوى  ويمكن وضع تعريف لها بأنها عبار 

جميعا سواء كانت في مصلحة المتهم أو ضده بهدف تقصي الحقيقة تمهيدا للفصل في الموضوع إما باإلدانة  

  2.  البراءةأو 

 
  . 1971لسنة  23من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم   355المادة  -1

طه ، محمود احمد ، شرح قانون االجراءات الجنائية ، الجزء الثالث الفصل في الدعوى الجنائية ، دار الكتب القانونية ،     -2
7 .  
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الدعاوي  في  بالفصل  القضائي  لالختصا   تحديددنا  خدالل  مدن  سديكدون  المحاكمدة  لمرحلدة  تناولندا 

من خالل  تحديد المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوي الجنائية  االرث الثقافي  الجنائية الناشئة عن جرائم  

 .الناشئة عن جرائم االرث الثقافي  

  الجنائية الناشئة عن جرائم االرث الثقافيالمحكمة المختصة  بالفصل في الدعاوي 

لم يخرج عن القواعد لعامدة المنصو  عليهدا فدي    والتراث العراقي  يمكن القول أن قانون حماية اآلثار  

والمتمثلة فيما ورد بنص المادة   االرث الثقافي  االعتداء على    ائمجر بدشان  اصول المحاكمات الجزائية  قدانون  

كلها او    االختصا  بالمكان الذي وقعت فيده الجريمة  يحدد بدأن "  اصول المحاكمات الجزائية  من قانون    53

كذلك منح قانون االثار والتراث العراقي سلطة    ،م لها او اي نتيجة ترتبت عليها "جزء منها او اي فعل متم 

/ اوال  20/اوال ( )19( و )15( و)  12رائم المنصو  عليها في المواد )  الفصل في الدعاوى الناشئة عن الج

وكذلك ،  الفقرة ب    48(  لرئيس السلطة االثارية  " وذلك استناد لنص المادة  36/ اوال وثالثا ( و )  22وثالثا ( )

 ب   48منح رئيس السلطة االثارية سلطة قاضي الجنح للممارسة االختصاصات المنصو  عليها في المادة  

   وقد قيدت المحكمة االتحادية صالحية قاضي الجنح للمودفين المدنيين وعليه فان صالحية بالغرامة فقط   1،،

نون اصول المحاكمات الجزائية  وكذلك المشرع االردني لم يخرج عن القواعد العامة المنصو  عليها في قا.  

تعين تخصيص محكمة للنظر في هذا النوع فقط من  ، فإنه ياالرث الثقافيونظرا لخطورة الجرائم الواقعة على  .  

، لما لتخصص القاضي من فوائد جمده تدصب جميعها  االرث الثقافي الجرائم برئاسة قاض متخصص في جرائم  

في مصلحة العدالة وهي الغاية المنشودة، فهدو دون شدك يد دي إلى إجدادة وألتقان العمل والتعمق فيه مما ي دي 

 
  - المادة 48 من قانون االثار والتراث العراقي رقم 55 لسنة 2002 . 1 
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لى الوجه األمثل، فضال عن أن عمل القاضي في كافة فروع القانون تكتنفه صعاب عديدة  إلى تحقيق العدالة ع

مع    يتماشىمطلوب، وهذا األمر    وما ه خاصة بعد تشعب المسائل القانونية إلى حد يصعب معه اإللمام بكل  

توصيات الم تمرات الدولية التي نادت بتخصيص القاضي الجنائي، وبالطبع في هذه الحالة فال بد من أن  

دورات علمية وفنية    االرث الثقافي الناشئة عن جرائم    زائيةتخصص في الفصل في الدعوى الجيتلقى القاضي الم

ويستطيع مناقشة الخبراء المنتدبين    واالرث والتراث    حتى يكون على دراية بعلم اآلثار  االرث الثقافيفي مجال  

 .  في هذه القضايا والترجيح بين تقاريرهم

الحظنا مما سبق ذكرة ان المشرع العراقي واالردني لم يخرج عن القواعد العامة المنصو  عليها في  

 قانون اصول المحاكمات الجزائية بشأن جرائم االعتداء على االرث الثقافي . 
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 المبح  الثاني  
عقوبة مرتكبي جرائم االرث الثقافي    

التعرف على عقوبة كل جريمة من   الثقافي سيكون من خالل  لعقوبة مرتكبي جرائم االرث  تناولنا  

 في مطلب مستقل . الجرائم كلً 

 المطلب االول   

 عقوبة جريمة سرقة االرث الثقافي  

   

الثقافي من اخطر الجرائم المهددة لتراث كل دولة ، وعلى هذه االساس  تعتبر جريمة سرقة االرث 

عملت معظم التشريعات الى معالجتها سواء بطريق مباشر او غير مباشر  وذلك من خالل فرضها لعقوبات 

 تختلف من تشريع ألخر .

