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الممخص

يعد الحفاظ عمى المخطوط حفاظ عمى اليوية الوطنية و وسيمة لكتابة
ّ
 عف طريؽ مجموعة وضع القواعد القانونية التي، لذا تسعى الدوؿ لمحفاظ عميو،التاريخ
.تجرـ االعتداء عميو وكذلؾ وضع آليات قانونية دولية و وطنية

 يعالج،والجزائر باعتبارىا كانت دولة مستعمرة فقد تعرضت لنيب مخطوطاتيا

.المقاؿ واقع المخطوطات الجزائرية و الحماية القانونية ليا في السمـ والحرب
 القانوف،  المخطوطات الوطنية،  الحماية القانونية: كممات مفتاحية
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Abstract

Maintaining the manuscript, keep on national identity are a

means to write history, so states seek to maintain, through a set
of legal rules that criminalize the abuse as well as the

development of national and international legal mechanisms.

Algeria, was a state of the colony, so, it was exposed to plunder
the manuscript. the article deals with the reality of the Algerian
manuscripts and legal protection in peace and war.
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المقدمة

يعد المخطوط ابف بيئتو و عصره  ،فيو مف يحفظ بصدؽ تاريخ األمـ

وحضاراتيا ،لذا لما كانت الجزائر مستعمرة فرنسية ،وكاف ىدؼ المستعمر طمس

مقومات الدولة الجزائرية وتحويميا إلى مقاطعة فرنسية ،استعممت فرنسا كؿ الوسائؿ
واألساليب لتدمير المجتمع الجزائري وىويتو إلخفاء كؿ أثر قد يدينيا مستقببل ،فقامت

بسرقة و إتبلؼ العديد مف المخطوطات الوطنية ،ومف ىنا يطرح تساؤؿ ما ىو الوضع

القانوني لممخطوطات الوطنية ،و ما أىميتيا ؟ و ىؿ نظـ ليا المشرع الجزائري قواعد
قانونية لحمايتيا؟ وما الحماية التي وفرىا ليا القانوف الدولي وىؿ يمكف تجريـ فرنسا

ومعاقبتيا عف جرائميا بحؽ المخطوطات الوطنية

لئلجابة عمى ىذه اإلشكاليات كاف مف األىمية بمكاف التطرؽ إلى الخطة األتية:

أوالً :واقع المخطوطات الوطنية و أىميتيا في كتابة التاريخ.

 -0واقع المخطوطات في الجزائر.

 -9أىمية المخطوطات الوطنية في كتابة التاريخ.
ثانياً :القوانيف الدولية و الوطنية لحماية المخطوط.

 -0القوانيف الدولية لحماية المخطوط.

 -9القوانيف الوطنية لحماية المخطوط.

ثالثاً :المسؤولية القانونية لفرنسا عف انتياكاتيا لمقواعد الدولية لحماية المخطوطات في
الجزائر

 -0ا لجرائـ التي ارتكبتيا فرنسا لطمس المخطوطات الوطنية .
 – 9محاكمة فرنسا عف جرائميا المرتكبة في حؽ الدولة الجزائرية .

أوالً  :واقع المخطوطات الوطنية و أىميتيا في كتابة التاريخ.

يعد أوؿ ذكر لكممة المخطوط عند "الزمرخجي"  ،فالمخطوط ىو الكتاب الذي
ّ
كتب أو ُخط باليد عمى خبلؼ الكتاب المطبوع الذي أنجز باستعماؿ اآللة الطابعة  ،و
كاف العرب يطمقوف عميو ألفاظ أخرى مثؿ "كتاب عتيؽ" " ،نسخة عتيقة" 0،وعميو
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فالمخطوط ىو كؿ ما كتب باليد سواء كانت وثيقة أو رسالة أو كتاب أو حفر نقش
عمى الحجر أو رسـ عمى قماش أو غيره ؛ لذا فالمواد التي كتب بيا المخطوط تعكس

سمات العصر الذي صنع فيو ،فيو يمثؿ وحدة تاريخية كاممة.

9

سنبدأ بعرض أىمية المخطوطات ثـ نعرض واقعيا في الجزائر.
أىمية المخطوطات :أجمع عمماء منياج تحقيؽ التراث بأف اختيار النسخة المخطوطة

التي تعتمد أصبلً لتحقيؽ أي نص تراثي ىي ركف أساسي ال يمكف االستغناء عنو أو

التساىؿ فيو 3.لذا تبرز أىمية المخطوطات فيما يمي :

تعد ىي الشاىد عمى أحداث التاريخ و محطاتو .
 ّ0
 تساعد في إعادة قراءة التاريخ و تصحيح الماضي و الحاضر بأبعاد مختمفة. الكشؼ عف زيؼ اإلدعاءات الفرنسية و الروايات التاريخية التي كانت تدعيعدـ وجود حضارة في الجزائر.

 الكشؼ عف نصوص أصمية تديف المستعمر و جرائمو . -تساعد في كشؼ األدلة القانونية لمحاكمة فرنسا دولة و قادة و جنوداً.

 -تسيـ في الكشؼ عف الجوانب السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

و العممية و الفكرية لينقميا المؤرخوف بصورة كاممة و صحيحة .

 مفتاح لتفسير العديد مف األحداث و األمور الدينية منيا و التاريخية . -تمثؿ عنصر اليوية و مقوـ أساسي مف مقومات الذاكرة الوطنية .

يعد المخطوط أىـ تراث وطني مكتوب إف لـ نقؿ الوحيد الذي قاوـ عوامؿ
 ّ3
الزمف.
 -يعكس المخطوط خصوصية و ذاتية الحضارة اإلسبلمية في الجزائر .

كما تزداد أىمية المخطوط بالنظر إلى أىمية حفظو وحمايتو و صيانتو لما

يتعرض لو مف تمؼ و اندثار بسبب تكرار استعمالو ،و كذلؾ إلمكانية تمفو ألسباب
طبيعية.

واقع المخطوطات الجزائرية
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بدء بالنفوذ
إف الظروؼ التاريخية و السياسية التي عاشتيا الدولة الجزائرية ً
العثماني إلى االستعمار الفرنسي كانت سبباً في طمس العديد مف المخطوطات  ،مثاؿ
عف ذلؾ ما وقع مف استيبلء عمى مخطوطات قسنطينة التي نقمت إلى فرنسا عاـ

0337ـ بعد المعركة مباشرة  ،كما أباد المستعمر المكتبة التراثية لؤلمير عبد القادر في
 ، 0333و استولى عمى مكتبة الشيخ الحداد عاـ 0370أثناء مقاومتو لممستعمر  ،و
كاف مف أكبر جرائـ االستعمار حرؽ مكتبة الجزائر قبيؿ استقبلؿ الجزائر عاـ .0239

3

فضبلً عف طمسو لمعديد مف المخطوطات لعمماء جزائرييف فروا منو  ،و آخروف نفاىـ

ليطمس كؿ مخطوطاتيـ .

استعممت فرنسا طرائؽ غير مباشرة إللغاء المخطوط عف طريؽ السياسة

التجييمية لمنع الجزائرييف مف تعمـ دينيـ و ثقافتيـ و دراسة مخطوطاتيـ  ،إذ كاف يتـ

إغبلؽ المساجد في وجو العمماء ليتـ تحويميا إلى ثكنات و كنائس ،و ىو ما ظير جمياً
في مخطوطاتيـ فنذكر مخطوط "الطاىر العبيدي" سنة 0203و الذي ظير فيو العديد

مف األخطاء التي تعكس بيئتو و سياسة االستعمار التجييمية 7.فقد حاوؿ المستدمر

الفرنسي استبداؿ الديف اإلسبلمي بالمسيحية فكاف الجنراؿ بيجو " "Bugeaudيجمع
األطفاؿ الجزائرييف خاصة اليتامى منيـ و يرسميـ إلى القسيس  ،لذا كاف جيد

الجزائرييف منصباً عمى حفظ القرآف عمى األقؿ.