عقوبة جريمة سرقة   2002لسنة  55اوال من قانون االثار والتراث العراقي رقم  40المادة  نصت حيث 

االرث الثقافي في نموذجها البسيط غير المقترن بظرف مشدد كما حددت ايضا الظروف التي تشدد  من هذه  

 :  " سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين وكما يلي  االعقوبة لذ 

 موذجها البسيط   الفرع االول : العقوبة في ن

بالسجن مدة ال تقل عن سبع  المادة اربعون    نصت    من قانون االثار والتراث العراقي على " يعاقب 

سنوات وال تزيد عن خمسة عشر سنة من سرق أثرا او مادة تراثية في حيازة السلطة األثرية وبغرامة مقدراها  

 1اثية في حالة عدم االسترداد ستة اضعاف القيمة المقدرة لإلرث الثقافي أو المادة التر 

 
. 2002لسنة  55من قانون االثار والتراث العراقي رقم  40المادة   -1    
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من خالل هذا النص يتضح أن التشريع العراقي قد تشدد مع الحيازة في مقدار العقوبة المفروضة عليهم حتى  

في نموذجها البسيط، حيث عد هذه الجريمة من الجنايات، في حين أن جريمة السرقة الواردة ضمن المبادئ 

بينما ه لقانون العقوبات تعد من الجنح إذا لم تقترن بظرف مشدد  نا نجده قد خرج عن المألوف في  العامة 

يدل على سنوات، وهذا  10–  6وفي نموذجها البسيط هي السجن لمدة من  االرث الثقافيالتجريم وجعل سرقة 

والنظر إليها على أنها ملك البالد و تاريت حضارته وتراثه الطويل، بل هو لم  رث الثقافي  اهتمامه باآلثار واال

 ستة أضعاف القيمة المقدرة لألثر أو المادة التراثية في حالة عم االسترداد.  يكتفي بذلك بل فرض تعويض مقداره

 الفرع الثاني : العقوبة في نموذجها المشدد  

لقد أشارت المادة األربعين من قانون اآلثار والتراث في المادة ذاتها جملة من الظروف المشددة  

 بعض الحاالت لذلك سوف نتناول هذه  والتي من شانها أن تصل إلى السجن الم بد أو اإلعدام في

 الصور من التشديد وهي: 

 . ارتكاب الجريمة من قبيل المكلفين بإدارة او حفظ او حراسة اآلثار او المواد التراثية -أوال

لقد شدد المشرع العراقي العقوبة في هذه الجريمة لكي تصل إلى السجن الم بد عند توفر هذا الظرف،  

العقوبة تتسم بالشدة والقسوة، ولكن حكمة التشديد واضحة هنا وهي إخالل هذا النوع من  وبال شك فإن هذه  

األشخا  بالمهام الملقاة على عاتقهم وبالثقة الموضوعة فيهم، من قبل الحجة المعنية التي أسندت لهم هذه 

ل األثرية من أي جهة أخرى  المهمة وهي دائرة اآلثار والتراث، إيمانا منها بقدراتهم في الحفا  على هذه األموا

كذلك فإن علة التشديد تكمن أيضا في سهولة ارتكاب هذه الجريمة من قبل ه الء األشخا  ولعل السبب في  

 في حيازتهم وعهدتهم.  االرث الثقافيهذه  ذلك هو كون 
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القانوني السليم لهذه الحالة هو    ومع هذا االتجاه للمشرع العراقي وصوابه في التشديد ولكن التكيف 

 1ليست السرقة، وألنما هي جريمة اختالس أثر أو مادة تراثية كانت موجودة في حيازتهم بحكم وديفتهم. 