وعمى الرغـ مف كؿ محاوالت فرنسا إللغاء اليوية الوطنية إال أنو مازالت العديد مف

الزوايا التي اشتيرت بمخطوطاتيا عمى غرار زاوية "اليامؿ" ،و مكتبة زاوية "طولقة" و
الزاوية "الزيانية القندوسية" و غيرىا .لكف يتعرض ما بقي مف مخطوطات في الجزائر

إلى خطر التمؼ نتيجة نقص التجييزات التي تساعد في حفظيا و صيانتيا ،خصوصاً
أنيا مف مواد عضوية سيمة التمؼ مع مرور الوقت مما يعرضيا لبلنكسار و بيتاف

األحبار و اختفاء الكتابات فضبلً عف األخطار الطبيعية مف حرائؽ و أمطار بالنظر
إلى مكاف تواجدىا ناىيؾ عف غياب الوسائؿ الحديثة في تصوير المخطوطات و

حفظيا مف جية3.و مف جية أخرى يرى بعض األشخاص أف المخطوطات ىي ممؾ
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خاص ال يحؽ ألي كاف و لو الدولة الجزائرية اإلطبلع عمييا مما يعرضيا لمتمؼ

السريع في الصناديؽ و الخزانات نتيجة نقص الوعي .

ثانيا  :القوانيف الدولية و الوطنية لحماية المخطوط.

سيتـ عرض الحماية عمى المستوى الوطني ثـ عمى المستوى الدولي.
حماية المخطوطات الجزائرية عمى المستوى الوطني:

نص المشرع الجزائري عمى حماية المخطوطات في العديد مف القوانيف أىميا قانوف

2
أكد في المادة الثانية منو عمى مفيوـ
 40-23المتعمؽ بحماية التراث الثقافي ،؛ إذ ّ
التراث الثقافي لؤلمة و أنو يشمؿ كؿ الممتمكات الثقافية والعقارات بالتخصيص والمنقولة

والموجودة عمى أرض عقارات األمبلؾ الوطنية وفي داخميا  ،الممموكة ألشخاص

طبيعييف أو معنوييف تابعيف لمقانوف الخاص فضبلً عف تمؾ الموجودة في الطبقات
جوفية لممياه الداخمية واإلقميمية والوطنية الموروثة عف مختمؼ الحضارات المتعاقبة منذ

عصر ما قبؿ التاريخ إلى يومنا الحالي  ،كما تعد جزًء مف التراث الثقافي لؤلمة أيضاً
الممتمكات الثقافية غير المادية الناتجة عف تفاعبلت اجتماعية و بداعات األفراد
والجماعات عبر العصور والتي ال تزاؿ تعرب عف نفسيا منذ األزمنة العابرة إلى يومنا

ىذا  ،وعميو فقد قسـ المشرع الجزائري الممتمكات الثقافية إلى ثبلث فئات ىي :

ممتمكات ثقافية عقارية  ،ممتمكات ثقافية منقولة و ممتمكات ثقافية غير مادية .

صنؼ المشرع الجزائري المخطوطات ضمف فئة الممتمكات الثقافية المنقولة .

00

04

و

ال تمنح الحماية القانونية لممخطوط إال بعد تصنيفو و تسجيمو في قائمة الجرد

اإلضافي ،09في سجؿ خاص بالجرد العاـ لمممتمكات الثقافية المحمية و الذي يحدد
محتواه و شكمو بقرار مف الوزير المكمؼ بالثقافة بعد أخذ الرأي االستشاري لمجنة

الوطنية لمممتمكات الثقافية ،

03

وتنشر قائمة الجرد في الجريدة الرسمية لمجميورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،و تراجع كؿ  04سنوات و تنشر مرة أخرى في الجريدة

الرسمية بعد مراجعتيا.

00
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منح المشرع الجزائري إمكانية بقاء المخطوط ممؾ صاحبو و رىف انتفاعو بو ،

بشرط أف يبيف ذلؾ في قرار التصنيؼ إضافة إلى نوعية المخطوط ،حالة صيانتو،
مصدره  ،مكاف إيداعو  ،ىوية مالكو أو مقتنيو أو حائزه وعنوانو وكؿ معمومة تساعد

في تحديد ىويتو بشرط أف يتولى الحائز صادؽ النية لمممتمؾ الثقافي المنقوؿ المصنؼ
أو مالكو أو المستفيد منو أو المؤتمف عميو ،و الذي يحتفظ باالنتفاع بو تولي حمايتو أو

حفظو و إال سقط حقو في االنتفاع بو بقوة القانوف.

03

ومف اآلليات التي تحمي المخطوط فضبلً عف مديرية التراث الثقافي المكمفة بيذا

الشأف ،أنشأ المشرع الجزائري "الصندوؽ الوطني لمتراث الثقافي" مف أجؿ تمويؿ

عمميات صيانة و حفظ و ترميـ و إعادة تأىيؿ المخطوط بموجب المادة  37مف

القانوف  ، 40-23كما أنشأ "المركز الوطني لممخطوطات" بأدرار ،03و ىو مؤسسة
عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية و االستقبلؿ المالي  ،يكوف تحت

وصاية الوزير المكمؼ بالثقافة تتمثؿ ميامو في  :حفظ المخطوطات بالطرائؽ العممية

الحديثة  ،إجراء جرد عاـ لممخطوطات و تصنيفيا  ،القياـ بفيرسة عممية المخطوطات

 ،تحقيؽ أىـ المخطوطات مف طرؼ الباحثيف المختصيف  ،تحديد الخريطة الوطنية
لممخطوط و دراسة مكونات المخطوط  ،صناعة ورقو  ،صناعة الحبر ،صناعة أدوات

الكتابة و صناعة الكتاب ،كما يقوـ بإدماج التراث الفكري في اإلطار االقتصادي
واالجتماعي ،و إبراز القدرات الفكرية واإلبداعات الفنية المحمية عف طريؽ المخطوط ،

و كذلؾ توفير أحسف و أنسب األوعية لحفظ المخطوط  ،واقتناء جميع الوسائؿ

الضرورية لنشاطو ،فضبلً عف تنمية الوعي بأىمية المخطوط و الحفاظ عميو كيوية
حضارية  ،وثقافية لمفرد والمجتمع و ذلؾ بتحديد و اختيار الوسيمة اإلعبلمية المناسبة
لمتعريؼ بالقيمة العممية والفنية والتراثية لممخطوط.كما ييتـ المركز بإبراـ االتفاقيات مع

الييئات المحمية منيا و الوطنية.

07

يبلحظ عمى الدولة الجزائرية عمى المستوى المحمي رغـ القوانيف المنظمة لحماية

المخطوط إال أنو يوجد نقص كبير في اإلقباؿ عمى المتاحؼ الوطنية  ،نتيجة عدـ
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إعطاء المتاحؼ دور ميـ  ،كما يبلحظ نقص في عدد المتاحؼ  ،ونقص في تحسيس

وقد يرجع ذلؾ
المواطنيف بأىمية المخطوط كذاكرة في تاريخ الجزائر و مرجع لممؤرخيفّ .
إلى عصر التكنولوجيا الحديثة التي قد التجذب إلى المتاحؼ الكبلسيكية.
أما عمى المستوى القضائي فقد نص المشرع الجزائري في العديد مف قواعده عمى

معاقبة منتيكي قواعد حماية المخطوط ،إذ قرر أف :

كؿ مف يقوـ ببيع أو إخفاء المخطوط المسجؿ في قائمة الجرد اإلضافي ،

-

يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنوات و بغرامة مالية مف  044.444دج إلى
944.444دج أو إحدى العقوبتيف باإلضافة إلى المصادرة و التعويض عف

األضرار.

03

-

كؿ مف يتمؼ عمداً أو يشوه مخطوطاً مسجبلً في قائمة الجرد اإلضافي ،

-

كؿ حارس مخطوط مسجؿ في قائمة الجرد اإلضافي و ىو مؤتمف عميو و لـ

يعاقب بسنتيف إلى خمس سنوات و بغرامة مف  94.444دج إلى  944.444دج.

02

يبمغ عف اختفائو أو سرقتو خبلؿ  90ساعة مف اختفائو  ،فيعاقب بالحبس مف  3أشير

إلى سنتيف و بغرامة مالية مف  044.444دج إلى  944.444دج أو بإحدى العقوبتيف
فقط.

94

-

كؿ مف صدر مخطوطاً سواء أكاف مسجبلً أو غير مسجؿ في قائمة الجرد

فيعاقب بالحبس مف ثبلث سنوات إلى خمس سنوات و بغرامة مالية مف 944.444
دج إلى  344.444دج  ،و في حالة العود تضاعؼ العقوبة  ،و يعاقب بالمثؿ كؿ
مف استرد مخطوطاً أجنبياً معترفاً بقيمتو القانونية في بمده األصمي .

90

اآلليات القانونية الدولية لحماية المخطوطات

سنعرض في البداية اآلليات القانونية لحماية المخطوط في السمـ ثـ في

النزاعات المسمحة الدولية.

في السمـ  :كاف " إيمير دي فاتيؿ " أوؿ مف طرح مبدأ احتراـ المقدسات والقبور

واألبنية الثقافية األخرى في القرف الثامف عشر.

99
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الممتمكات الثقافية بعد الثورة الفرنسية في مرسوـ "كونفيت " لعاـ  1791ـ ،الذي ركز

عمى الحماية المطمقة لآلثار واألعماؿ الفنية فكاف مف نتائج ذلؾ القرار الذي أصدرتو

الحكومة الفرنسية إنشاء متحؼ الموفر  .واعتمدت فكرة التراث العالمي رسمياً في الندوة

العامة  07لمنظمة اليونسكو المنعقدة في باريس في ، 0279و تعمؿ "اليونسكو"-
منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة -عمى تشجيع وتحديد ثـ حماية التراث الثقافي

تعد مف أبرز معالـ القيـ اإلنسانية .ومف أجؿ ضماف تفعيؿ اتفاقية
والطبيعي ،والتي ّ
 0279قامت منظمة اليونسكو سنة  0229بإنشاء مركز التراث العالمي  .كما أنشأت
العديد مف اآلليات التي تكفؿ حماية التراث الثقافي منيا:
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 "L’ICCROM" -المركز الدولي لدراسة وحفظ وترميـ التراث الثقافي ،انشأ سنة

 0233مف طرؼ منظمة اليونسكو .

-البنؾ الدولي :عمؿ بشكؿ متزايد في برامج تنشيط وخدمة التراث العالمي السيما

بالدوؿ النامية فمند العاـ  ،9440قاـ البنؾ الدولي بعقد ثبلثة اجتماعات مع مركز

التراث العالمي لمناقشة التعاوف في مجاؿ الثقافة والتنمية وتعزيز الحفاظ عمى مواقع

التراث العالمي كجزء مف برامجو ومشاريعو  ،و بشراكة مع مؤسسة BRETON

NOODSتـ تأسيس مجموعة البنؾ الدولي لمتراث الثقافي " " L’ICOMOSىو

المجمس الدولي لممعالـ والمواقع األثرية وىو منظمة غير حكومية يحاوؿ التنسيؽ بيف

األفراد والمؤسسات التي تعمؿ عمى المحافظة عمى المعالـ والمواقع التاريخية.

 PNUD -برنامج األمـ المتحدة لمتنمية المالية المتعمقة باألنشطة ذات العبلقة

بالتراث عف طريؽ وساطة اليونسكو .

90

 -المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ :أنشأتيا جامعة الدوؿ العربية عاـ 0203

و مف بيف أىدافيا المحافظة عمى التراث العربي و حمايتو و نشره سواء كاف

مخطوطات أو تحؼ أثرية أو فنية حسب ما جاءت بو المادة األولى مف دستور
المنظمة و انضمت إلييا الجزائر سنة  ،0274و يضـ الييكؿ التنظيمي لممنظمة معيد

المخطوطات العربية و ىو مختص بالمخطوطات.
334
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معيد المخطوطات  :جياز بحثي أكاديمي خدمي متخصص يعني بالتراث العربي

المخطوط بمختمؼ أصعدتو جمعاً واتاحة  ،صيانة وترميماً ،فيرسة وتعريفاً دراسة
وتوظيفاً كما يتمتع بالشخصية المعنوية93.و ييدؼ المعيد إلى حماية المخطوط و

وحث الدوؿ العربية عمى إيبلئو أىمية خاصة باعتباره ركيزة لميوية ،
إتاحتو لمباحثيف
ّ
واحياء لمتراث المخطوط ونشره  .فضبلً عف استعماؿ الوسائؿ و التقنيات التكنولوجية
الحديثة في حفظ المخطوطات و فيرستيا ،وبناء أجياؿ عربية قادرة عمى التعامؿ مع

المخطوط و تنمية الثقافة التراثية .

في النزاعات المسمحة الدولية

بدأت فكرة حماية الممتمكات الثقافية استناداً عمى أخبلقيات الفروسية و اعتبارات

المجاممة بيف المموؾ و األمراء حماية لقصورىـ  ،لتتحوؿ إلى قواعد عرفية ممزمة و ىو

ما يفسر معاىدة فيينا عاـ  0303بإلزاـ فرنسا برد الممتمكات الفنية و الثقافية التي

استولت عمييا إلى مبلكيا األصمييف  ،فضبلً عف معاىدات الصمح عامي ،0202
 0294في فرنسا و ساف جرماف و تربانولي عمى التزاـ ألمانيا برد الممتمكات إلى فرنسا
وبمجيكا والتزاـ النمسا والمجر برد الممتمكات اإليطالية و التزاـ بمغاريا برد الممتمكات

العربية.