 

  : ارتكاب الجريمة بالتهديد او االكراا -ثانيًا 

في هذا الظرف أمر العقوبة اختلف كثيرا عما ورد في الحالة السابقة، إذا ارتفع المشرع بالعقوبة لتصل  

ارتكابها بواسطة التهديد أو اإلكراه، ولعل المبرر في ذلك هو كون الجاني لم يكتف بأخذ المال  إلى اإلعدام عند  

فإنه يستعمل وسيلة إضافية وهي االعتداء على   ذلك  إلى  المجني عليه وألنما إضافة  التراثي من  أو  األثري 

عنوية، فالجاني الذي يصيب الغير المجني عليه إما بالضرب أو الجرح أو بالتهديد باستعمال القوة المادية أو الم

في ملكيته وحقه في سالمة جسده هو مجرم خطير يستحق بدون أدنى شك عقوبة مشددة، ولكن وفي كل  

وفعل السرقة وان تكون هناك معاصرة لهذه   األحوال ال بد من توافر عنصر العالقة السببية بين اإلكراه من جهة

  2.تقدير أن يسبقها بقليل تمهيدا الرتكابها رقة أو على األقلالجريمة أو يشمل هذا التهديد أعماال للس

 ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر يكون احدهم حاماًل سالحًا ظاهرًا او مخبأ -ثالثاً 

جعل المشرع عقوبة الجريمة مع قيام هذا الظرف االعدام، ويشترط لقيام هذا الظرف ان يكون الجناة  "

شخصين فأكثر ، بمعنى ان الحد االدنى للجناة هو اثنين ، وكذلك يجب ان يكون احد ه الء الجناة حاماًل  

ذا كان جميع الجناة حاملين  لسالح ويستوي ان يكون داهرًا ام مخبأ . وطبيعي ان هذا الشرط يعد متحققًا ا

  3. "للسالح

 
  1.  274طاهر ، تميم احمد ، مصدر سابق ، ص   -1

  . 277، مطبعة الزهراء للنشر والتوزيع ، بغداد ،    1السعدي حميد ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، ط  -2
  .  17سابق ،    مصدرالجبوري ، انس محمود خلف ودلشاد ،  -1
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/الهيئة الجزائية الثانية  9712تأييدا لذلك ما قررته محكمة التمييز االتحادية في العراق بقرارها المرقم  "

والذي جاء فيه:" أن إدانة المتهم والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة   2010/9/22بتاريت    3123/ ت/2015

 ."ن اآلثار والتراث العراقي النافذ ( من قانو 40لمادة )ثالث سنوات استنادا إلى ا

عقوبات مع التعويض أمام المحاكم المدنية الصادر من محكمة جنايات بابل،  3/132وبداللة المادة  "

د من وقائع الدعوى وأدلتها أن المتهم يقوم  يقد بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحًا، حيث تأي

 . "آلثار والتراث النافذ ن ا( من قانو 44فعله أحكام المادة ) اآلثار والمواد التراثية وبالتالي ينطبق علىبمتاجرة 

في المادة   2004( لسنة  23أما المشرع األردني فنلمس التساهل الذي وضعه في قانون اآلثار رقم )"  

 تزيد على ثالث سنوات، وكذلك ( عندما عاقب على سرقة القطع األثرية بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال26)

بغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار، وبما يتناسب مع قيمة األثر. مثال ذلك: ما صدر عن محكمة التمييز  

القاضي برد التمييز وتأييد القرار المميز وألعادة األوراق    2017/1483األردنية بصفتها الجزائية قرارها المرقم  

لقرار الصادر من محكمة استئناف معان القاضي بتأييد حكم محكمة جنايات إلى مصدرها، وذلك بتأييدها ل

والمتضمنة حبس المتهم لمدة ثالث سنوات مع األشغال الشاقة والرسوم عن    2016/85العقبة في القضية رقم  

ار فخار  قانون عقوبات أردني عن سرقة المتهم لمبالغ نقدية وأربعة جر   1/404جناية السرقة وفقًا ألحكام المادة  

 . "ل والتي تم ضبطهم في منزل المتهمأثرية من منز 

وذلك الن القدطع االرثيدة كداندت مدن ضدمن    العراقي  ويدرى البداحدث بدان المحدكمة قدد اخدذت بقداندون العدقوبدات 

لقدانون االثدار والتددراث ، باإلضدافة الى اعدم الدتي ال تخدضع  المدسروقة االعتدياديدة  تدطبيق  االشدياء  ال قداعدة 

اما في التشريع االردني فنلمس التساهل في العقوبة  حيث عاقب بالحبس مدة ال   القدانون االشدد فدي العقدوبة

  . تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة االف دينار  
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 المطلب الثاني 

 عقوبة جريمة التسبب في اتالف االرث

المشرع العراقي كل من تسبب في اتالف ارث او تراث ثقافي من خالل النص في قانون لقد عاقب  

سنوات وبتعويض مقداره    10( على انه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على    39االثار والتراث النافذ في المادة )

ي ضياعها او  ضعف القيمة المقدرة لإلرث الثقافي ، كل حائز لمخطوطة او مسكوكة او مادة تراثية تسبب ف

  1. تلفها كال او جزء بسوء نية او اهمال منه 

الفقرة ب اوال   16اما المشرع االردني فقد نص في قانون حماية التراث الحضري والعمراني  في المادة 

: يعاقب بغرامة ال تقل عن الفي دينار وال تزيد عن خمسة االف دينار كل من تسبب في اتالف موقع ارثي او  

  2ق ضرر فيه . تراثي والح

االطدوب علدعد  العقدالع  التدى  التشدريعين ي فرضهدوبات  واالردندالع  دا  يدراقي   ، البدي  هندحارى  ان  اك  دث 

بيدتف القداوت  يدانونين حيدن كل من  الباحدث  ان هندرى  تشدث  فداك  القددد  العدي  القد انون  في  انون  دراقي وتساهل 

 به . دي تسبدر التدب مع االثدي تتناسدوبة لكديد العقدد ي تشداالردن رع دترض على المشدان من المفدوك يداالردن

 

  

 
  .  2002لسنة   55من قانون االثار والتراث العراقي النافذ رقم   39المادة   -2
  .من قانون التراث الحضري والعمراني االردني  16المادة  -3
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 المطلب الثال   

 عقوبة جريمة التجاوز على االرث الثقافي 

( عشر سنوات لمن تجاوز على الموقع األثري  10عاقب المشرع العراقي بالسجن لمدة ال تزيد على )"

( من قانون اآلثار والتراث النافذ، 43وفق ما نصت عليه المادة )بالحفر أو التشييد أو الغرس أو السكن، وهذا 

( سبع سنوات من يتجاوز على المباني أو المحالت أو األحياء التراثية  7كما عاقب بالسجن مدة ال تزيد على )

( من 46المعلن عنها، بأعمال كالهدم أو تغيير االستعمال المخصص لها وهذا وفق ما نصت عليه المادة )

 . "نون المذكورالقا

/الهيئة الجزائية الثانية  4608وتأييدًا لذلك ما جاء في قرار لمحكمة التمييز االتحادية في العراق بالرقم  "

التي كانت قد جرمت  2015/ج.هد/163من تأييدها لقرار محكمة جنايات ذي قار المرقم    2055/ت/ 2015/

، عند قيامه عمدًا بحفر  2002لسنة    55ر والتراث رقم  من قانون اآلثا  1/43بموجبه المتهم وفقًا ألحكام المادة  

وتخريب موقع أثري معلم، من خالل إنشاء مقالع لألتربة على سطح التل األثري )أبو مالقط( وبيع ترابه دون  

من    3/132بالمادة  الحصول على إذن من جهة مختصة، وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين استدالال  

أللزامه بدفع تعويض مقداره مليار ومائتي مليون دينار عراقي إلى مفتشية آثار ذي قار، وهو  و   ،  قانون العقوبات 

 .  "ما يمثل ضعف القيمة المقدرة للضرر الذي أحدثه المتهم، وذلك بالتضامن والتكافل مع كل من تثبت إدانته

المرقم  " بقرارها  العراق  في  االتحادية  التمييز  محكمة  إليه  ذهبت  ما  الجزائية  3839وأيضًا  /الهيئة 

وذلك من خالل مجريات واقعة حدثت في محافظة صالح    2009/5/12بتاريت    3111/3110/2008الثانية/

الدين وأيدت محكمة التمييز االتحادية في حكمها على قرار محكمة جنايات صالح الدين، التي كانت قد حكمت  
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التعويض للهيئة العامة لآلثار والتراث، بسبب    على المتهمين بالحبس الشديد لمدة سنتين، مع االحتفا  بحق