عدت المعاىدة الخاصة بحماية المؤسسات الفنية والعممية واآلثار التاريخية عاـ
ّ
 ، 0233اآلثار التاريخية والمتاحؼ والمؤسسات الثقافية والتربوية والفنية والعممية أماكف
محايدة يجب احتراميا و حمايتيا بتمؾ الصفة .وجاءت بعدىا اتفاقية الىاي لحماية
الممتمكات الثقافية في النزاعات المسمحة الدولية سنة  0230و بروتوكولييا عاـ

 ، 0222و تمتيا اتفاقية تحديد وسائؿ منح و استيراد و تصدير و نقؿ ممكية الممتمكات

الثقافية  ،و اتفاقية القانوف الموحد لممطالبة الدولية باسترجاع اآلثار المسروقة و القطع

األثرية التي صدرت مف موطنيا األصمي بأسموب غير قانوني عاـ  ،0223فضبلً عف

إعبلف القاىرة بشأف حماية الممتمكات الثقافية عاـ .9440
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عرفت اتفاقية الىاي عاـ  0230الممتمكات الثقافية في مادتيا األولى أنيا " ":أ"

الممتمكات المنقولة أو الثابتة ذات األىمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافية كالمباني
المعمارية أو الفنية منيا التاريخية و األماكف األثرية و مجموعات المباني التي تكتسب

بتجميعيا قيمة تاريخية أو فنية  ،أو التحؼ الفنية  ،و المخطوطات و الكتب و األشياء
األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية أو األثرية "...

تتمثؿ آليات حماية المخطوطات إباف النزاعات المسمحة الدولية في :

الدوؿ السامية  :تتعيد الدوؿ األطراؼ في اتفاقية حماية الممتمكات الثقافية إبافالنزاعات المسمحة الدولية بحمايتيا وتحريـ سرقتيا أو نيبيا أو تبديدىا أو أي عمؿ

تخريبي كما تتعيد باالمتناع عف أي عمؿ انتقامي يمس الممتمكات الثقافية  ،وأف تغرس
في قواتيا روح احتراـ الثقافات والممتمكات الثقافية لمشعوب .
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 -لجنة حماية الممتمكات الثقافية في حالة النزاعات المسمحة الدولية :

92

تتمثؿ

ميمتيا في إعداد مبادئ توجييية لتنفيذ برتوكوؿ اتفاقية الىاي  ،0203كما تقوـ بمنح
الحماية المعززة لمممتمكات الثقافية أو تعميقيا أو إلغائيا و إنشاء قائمة بالممتمكات

الثقافية ومراقبة تنفيذ البروتوكوؿ و النظر في التقارير المقدمة مف طرؼ األطراؼ ،
كما تقوـ المجنة بتمقي طمبات المساعدة الدولية و النظر فييا.

 صندوؽ حماية الممتمكات الثقافية في حالة النزاع المسمح و تتمثؿ ميمتو في تقديـالمساعدات المالية و غير المالية لدعـ التدابير االحتياطية في السمـ و تدابير الطوارئ

أو التدابير المؤقتة.

 اليونسكو  :فضبلً عف أعماليا في السمـ فإنيا تزود األطراؼ بالمساعدة التقنيةلتنظيـ حماية الممتمكات الثقافية في حدود برنامجيا و مواردىا.

 الدولة الحامية  :وتكوف مكمفة برعاية مصالح أطراؼ النزاع بناء عمى دعوة أحداألطراؼ أو المدير العاـ أو بمبادرة منيا.

منحت اتفاقية الىاي لممخطوطات ثبلث أنواع مف الحماية  :حماية عامة  ،حماية

خاصة و حماية معززة.
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الحماية العامة لمممتمكات الثقافية :تتمثؿ في امتناع الدوؿ عف استعماؿ الممتمكاتالثقافية ألغراض قد تعرضيا لمتدمير أو التمؼ و باإلمتناع عف توجيو أي عمؿ عدائي

اتجاىيا  ،حماية الممتمؾ الثقافي  ،تحريـ و منع و وقؼ أي أعماؿ النيب و السرقة و

التبديد و االستيبلء عمييا  ،و تحريـ أي عمؿ تخريبي أو تدابير انتقامية موجية
ضدىا ،و خاصة احتراـ الموظفيف المكمفيف بتوفير الحماية 34 .و تنتيي الحماية العامة

في حالتيف فقط ىما :عندما تحوؿ الممتمكات إلى أىداؼ عسكرية  ،و أال يوجد البديؿ

لتحقيؽ الميزة العسكرية حسب المادة  9/0مف االتفاقية.

 الحم اية الخاصة  :و تمنح لمممتمكات الثقافية التي تتوفر فييا شرطيف أساسييف  :أالتستعمؿ الممتمكات ألغراض عسكرية وأف تكوف عمى مسافة كافية مف أي ىدؼ

عسكري  ،والشرط الثاني أف تسجؿ في السجؿ الدولي لمممتمكات الثقافية الموضوعة

تحت نظاـ الحماية الخاصة.

30

 -الحماية المعززة  :ويشترط لمنح ىذه الحماية ثبلث شروط  :أف يكوف تراث ثقافي

عمى أكبر جانب مف األىمية بالنسبة لمبشرية  ،وأف تكوف محمية بتدابير قانونية وادارية
مناسبة عمى الصعيد الوطني تعترؼ ليا بقيمتيا االستثنائية والشرط الثالث أال تستعمؿ

ألغراض عسكرية أو كدرع وقاية لمواقع عسكرية مع إعبلف عدـ استعماليا كذلؾ"

39

يبلحظ في المخطوطات التي نيبت مف طرؼ المستعمر عدـ تسجمييا ألف الجزائر

كانت مستعمرة فرنسية  ،لذا لـ تستعمؿ فرنسا أي تدابير قانونية وال إدارية لحماية
المخطوطات ال عمى الصعيد الوطني و ال الدولي مما يسقط عنيا الحماية الخاصة و

الحماية المعززة  ،و عميو نوع الحماية الممكف تطبيقيا عمى المخطوطات الجزائرية
المعتدى عمييا مف طرؼ االستعمار الفرنسي ىي الحماية العامة.

ثالثا  :المسؤولية القانونية لفرنسا عف انتياكاتيا لمقواعد الدولية لحماية المخطوطات

في الجزائر.

ارتكب االستعمار الفرنسي أثناء احتبللو لمجزائر كثير مف الجرائـ الشنيعة ،

كما نشر بعض جنراالت فرنسا ُجممة مف األباطيؿ بيدؼ تزييؼ حقائؽ الجرائـ المرتكبة
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في الجزائر مف بينيا تمؾ التي مست المخطوطات الجزائرية  ،لذا سيتـ عرض الجرائـ

المرتكبة بحؽ المخطوطات الوطنية ثـ تسميط الضوء عمى اآلليات القانونية لمقاضاة
فرنسا عما ارتكبتو بحؽ تراث الدولة الجزائرية و ىوية المجتمع الجزائري.
 -0الجرائـ التي ارتكبتيا فرنسا لطمس المخطوطات الوطنية.

المخطوط تراث األمة  ،لذا لـ يوفر االستعمار الفرنسي أي جيد لمحو األمة ألنو

يدرؾ أيما إدراؾ أف شعباً ببل تاريخ يعني ال شعب  ،لذا بذؿ ما بوسعو لتحريؼ

المخطوطات و تسريب أخرى إلى فرنسا  ،ليدنس تاريخ الجزائر بأريحية مستغبلً غياب
دليؿ ممموس يكذبو في كتابة تاريخ الجزائر ىذا مف جية  ،و مف جية أخرى فقد قاـ

العديد مف الجزائرييف بدفف مخطوطاتيـ خوفا مف المستعمر الغاشـ  ،فتمؼ العديد منيا
و لـ يتـ التمكف مف معرفة مكاف األخرى .كما قاـ آخروف بنقؿ مخطوطاتيـ حينما

ىاجروا إلى تونس و المغرب  ،فضبلً عف وجود فئة مف الخونة الذيف ىربوا تراث
الجزائر و باعوه بثمف بخص  ،باعوا تاريخيـ بمبمغ مف الماؿ.