   ."( من قانون اآلثار والتراث النافذ 15ذلك ألحكام المادة )ب  قيام المتهمين ببناء سكن في موقع أثري مخالفين

فعاقب قانون التراث الحضري والعمراني    االرثيةالمواقع    المشرع االردني فعاقب على التجاوز على    امأ"

لواقعة عليها بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على خمسمائة دينار على  ا  األردني على أعمال التجاوز 

و الكتابة على الموقع التراثي، أو بغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف  أ إلصاق اإلعالنات 

 " دينار

من  (     16)رخيص، وهذا ما جاءت به المادة  ضاف أو غير معالم الموقع التراثي دون تمن عبث أو أ"

  1. "قانون التراث األردني النافذ 

البدوي بعدرى  التداحث  لدد  التدعرض  العدشريعيدموقف  فيدراقي واالردندن  يتدي  بتدما  التدجاوز علدىعلق  واقع  دالم  دجريم 

ث دن من حيدع كل من البلديدظمة في تشريدة المنداسة العقابيدي السيدر فداوت كبيداك تفدة ان هندية او التراثيداالرث

للمدواقع االرثيدة  اهل  ددد والتسدالتش الحمداية  يعتدبر ردعدًا ويعدزز  التشددد  العقابيدة ، وال غرو ان  في نصوصدها 

 لى المواقدع االثريدة والتراثيدة. تعددي عوالتراثيدة ، وان التسداهل يد دي الى االستخدفاف بالعقدوبة وارتكاب افعال ال

  

 
. من قانون التراث الحظري والعمراني االردني النافذ  16المادة  - 1   
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 لمطلب الرابعا

 عقوبة  جريمة اخراج المادة االرثية او التراثية خارج الدولة

( منه على حبس  41في المادة )  2002لسنة    55ص المشرع العراقي في قانون االثار والتراث رقم  ن

( مئة ألف    100000ثالث سنوات وبغرامة مقدارها )( 3من يخرج مادة تراثية خارج العراق مدة ال تزيد على )

  1دينار . 

اما المشرع االردني فقد عاقب على اخراج القطع التراثية بالحبس مدة ال تقل عن سنه وال تزيد عن  

ثالث سنوات وبغرامه ال تقل عن ثالثة االف دينار ، كما اوجب مصادرة االثر في حالة ضبطه استنادا الى  

 2 قانون االثار النافذ .( من  26المادة)

ي التراثية  المادة  اخراج  المفروضة على جريمة  العقوبات  نصي  االطالع على  البد وبعد  ان  داحدرى  ث 

ي  دي العراقدافديب االرث الثقدذي يصدرر الدع الضدب مدناس دريمة ال تتدذا الجدانونين لهدي كال القدقررة فدوبة المدقدالع

 ي .دواالردن

  

 
من قانون االثار والتراث العراقي النافذ .  41المادة  - 1    
.من قانون االثار االردني النافذ  26المادة   -  2    
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 لمطلب الخاما ا

 عقوبة جريمة االضرار بالمواقع االثرية والتراثية 

 على : العراقي ( من قانون االثار والتراث  43نصت المادة )

( سنوات من حفر او شيد او غرس او سكن في موقع أثري أو بناء    10يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )  :اوالً 

استعمله استعماال يخشى معه تلفه او تضرره او تغير مزيته ،   اثريا او تراثيا او تصرف بمواد االنشائية او

 وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للضرر وازاله التجاوز على نفقته . 

يعاقب بالعقوبة المنصو  عليها في البند اوال من هذا المادة المودف أو ممثل الشخص المعنوي الذي   :ثانياً 

 رية او الدور واالحياء التراثية .يحدث ضررا متعمدا في المواقع االث

اذا كان الشخص ومن خالل هذا النص نالح  ان المشرع العراقي قد ساوى في العقوبة في حالة  

  1.مودف او غير مودف 

في    2005( لسنة  5اما المشرع االردني فقد نص في قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم )
 - ب : يعاقب بغرامة ال تقل عن الفي دينار وال تزيد عن خمسة االف دينار كل من : 16المادة 
 اتلف او عبث او ساهم قصدا بالحاق ضرر باي موقع تراثي او اي جزء منه .  -1
 صول على موافقة مسبقة من اللجنة. غيير على معالم اي موقع تراثي دون الحتاجرى اي اضافة او   -2
  2استخدم الموقع التراثي بشكل مخالف ألي استخدام تم تحديده من اللجنة .  -3