33

وعف ثورة نوفمبر بالذات فإف عمميات التشويو والتزييؼ والتحريؼ اتخذت عدة

أشكاؿ  ،كما تـ استعماؿ كؿ أساليب و وسائؿ تشويو التاريخ الجزائري و إفراغو مف
محتوياتو اإليجابية و ىدـ الدروع الواقية لؤلمة و المتمثمة في الثقافة الوطنية و الديف

اإلسبلمي في المرحمة األولى  ،بيدؼ الوصوؿ إلى فرض ما يسمى باالندماج المزيؼ

والذي يعني انفساخ المجتمع الجزائري و دمجو في المجتمع الفرنسي كدرجة ثانية

لممواطنيف ،مف خبلؿ جرائـ االستعمار البشعة التي أرادت عف طريقيا أف تبيف لمعالـ

أنيا جاءت لتطوير شعب متخمؼ موجود في بقعة اسميا الجزائر مقاطعة فرنسية ،
فيدمت و أزالت اآلثار و الوثائؽ األصمية  ،لتكتب التاريخ الجزائري بأفكار تخدـ فرنسا
و أىدافيا االستيطانية في الجزائر.

30

ىدـ القادة و الجنود الفرنسيوف الممتمكات الثقافية في الجزائر منذ بداية االحتبلؿ

لمقضاء عمى مصادر الثقافة الوطنية و ذلؾ عف طريؽ ىدـ المساجد و تحويؿ أخرى

إلى كنائس أو ثكنات أو مستوصفات أو حتى مبلىي  ،كما قامت الدولة الفرنسية
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باستعماؿ كؿ الجرائـ البشعة في حؽ المثقفيف الجزائرييف  ،مف خبلؿ إعداميـ و قتميـ
و نفي ما بقي منيـ  ،إذ أشارت اإلحصائيات قبؿ اندالع ثورة نوفمبر إلى بقاء نسبة

 %02فقط مف الجزائرييف المتعمميف  ،معظميـ أبناء الطبقات التي صنعيا االستعمار
لمصالحو.

زورت فرنسا الحقائؽ التاريخية  ،إذ كانت تدعي تحقيؽ التعميـ  ،لكف التاريخ

الحقيقي يثبت تجييؿ الجزائرييف  ،فقد كاف يستفيد طفميف فقط مف بيف  34ال يمكف ليـ

دخوؿ المدارس  ،أي  %7فقط مف أبناء الجزائر  ،كما تمت محاربة المغة العربية في
المدارس و حتى الكتاتيب ليتـ تغيير التاريخ الجزائري المجيد.

33

 – 9محاكمة فرنسا عف جرائميا المرتكبة في حؽ الدولة الجزائرية.

تنص المادة  03مف عمى المسؤولية الجنائية لكؿ شخص ارتكب الجريمة المتمثمة في:

 -استيداؼ ممتمكات ثقافية مشمولة بحماية معززة باليجوـ.

 استيداؼ الممتمكات الثقافية المشمولة بحماية معززة أو اي استعماؿ جوارىا مباشرفي دعـ العمؿ العسكري .

 إلحاؽ دمار واسع النطاؽ بممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية وىذا البروتوكوؿأو االستيبلء عمييا .

 -استيداؼ ممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية أو ىذا البروتوكوؿ باليجوـ.

 ارتكاب سرقة أو نيب أو اختبلس أو تخريب لممتمكات ثقافية محمية بموجباالتفاقية.

وعميو تقوـ مسؤولية كؿ القادة و الجنود الفرنسييف الذيف خربوا الممتمكات الثقافية

بما فييا المخطوطات  ،كما ال يؤثر قياـ المسؤولية الجنائية الفردية في المسؤولية

الدولية لدولة فرنسا بموجب القانوف الدولي

التعويضات .

33

بما في ذلؾ واجب تقديـ االعتذار و

نصت مبادئ محكمة نورمبورغ في  0234في المبدأ السادس منو عمى اعتبار

أف نيب الممتمكات سواء العامة أو الخاصة دوف مبرر الضرورة العسكرية يعتبر مف
333
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عدت المادة الثامنة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية
جرائـ الحرب 37.وقد
ّ
( ) 0223االعتداء عمى المخطوطات والتي عبرت عنيا بعبارة "اآلثار التاريخية" جريمة
مف جرائـ الحرب  .وكنتيجة لمسوابؽ القضائية و المواد القانونية المجرمة ألفعاؿ

االحتبلؿ المتعمقة بانتياؾ حماية الممتمكات الثقافية و باالستناد عمى االتفاقية المبرمة
بيف فرنسا والجزائر عاـ  0233والخاصة بتسوية جميع المنازعات التي نتجت عف
احتبلؿ فرنسا لمجزائر والتي أكدت عمى التزاـ فرنسا برد جميع الممتمكات الثقافية التي

تـ نقميا مف الجزائر إباف فترة االحتبلؿ ،يقع عمى عاتؽ الدولة الفرنسية واجب رد جميع
الممتمكات الثقافية المسروقة و إعادتيا إلى الجزائر مف جية .

33

واتفاقية توحيد القانوف

الخاص بحماية الممتمكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرؽ غير مشروعة و

المعتمدة في روما  90يونيو  0223و التي صدقت عمييا الجزائر32 ،فضبلً عف قرار
الجمعية العامة في  03ديسمبر  ،9403و المتعمؽ بتعزيز التدابير المتخذة في مجاؿ
منع الجريمة و العدالة الجنائية لحماية الممتمكات الثقافية و بخاصة ما يتعمؽ باالتجار

بيا ،

04

مما سبؽ يتضح قياـ مسؤولية كؿ القادة و الجنود الفرنسييف المنتيكيف لحماية

المخطوطات  .و يترتب عف ذلؾ ما يمي :

تقديـ اعتذار رسمي مف الدولة الفرنسة لمدولة الجزائرية نتيجة انتياكيا لقواعد

القانوف الدولي و العرفي  ،إعادة المخطوطات المسروقة ،والتعويض عف المخطوطات

المتمفة و المبددة في حالة تعذر ردىا ألسباب مادية أو قانونية.

00

كما يجب محاكمة القادة و الجنود الفرنسييف عما ارتكبوه في حؽ تاريخ الدولة

الجزائرية ،لكف تستبعد المحاكـ المنشأة مف طرؼ مجمس األمف ألف سرقة المخطوطات

حالياً ال تيدد السمـ واألمف الدولييف  ،كما تستبعد المحكمة الجنائية الدولية ألنيا تشترط
عضوية الدوؿ األطراؼ المتنازعة في ميثاقيا لمفصؿ بينيـ و الجزائر غير منظمة

التفاقية روما.

الحؿ ىو المجوء إلى القضاء عبر مبدأ االختصاص العالمي لمبلحقة أي

شخص ارتكب جريمة دولية في حؽ المخطوط الجزائري و حؽ كتابة تاريخ الدولة
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الجزائرية  ،حتى و لو كاف الشخص متواجداً خارج إقميميا سواء كاف مواطنوىا أو

يعده فقياء القانوف الدولي تطور كبير يحد مف حرية مرتكبي الجرائـ
أجانب .ىو ما ّ
09
الدولية و يجعمو في قمؽ دائـ مف إمكانية مبلحقتيـ و القبض عمييـ و محاكمتيـ .

الخاتمة

مف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا ىذا البحث ىي:

تعد أىـ شاىد في إعادة كتابة
المخطوطات الجزائرية تمتاز بخصوصية إذ ّ
التاريخ إف لـ نقؿ الوحيد .
 تعرضت العديد مف المخطوطات الجزائرية لجرائـ االستعمار ولمسرقات والتمؼألسباب طبيعية.

 -ىناؾ العديد مف العائبلت الجزائرية تحتفظ بمخطوطات يمكف االستعانة بيا في

كتابة التاريخ لكف ىذه العائبلت تجيؿ أىمية المخطوطات  ،فتبقييا في

الصناديؽ إلى أف تتمؼ .

 عمى المستوى الدولي ىناؾ العديد مف االتفاقيات الدولية و اإلقميمية و الثنائية التيتوفر الحماية لممخطوط.

 -عزوؼ المواطنيف عف المتاحؼ الجزائرية.

أىـ التوصيات :

 حماية و إحياء التراث الجزائري عف طريؽ جمع و توثيؽ و أرشفة المخطوطاتالوطنية باستعماؿ تكنولوجيا المعمومات الحديثة إلنشاء قواعد المعطيات التي تخزف

فييا فيارس المخطوطات و نصوصيا.

 -استعماؿ الحفظ االلكتروني لممخطوطات لتطوير اإلدارة و لتقريب المواطنيف مف

تراثيـ و ترغيبيـ في زيارة متاحفيـ بعد إدخاؿ الوسائؿ التكنولوجية عمييا ،وتوسيع

دائرة المستفيديف بيا.

 إعادة كتابة تاريخ الجزائر بما فيو ثورة نوفمبر بما يعنيو مف حاجة ضرورية لكثيرمف المخطوطات غير الموثقة و إلغاء المخطوطات المزورة مف طرؼ الدولة الفرنسية.
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 التنسيؽ بيف مخابر المخطوطات في الجزائر وفي دوؿ العالـ وبيف مديريةالمجاىديف و المتاحؼ الوطنية و و ازرة التعميـ العالي وو ازرة المجاىديف مف أجؿ

ً ورمز لميوية الوطنية و ليس تراثا، تحسيس المجتمع بأىمية المخطوط كتراث لؤلمة

.وطنياً يمكف االحتفاظ بو

.  و محاولة ترميـ المخطوطات المتمفة، استرجاع المخطوطات الوطنية المسروقة-

 المطالبة باالعتذار الرسمي مف الدولة الفرنسية عف جرائـ المخطوط في الدولة و المطالبة بالتعويض و تحريؾ دعوى قضائية لمحاكمة القادة و الجنود،الجزائرية

.الفرنسييف عف جرائميـ في حؽ المخطوطات الوطنية
Conclusion:
The most important findings of this research are:

- The Algerian manuscripts feature privacy is the most important
witness in the re-writing of history.
-

The French decolonization Damaged many Algerian

manuscripts and stolen others, Plus there are some manuscripts
damaged by natural reasons.

At the international level there are many international

conventions and regional and bilateral ties, which provides
protection to the manuscript.

- Algerian citizens' abstention from museums.
The most important recommendations:

- Protection and revival of Algerian heritage by collecting and

documenting and archiving the national manuscripts, the use of
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modern information technology to establish the rules of the data
stored in the manuscripts and their texts.

- The use of electronic archiving of manuscripts to develop

management and to bring citizens from their heritage and arouse

their interest in eligible to visit after the introduction of the
technological means, and expanding the circle of beneficiaries.

- Re-writing the history of Algeria, including the November
revolution which means the necessary need many manuscripts
are not documented and the cancellation of the forged
manuscripts from the French State.

Coordination between laboratories manuscripts in Algeria and in

the countries of the world and the Directorate of the mujahideen
and the National Museums and the Ministry of Higher Education

and the Ministry of Mujahedin, in order to sensitize society on the
importance of the MANUSCRIPT of the nation's heritage.

- Retrieve the manuscripts stolen national, and an attempt to repair
the damaged manuscripts.

- Demanding an official apology from the French State for the

crimes of the manuscript in the Algerian state, and the claim for
compensation and move the lawsuit for the prosecution of leaders

and the French soldiers for their crimes in the right of the national
manuscripts.
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قائمة اليوامش

 -0صادقي سامية  ،مراكز المخطوطات و دورىا في كتابة الجزائر ما بيف (  )0239-0334منطقة الزيباف
نموذجا  ،مذكرة ماستر  ،جامعة بسكرة  ،كمية العموـ اإلنسانية  ،شعبة التاريخ ،الجزائر ، 9403 ،ص

.02

 -9إياد خالد الطباع  ،المخطوط العربي  -دراسة في أبعاد الزماف و المكاف  -و ازرة الثقافة  ،الييئة العامة
الدورية لمكتاب  ،دمشؽ  ،سوريا  ،9400 ،ص .3

 -3حامد الخفاؼ  ،مخطوطات المغة العربية في مكتبات إيراف بيف نفاسة التراث و عدـ االستفادة منو  ،مجمة
ثقافتنا لمدراسات و البحوث  ،العدد  ، 97سنة  ، 9400ص ص ( ، )009-20ص .29

 -0عبد الغني عماد  " ،الذاكرة الجماعية في إحياء التراث الوثائقي في طرابمس "،المركز الثقافي لمحوارات و
الدراسات  ،ذاكرة طرابمس و ثرواتيا  ،ص .00

-3ىاشـ فرحات  " ،دور تكنولوجيا المعمومات في ضبط المخطوطات العربية و إتاحتيا"  ،دوف ذكر دار
النشر  ،مصر ،سبتمبر  ، 9440ص.7

 -3أحمد شوقي بنيف  ،الكتاب العربي المخطوط في شمالي إفريقيا و جنوب الصحراء ،دوف ذكر بمد
النشر،دوف ذكر سنة النشر  ،ص 073

 -7رغـ محاوالت الشيخ "محمد الطاىر بف دومة :إصبلح المجتمع مف الخرافات و سياسة التجييؿ إال أنو
تأثر بيذه السياسة و يظير ىذا في المصطمحات التي استخدميا في كتابة مخطوطو منيا ":المروؾ

،لسوارت  ،كولونيؿ " .أنظر محمد الحاكـ بف عوف  ،أحكاـ و أخبار وادي ريغ لمشخ الطاىر بف دومة

( ، )0239-0203مذكرة ماجستير  ،جامعة قسنطينة  ،كمية العموـ اإلنسانية و العموـ االجتماعية ،
قسـ التاريخ و اآلثار  ،9400 ،ص ص (.)03-03ص .30

-3بقدور مريـ " ،واقع خزائف المخطوط بالجنوب الجزائري مف خبلؿ الخزانة القندوسية الزياني  (،تشخيص و

اقتراحات)" ،مجمة رفوؼ  ،العدد  ، 3عدد خاص بالممتقى الدولي األوؿ حوؿ المخطوط )0-3( ،ديسمبر

 ، 9403ص ص (.)39-00

 -2المادة  9مف قانوف رقـ  40-32المؤرخ في 94صفر عاـ  0002الموافؽ ؿ  03يونيو سنة  0223و
المتعمؽ بحماية التراث الثقافي  ،الجريد الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،العدد رقـ 00

لػ سنة .0223

 -04المادة  3مف قانوف  40-23المذكور سابقا ":تششمؿ الممتمكات الثقافية ما يمي :
 -0الممتمكات الثقافية العقارية.