ته  ديفدود   هلدد تسدا قدياندف الن احد وددص المدسبة لشخدوبة بالندديد العقدروري تشدن الضدث مداحدرى  البدوي
 .مةدالجريمام دي اتدف

 
. من قانون االثار والتراث العراقي النافذ 43المادة   - 1   
.حضري والعمراني االردني النافذ من قانون التراث ال 16المادة   -  2    
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 الفصل الخاما  

 الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 الخاتمة

الحماية الجزائية لإلرث   الدراسة والتي ناقشت  من خاللها مسالة  حمد هللا الذي مكنني من اتمام هذهال

فقد حرصت  االرث الثقافي باإلنسانية جمعاء    ، والرتباط هذا، لما يحوز هذا الموضوع من اهمية كبيرة  الثقافي

، وان توليها اهتماما خاصًا بتشريعاتها الوطنية ، وهذا يأتي نتيجة لوعي وسياسة الدولة  الدول على الحفا  عليها

 وثقافته القانونية . 

وينعكس هذا االهتمام من خالل الحفا  على االرث الثقافي عن طريق ديمومة صيانتها ، وترميمها  

 ا تسنه الدول من تشريعات خاصة بها . ، من خالل م تها من االعتداءات التي تقع عليهايوحم

فقد اوليا اهتمام باإلرث    وألن العراق واالردن هما جزء من المجتمع الدولي واصحاب تاريت حضاري ،

الثقافي من خالل سنهم لقوانين خاصة بهما ، مع اختالف في وجهات النظر القانونية بالنسبة لإلرث الثقافي 

من حيث المعايير المتبعة ، او حمايتهم الجنائية المتفاوتة فيما بينهم من خالل التشدد والتساهل في النص 

 تداء على االرث الثقافي .العقابي الوارد على التجاوز او االع
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ومن خالل بحثنا الموسوم ) الحماية الجزائية لإلرث الثقافي ( توصلنا الى العديد من النتائج والتوصيات  

   -وكاآلتي : 

 : النتائج  اوالً 

تبين لنا ان االرث الثقافي يختلف عن االثار من خالل الفترة الزمنية ومثاًل المشرع العراقي اعتبر   -1

  200سنة على الشيء فاكثر يدخله في عداد االثار اما اذا كانت الفترة أقل من    200مضي فترة  

وما   1975ام  ، اما المشرع االردني فقد اعتبر االثار ما قبل ع سنة فذلك يجعله من االرث الثقافي

 .  بعده يعتبر ارث ثقافي

تبين لنا االرث الثقافي يتميز عن الكنوز من حيث ان االرث الثقافي يمكن ان يكون منقوال او غير   -2

 منقول اما الكنوز ال يمكن ان تكون اال اموال منقولة . 

افي مثل اتفاقية  اتضح لنا ان المعاهدات الدولية قد نصت على الحماية القانونية والجزائية لإلرث الثق -3

 . 1972اليونسكو لحماية االرث العالمي الثقافي والطبيعي  

تبين لنا ان النموذج المطلوب في بعض من الجرائم التي تقع على االرث الثقافي يفترض وجود ركن  -4

 . السرقة الجرائم جريمة  ومن هذهبمحل االختالس مفترض والذي يتمثل 

ها في التحري والتحقيق وباقي اجراءات المحاكمة ال تختلف لنا ان االجراءات الواجب اتخاذ اتضح   -5

عن باقي االجراءات المتطلبة بصورة عامة فال تتميز االجراءات الجنائية في جرائم االرث الثقافي عن  

 غيرها من الجرائم . 

اتضح لنا ان عقوبة جريمة االتالف فيما يخص المشرع العراقي كانت كافية اذ انه عاقب بالسجن   -6

سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة لإلرث الثقافي بينما في التشريع   10ال تزيد على مدة 
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ار وال تزيد عن خمسة االف  االردني لم تكمن العقوبة كافية اذ انه عاقب بغرامة ال تقل عن الفي دين

 دينار. 