 -9الممتمكات الثقافية المنقولة .
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 - 3الممتمكات الثقافية غير المادية".

 -00المادة 34مف قانوف  40-23المذكور أعبله تنص عمى  ":تشمؿ الممتمكات الثقافية المنقولة عمى وجو
الخصوص ما يأتي :

 -ناتج االستكشافات و األبحاث األثرية في البر و تحت الماء ...

 الممتمكات ذات األىمية الفنية مثؿ  *:الموحات الزيتية و الرسوـ المنجزة كاممة باليد عمى أية دعامة مف أيةمادة كانت.

* الرسمات األصمية و الممصقات و الصور الفوتوغرافية باعتبارىا وسيمة لئلبداع األصيؿ * التجمعات و
التركيبات الفنية األصمية مف جميع المواد مثؿ الزجاج و الخزؼ و المعدف و الخشب...

* المخطوطات و المطبوعات طباعة استيبللية و الكتب و الوثائؽ و المنشورات ذات األىمية الخاصة"....

 -09تنص المادة  9مف المرسوـ التنفيذي  300-43المؤرخ في  07رجب  0090الموافؽ ؿ  00سبتمبر

 943المتعمؽ بكيفيات إعداد الجرد العاـ لمممتمكات الثقافية المحمية الجريدة الرسمية رقـ  37لمجميورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ":يقصد بالجرد العاـ تشخيص و إحصاء و تسجيؿ مجموع الممتمكات

الثقافية المحمية التابعة لؤلمبلؾ العامة و األمبلؾ الخاصة لمدولة و الوالية و البمدية و التي تحوزىا
مختمؼ المؤسسات و الييئات التابعة لمدولة أو المخصصة ليا طبقا لمتنظيـ المعمؿ بو .كما تخص أيضا

الممتمكات الثقافية المحمية التي تكوف ممكية أشخاص طبيعييف أو معنوييف خاضعيف لمقانوف الخاص".

 -03حدد المرسوـ التنفيذي رقـ  040-40المؤرخ في  92محرـ  0099الموافؽ لػ  93أفريؿ  9440المتعمؽ

بػتشكيؿ المجنة الوطنية و المجنة الوالئية لمممتمكات الثقافية و تنظيـ عمميا  ،الجريدة الرسمية لمجميورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،العدد  93سنة .9440

 -00المادة  7مف المرسوـ التنفيذي  300-43المتعمؽ بكيفيات إعداد الجرد العاـ لمممتمكات الثقافية
المحمية.

 -03المادة  33مف قانوف رقـ  40-32المذكور أعبله.

-03المرسوـ التنفيذي رقـ  04-43المؤرخ في  03ذي الحجة  ، 0093الموافؽ لػ  03جانفي  9443المتعمؽ

بإنشاء المركز الوطني لممخطوطات ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،العدد، 3
سنة 9443

 -07المادة  3مف نفس المرسوـ.

 -03المادة  23مف قانوف  40/23المذكور سابقا.
 -02المادة  23مف قانوف  40/23المذكور سابقا.

 -94المادة  040مف قانوف  40/23المذكور سابقا.
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 -90المادة  049مف قانوف  40/23المذكور سابقا.

-99جاء في معاىدة "إيمير دي فاتيؿ" الكبرى بعنواف " قانوف الشعوب أو مبادئ القانوف الطبيعي المنطبقة

عمى الحكـ وشؤوف الدوؿ والمموؾ " ما يمي ":ميما كاف السبب في تخريب بمد ما يجب عدـ االعتداء

عمى معالـ العمارة التي ىي شرؼ اإلنسانية والتي ال تساىـ قط في جعؿ العدو أكثر قوة  :المعابد والقبور

والمباني العمومية وجميع األعماؿ التي تحظى باالحتراـ بجماليا .فماذا نجني مف تدميرىا؟ إذ يغدو عدواً
لمبشرية ذلؾ الشخص الذي يحرميا بطيبة خاطر مف ىذه اآلثار الفنية وىذه النماذج مف الذوؽ ،لئلطبلع

أكثر أنظر:فرانسوا بونيوف "،نشأة الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية في حالة النزاع المسمح ضمف إطار
القانوف الدولي اإلنساني التعاقدي و العرفي" ،محاضرة ألقيت إثر اجتماع الذكرى الخمسيف التفاقية الىاي

 ،0203موجود عمى الموقع اإللكتروني

تاريخ

اإلطبلع

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5xff7b.htm
9400/04/94

23 -http://www.unesco.org/new/ar/culture /
24 - http://www.mandint.org/ar/guide-io

 -93موقع المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العموـ /http://www.projects-alecso.org :

 -93المادة األولى مف النظاـ األساسي المعدؿ لمعيد المخطوطات العربية .أنظر أيضا قرار المجمس التنفيذي
رقـ ـ ت/د/ 22ؽ.90

 -97تضمف إعبلف القاىرة بشأف حماية الممتمكات الثقافية مجموعة مف التوصيات تتمثؿ في :

 -دعوة الدوؿ لتوفيؽ التشريعات والموائح الوطنية بيا مع أحكاـ اتفاقية الىاى لعاـ  1954ـ وبروتوكولييا

اإلضافييف لكفالة قمع أي انتياؾ لمقواعد الخاصة بحماية الممتمكات الثقافية في زمف النزاعات المسمحة
وفي زمف االحتبلؿ.

 -تحديد الممتمكات الثقافية واعداد السجؿ الخاص بذلؾ.

إدراج موضوع حماية الممتمكات الثقافية ضمف البرامج التعميمية والتدريبية الخاصة بالقوات المسمحة والقائميفأيضا ضمف برامج القانوف الدولي اإلنساني في المقررات المدرسية والجامعية.
عمى إنفاذ القوانيف ،و ً
 حث لجنة األمـ المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عمى إيبلء أىمية خاصة لموضوع حماية الممتمكاتالثقافية وذلؾ بالعمؿ عمى تشجيع الدوؿ عمى إبراـ اتفاقيات ثنائية لمنع جرائـ انتياؾ التراث الثقافي

لمشعوب الموروث في شكؿ ممتمكات منقولة وتعزيز سبؿ التعاوف الدولي بيدؼ مكافحة سرقة الممتمكات
الثقافية والتنقيب عنيا والمتاجرة بيا واستيرادىا وتصديرىا بصورة غير مشروعة.
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نقبلً عف أشرؼ محمد أميف الشيف " ،جرائـ االعتداء عمى األعياف المدنية" ،مركز اإلعبلـ األمني  ،ص (-7
.)09

 -93المادة  0مف البروتوكوؿ الممحؽ باتفاقية الىاي  0230المتعمقة بحماية الممتمكات الثقافية أثناء
النزاعات المسمحة الدولية .

 -92المادة  90مف البروتوكوؿ نفسو.

 -34الحماية الدولية لمممتمكات الثقافية في النزاعات المسمحة  ،سمسمة رقـ  ، 9443 ، 04ص (.)3-0
متاح أيضا عمى الموقعhttps://mezan.org/uploads/files/8799.pdf:

 -30المواد مف ( )00-3مف اتفاقية الىاي  0230السابؽ ذكرىا.

 -39المادة  00مف البروتوكوؿ الثاني التفاقية الىاي السابؽ ذكرىا.
 -33صادقي سامية  ،المرجع السابؽ  ،ص (.)00-03

 -30العربي الزبيري  ،تاريخ الجزائر المعاصر  ،الجزء األوؿ  ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ، 0222 ،
ص .03

 -33المرجع نفسو  ،ص (.)93-94

 -33المادة  33مف البرتوكوؿ الممحؽ باتفاقية الىاي .0230

 -37مبادئ محاكمة نورمبرغ المعترؼ بيا في ميثاؽ محاكمة نورمبرغ و التي تـ اتخاذىا في  92يوليو
0234في تقرير لجنة القانوف الدولي.