تبين لنا ان عقوبة جريمة اخراج االرث الثقافي ال تتناسب مع الضرر الذي يصيب االرث الثقافي في   -7

 التشريع العراقي واالردني . 

تبين لنا ان المشرع العراقي واالردني في جريمة االضرار بالمواقع االرثيه قد ساوى في العقوبة بين   -8

 اذا كان الشخص مودفًا او غير مودفًا .

بعد التعرض لموقف التشريعين العراقي واالردني فيما يتعلق بجريمة التجاوز على المواقع اتضح لنا   -9

 االرثية ان هناك تفاوت في السياسة العقابية المنظمة في كل من التشريعين . 

وجدنا ان الجهات المختصة في كل من العراق واالردن لم تطبق بشكل دقيق ما تضمنته االتفاقيات   -10

 . جت موضوع تجريم االعتداء على االرث الثقافيالدولية التي عال

  



99 
 

 : التوصيات   ثانيًا 

المشرع العراقي واالردني بالتشديد في العقوبة بالنسبة لجريمة اخراج االرث الثقافي كونه وصي الباحث  ي -1

 ال تتناسب مع الضرر الحاصل من جراءه . 

اقعة على االرث ة للنظر في الجرائم الو عراقي واالردني تحديد محكمة مختصالمشرع اليوصي الباحث  -2

وجسامة الضرر الحاصل من جراء    ألهميةوذلك    المحكمة نوعيا في هذا الجرائم  الثقافي لتختص هذه

 الجرائم .   هذه

المشرع االردني ان ينحو نحو ما ذهب اليه المشرع العراقي في التشديد بالنسبة لعقوبة   يوصي الباحث  -3

مقداره ضعف   سنوات وبغرامة  10مدة ال تزيد على  جريمة اتالف االرث الثقافي الذي عاقب بالسجن  

 الثقافي .القيمة المقدرة لإلرث 

الجهات المختصة داخليا في كل من العراق واالردن تطبيق نصو  االتفاقيات التي  يوصي الباحث   -4

 . ناسب التطبيق مع نصو  االتفاقيات عالجت الجرائم الواقعة على االرث الثقافي بشكل اكثر دقة ليت 
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 قائمة المصادر والمراجع

 واًل : الكتب  ا

  لسان العرب ، الجزء االول ، جذر اثر ابن منظور ، -1

 ( قانون العقوبات القسم الخا  ، الفنية للطباعة والنشر . 2017أبو عامر ، محمد زكي )   -2

 ، دار المعارف ، مصر.  2( . المعجم الوسيط ، المجلد االول ، ط  1973انيس ، ابراهيم واخرون ) -3

 مطابع الدستور التجارية .  ( . الوسيط في قانون العقوبات ،2012الجبور ، محمد ) -4

( . شارع قانون العقوبات القسم العام  ، دار السنهوري،   2018فخري عبد الرزاق صلبي )  الحديثي ،   -5

  بيروت .

( ، الحماية الجنائية لآلثار دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،    2007الحذيفي ، آمين محمد )  -6

  القاهرة.

ح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة ، دار  ( شر   1962حسني ، محمود نجيب )   -7

  النهضة العربية ، القاهرة .

  ( .شرح قانون اإلجراءات الجنائية،  دار النهضة العربية ، القاهرة.  1988حسني ، محمود نجيب )   -8

 بيروت.(. الركن المادي للجريمة ، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010الحياري ، معن احمد محمد ) -9

  ( ، شرح قانون العقوبات القسم الخا ، المكتبة القانونية، بغداد.  1988ماهر عبد شويش )الدرة ،   -10

 ( ، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية،  النهضة العربية ، القاهرة.  2016سرور، أحمد فتحي )  -11

 بغداد . (. شرح قانون العقوبات الجديد ، مطبعة المعارف ، 1970السعدي ، حميد )  -12
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 ، مطبعة الزهراء للنشر والتوزيع ، بغداد. ١السعدي حميد ، النظرية العامة للجريمة السرقة ، ط  -13

  (. قانون العقوبات القسم الخا  ، المكتبة القانونية ، بغداد . 2019السعدي ، واثبة داوود )  -14

 الثقافة لنشر والتوزيع، عمان. (. شرح االحكام العامة في قانون العقوبات، دار  2011السعيد، كامل ) -15

الشاوي ، سلطان عبدالقادر و الخلف ، علي حسين ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة   -16

  القانونية ، بغداد .