-33يتوجي سامية  ،المسؤولية الجنائية الدولية عف انتياكات القانوف الدولي اإلنساني ،دار ىومة  ،الجزائر ،
 ،9400ص .074

 -32صدقت عمييا الجزائر بموجب المرسوـ الرئاسي  ، 937/42المؤرخ في  2رمضاف  ، 0034الموافؽ لػ

 34أوت  ، 9442الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،العدد  ، 30سنة .9442

-04البند  043مف جدوؿ أعماؿ الجمعية العامة في قرار ىا رقـ  034/33المؤرخ في  02ديسمبر 9400
 ،في الدورة . 33

 -00التعويض مبدأ ثابت في القانوف الدولي بعد إزالة الضرر  ،أنظر يتوجي سامية  ،المرجع السابؽ  ،ص
.070

-09سعاد حممي عبد الفتاح غزاؿ  ،حماية الممتمكات الثقافية في القدس في ظؿ القانوف الدولي  ،جامعة

النجاح الوطنية  ،كمية الدراسات العميا  ،ماجستير قانوف عاـ  ،فمسطيف  ، 9403 ،ص (.)004-043

قائمة المراجع والمصادر:

أوال  :القوانيف
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 اتفاقية الىاي لعاـ  1954ـ بتاريخ في  00مايو/أيار ،0230الىاي ،وبروتوكولييا اإلضافييف لكفالة قمعأي انتياؾ لمقواعد الخاصة بحماية الممتمكات الثقافية في زمف النزاعات المسمحة وفي زمف االحتبلؿ.

 -مبادئ محاكمة نورمبرغ المعترؼ بيا في ميثاؽ محاكمة نورمبرغ والتي تـ اتخاذىا في 92يوليو 0234في

تقرير لجنة القانوف الدولي.

 -إعبلف القاىرة بشأف حماية الممتمكات الثقافية

 -النظاـ األساسي المعدؿ لمعيد المخطوطات العربية .أنظر أيضا قرار المجمس التنفيذي رقـ ـ ت/د22

/ؽ.90

القانوف رقـ  40-32المؤرخ في 94صفر عاـ  0002الموافؽ ؿ  03يونيو سنة  0223والمتعمؽ بحمايةالتراث الثقافي ،الجريد الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد رقـ  ،00لػ سنة .0223

 المرسوـ التنفيذي رقـ  040-40المؤرخ في  92محرـ  0099الموافؽ لػ  93أبريؿ  9440المتعمؽ بػتشكيؿالمجنة الوطنية و المجنة الوالئية لمممتمكات الثقافية و تنظيـ عمميا  ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية  ،العدد  93سنة .9440

 -المرسوـ التنفيذي  300-43المؤرخ في  07رجب  0090الموافؽ ؿ  00سبتمبر  9443المتعمؽ بكيفيات

إعدا د الجرد العاـ لمممتمكات الثقافية المحمية،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد
رقـ  ،37لػ سنة.9443

-المرسوـ التنفيذي رقـ  04-43المؤرخ في  03ذي الحجة  ، 0093الموافؽ لػ  03جانفي  9443المتعمؽ

بإنشاء المركز الوطني لممخطوطات ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،العدد ، 3سنة

.9443
الكتب:

 -أحمد شوقي بنيف  ،الكتاب العربي المخطوط في شمالي إفريقيا و جنوب الصحراء ،دوف ذكر بمد النشر،دوف

ذكر سنة النشر.

 -العربي الزبيري  ،تاريخ الجزائر المعاصر  ،الجزء األوؿ  ،منشورات إتحاد الكتاب العرب.0222 ،

 إياد خالد الطباع ،المخطوط العربي  -دراسة في أبعاد الزماف و المكاف  -و ازرة الثقافة ،الييئة العامة الدوريةلمكتاب ،دمشؽ ،سوريا.9400 ،

 -يتوجي سامية  ،المسؤولية الجنائية الدولية عف انتياكات القانوف الدولي اإلنساني ،دار ىومة ،الجزائر،

.9400

المقاالت:
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 -حامد الخفاؼ "،مخطوطات المغة العربية في مكتبات إيراف بيف نفاسة التراث و عدـ االستفادة منو"  ،مجمة

ثقافتنا لمدراسات والبحوث  ،العدد  ، 97سنة  ، 9400ص ص (.)009-20

 عبد الغني عماد " ،الذاكرة الجماعية في إحياء التراث الوثائقي في طرابمس" ،ذاكرة طرابمس وثرواتيا،المركزالثقافي لمحوارات والدراسات.

 -ىاشـ فرحات " ،دور تكنولوجيا المعمومات في ضبط المخطوطات العربية و إتاحتيا" ،دوف ذكر دار النشر،

مصر ،سبتمبر .2013

 -بقدور مريـ" ،واقع خزائف المخطوط بالجنوب الجزائري مف خبلؿ الخزانة القندوسية الزياني ( ،تشخيص و

اقتراحات)" ،مجمة رفوؼ ،العدد  ،3عدد خاص بالممتقى الدولي األوؿ حوؿ المخطوط)0-3( ،ديسمبر 9403

 ،ص (.)39-00

 -أشرؼ محمد أميف الشيف " ،جرائـ االعتداء عمى األعياف المدنية" ،مركز اإلعبلـ األمني ،موجود عمى

الموقع االلكترونيhttps://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/ac:

 -الحماية الدولية لمممتمكات الثقافية في النزاعات المسمحة  ،سمسمة رقـ  ، 9443 ، 04ص ص (.)3-0

موجود عمى الموقع اإللكتروني https://mezan.org/uploads/files/8799.pdf:
-

فرانسوا بونيوف "،نشأة الحماية القانونية لمممتمكات الثقافية في حالة النزاع المسمح ضمف إطار القانوف

الدولي اإلنساني التعاقدي و العرفي" ،محاضرة ألقيت إثر اجتماع الذكرى الخمسيف التفاقية الىاي ،0203

موجود عمى الموقع اإللكتروني :
تاريخ

اإلطبلع

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5xff7b.htm
9400/04/94

المذكرات والرسائؿ:

 سعاد حممي عبد الفتاح غزاؿ  ،حماية الممتمكات الثقافية في القدس في ظؿ القانوف الدولي  ،جامعة النجاحالوطنية  ،كمية الدراسات العميا  ،ماجستير قانوف عاـ  ،فمسطيف .9403 ،

 -صادقي سامية ،مراكز المخطوطات و دورىا في كتابة الجزائر ما بيف

(  )0239-0334منطقة الزيباف نموذجا ،مذكرة ماجستير ،جامعة بسكرة  ،كمية العموـ اإلنسانية ،شعبة
التاريخ ،الجزائر.9403 ،

 محمد الحاكـ بف عوف  ،أحكاـ و أخبار وادي ريغ لمشخ الطاىر بف دومة ( ، )0239-0203مذكرةماجستير  ،جامعة قسنطينة ،كمية العموـ اإلنسانية و العموـ االجتماعية  ،قسـ التاريخ و اآلثار .9400 ،

المواقع االلكترونية:

-http://www.unesco.org/new/ar/culture /
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