الوطنية    شحاته ،  -17 المعاصر ، الشركة  الدولي  القانون  الحربي وقواعد  مصطفى كامل ،  االحتالل 

  للتوزيع والنشر  ، القاهرة ، بدون سنة نشر .

   الصابوني ، محمد علي ، مختصر تفسير ابن كثير ، المجلد الثالث . -18

  والتوزيع ، بيروت .( . القاعدة الجنائية ، الشرقية للنشر  1959الصيفي ، عبد الفتاح مصطفى )  -19

  ( . القسم العام في قانون العقوبات .2005الصيفي ، عبدالفتاح وجالل ثروت ) -20

قانون اإلجراءات الجنائية ، الجزء الثالث ، الفصل في الدعوة الجنائية،  طه ، محمود احمد ، شرح   -21

  دار الكتب القانونية .

ة لآلثار )دراسة مقارنة( ، دار الفكر والقانون  ( . الحماية الجنائي  2019نانسي محمود أحمد )  طه ،   -22

  ، المنصورة .

 (. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، السنهوري، بيروت.2017عبد اللطيف، برا منذر كمال ) -23

24-   ( األثير    2005عبد هللا ، سعيد حسب  هللا  ابن   ، الجزائية  المحاكمات  قانون أصول  ( . شرح 

   .الموصل

 ، المنشورات القانونية ، بدون سنة طبع.  2، ط   3، الموسوعة الجنائية  ، ج    عبد الملك ، جندي -25
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26-   ( ،   2000عوض ، محمد عوض  للنشر  الجديدة  الجامعة  دار   ، العام  القسم  العقوبات  قانون   )

  اإلسكندرية .

القانوني  2018الكناني ، نغم داغر )   -27 القانونية لألثار ، المركز القومي لإلصدارات  ة ،  ( الحماية 

 القاهرة  . 

( . شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار الثقافة لنشر والتوزيع ، 2020المجالي ، نظام توفيق ) -28

 عمان .

  الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامرية .( .  1985محمد ، عوض ) -29

دار الكتب والوثائق    ( .شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،    2004مصطفى ، جمال محمد )   -30

  ، بغداد .

31-   ( محمود   ، المعارف،   2004نصر  منشاة  العامة  المصلحة  في  المضرة  الجرائم  في  الوسيط   .)

  اإلسكندرية .

  ( . أصول اإلجراءات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. 2019نمور ، محمد سعيد )   -32
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 الرسائل الجامعية   ثانيا :

1-  ، ،    ابراهيم  ،  وليد محمد رشاد  الخا   الدولي  القانون  في  الثقافي  التراث  وعناصر  اآلثار  حماية 

  اطروحة دكتوراه  ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة .

الجنائية لآلثار والتراث الثقافي بين التشريعات ( . الحماية  2019مي ، بنان عبد الحق رشيد )ظاال ع  -2

الدولية ، رسال والمواثيق  ، الوطنية  القانون  كلية  العربية ،  ، جامعة عمان  ة ماجستير غير منشورة 

  األردن.

حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  ( .  2004البر زنجي ، زهراء ) -3

 . جامعة بغداد 

رسالة ماجستير    أحكام االنابة  القضائية في اإلجراءات الحقوقية،( .  2020الرجبو، شهد جاسم أسمير ) -4

 ، جامعة الشرق االوسط ، األردن .

( الحماية الجنائية لآلثار في فلسطين دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه،    2016الشيت ، محمود محمد )   -5

   كلية الدراسات العليا ،  الجامعة األردنية ، األردن .

ة لألثار )دراسة مقارنة ( ، رسالة  ( . الحماية القانونية المدني 2002العكيدي ، ثائر سعد عبدهللا ، ) -6

 ماجستير ، جامعة بابل ، كلية الحقوق ، العراق . 

 ثالثًا : المجالت واالبحاث والدوريات  

شور ، الرافدين للحقوق ، ( . الحماية الجنائية للتراث الثقافي ، بحث من  2017تميم طاهر )  احمد ،   -1

 .   32عدد 
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بحث منشور  ( ، النظام القانوني الدولي لالسترداد الممتلكات الثقافية ،    2019محمد ، اسامة صبري ) -8
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