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الكتاب عن نبذة

أفغانستان، في باميان في بوذا تمثالي تدمير الحديث العصر في ذلك حاالت وتشمل. ًياتاريخ قديمة ظاهرة هو الثقافي للتراث ّمدالمتع التدمير

مع الثقافي التراث تدمير يترافق ما ًمادائ. سوريا في رومانية/يونانية وآثار تمبكتو، في وأضرحة الصين، في شينجيانغ مقاطعة في ومساجد

حرب وجرائم جماعية إبادة من الجماعية الفظاعات عن التراث على الهجمات فصل المستحيل من يجعل ما وهو المدنيين، على اعتداءات

.هويتهم يمثل الذي التراث ومحو السكان على القضاء إلى تسعى األعمال تلك فكل. العرقي والتطهير اإلنسانية ضد وجرائم

والسلك والقانونية واإلنسانية االجتماعية والعلوم التراث مجاالت في ًراخبي38إجمالي” الوحشية والجرائم الثقافي التراث “كتاب يجمع

عن المسؤولية “لمفهوم ًدامرش ًراإطا الكتاب ّثليم للهجمات، ّرضوالمع المنقول غير الثقافي التراث على التركيز خالل من. العسكري

.الجماعية اإلبادة أو الحرب جرائم وجه في الدولي بالتدخل ويسمح2005عام باإلجماع المتحدة األمم ّنتهتب قرار وهو ،)R2P” (الحماية

الراهن العصر في القرار لصناع” الحماية عن المسؤولية “مفهوم يمنح – البناء وإعادة والتدخل المنع وهي – الثالثة الركائز على ًءوبنا

تأخذ. الثقافي التراث حماية لتشمل – الكتاب هذه به ُيحاجج ما وهو – عملها نطاق توسيع يجب التي الدولية واألنظمة القوانين من مجموعة

ومالي والعراق وغواتيماال الصين في ومواقع سكان على األخيرة الهجمات ّثقوتو الثقافي للتراث العالمية القيمة االعتبار بعين األبحاث

القانون دور إلى باإلضافة للخطر، عرضة األكثر السكان بمجموعات ّلقتتع شاملة ًثاأبحا الكتاب ّميض. واليمن وسوريا وأفغانستان وسريالنكا

والتراث الناس بحماية المتعلقة العمل وخطط والسياسات األبحاث على إضاءات ُيقدمو نقدية بنظرة القراء ّوديز بحيث والجيش، الدولي

وذلك واإلسبانية، والروسية والفرنسية والصينية العربية باللغات فصل، كل عن ونبذة الكتاب محتويات جدول اإلنترنت عبر يتوافر. الثقافي

.ّركللتح الرائد النداء هذا في والتكتيكات لالستراتيجيات ّعالوف عالمي انتشار لتسهيل
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االختصارات قائمة

ويس. ج وتوماس كونو جيمس— الوحشية والجرائم الثقافي التراث: مقدمة

.ًياعالم ًطاسخ تلقى تجاهلها، يتم ما ًباغال التي ولكن بها المعترف المنقول، غير الثقافي التراث استراتيجي بشكل تستهدف التي الجرائم
.الشعوب على والهجمات الثقافي التراث على الهجمات فصل ًياعمل المستحيل من أنه التاريخ ُيظهرو

إيران انتقمت حال في ًفاهد52أصل من ثقافية مواقع على هجمات بشن ترامب، دونالد السابق األمريكي الرئيس هدد ،2020الثاني كانون/يناير في:ملخص

القى". اإليرانية وللثقافة إليران ومهمة ٍلعا مستوى على "ًفاأهدا حددت المتحدة الواليات إن ترامب وقال. سليماني قاسم اللواء جنراالتها، أبرز أحد الستهداف

ّقعتو واشنطن أن إلى أمريكيون ومسؤولون) اليونسكو (والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم ومنظمة المتحدة األمم أشارت حيث ًيا،عالم ًنااستهجا التصريح ذلك

جسر "لذلك الحديثة األمثلة ومن طويل، تاريخ الثقافي التراث الستهداف. ّلحمس نزاع اندالع حال في الثقافية الممتلكات بحماية ُتعنى التي1954عام اتفاقية على

هذه تطرح. سوريا في تدمر في الرومانية/اليونانية واآلثار مالي، في تمبكتو في وأضرحة أفغانستان، في باميان في بوذا وتمثاال والهرسك، البوسنة في" موستار

الثقافية، اإلبادة بإدراج األصلي المقترح على أبقت ليمكين رافائيل صاغها التي الجماعية اإلبادة لمنع1948عام اتفاقية مسودة أن لو ماذا: التالي السؤال المقدمة

ومبادئ الضارية، الهجمات هذه لمثل اإلنسانية والتبعات المتكرر، استهدافه وسبب الثقافي، التراث" قيمة "الدراسة تناقش للبشر؟ الجماعية اإلبادة جانب إلى

الهجمات أن هي الكتاب هذا عليها يقوم التي والفرضية). R2P" (الحماية عن المسؤولية "لمبدأ والسياسية المفاهيمية الدروس المقدمة وتتبنى. الدولي القانون

اإلثنية المجموعات ضد العنف وأعمال العسكرية الحمالت صميم في وهي المستهدفين السكان على بالهجمات حتمي شبه بشكل مرتبطة الثقافي التراث على

.هويته ُيمثل الذي الثقافي والتراث الشعب على القضاء إلى األمران هذان يسعى المطاف، نهاية ففي. بينهما الفصل ًيافعل ويستحيل َّمدانمتع وكالهما. والدينية

والقيم الثقافي التراث. 1الجزء

ويس. ج وتوماس كونو جيمس— مقدمة

ّبياهأ أنطوني كوامي— الثقافي والتراث الهوية نحن؟ ْنم. 1

"الغربية "الهوية مفهوم أن كيف ّبياهأ أنطوني كوامي يشرح) الملزمة األكاذيب" (The Lies That Bind "كتاب من مقطع في
حديثة، بنية عن عبارة هي الغربية الثقافة فكرة إن الكتاب في يقول حيث. السلطة وهياكل والتراتبية الهرمي للتسلسل األساس ّكلش

.الثقافية والكيانات الممارسات تعقيد تناقض)" األطلسي شمال حلف (الناتو إلى أفالطون من "ضخمة وسردية

"The Lies That Bind "كتابه من مقطع في ؟"الغربية الثقافة "هوية تتبنى أن يعني الذي ما ؟"الغرب "بمصطلح المعروف العالم هو ما:ملخص
الثقافة ففكرة. السلطة وهياكل والتراتبية الهرمي للتسلسل األساس ّكلش" الغربية "الهوية مفهوم أن كيف ّبياهأ أنطوني كوامي يشرح) الملزمة األكاذيب(

المسيحي العالم مفاهيم من سبقها لما ٍزموا مسار وفي)" األطلسي شمال حلف (الناتو إلى أفالطون من "ضخمة وسردية حديثة، بنية ّثلتم الغربية

الثقافية والكيانات الممارسات كافة أن اعتبار بوجوب ُيذكرنا ّبياهأ أن إال المنقول، غير الثقافي التراث حماية على ّكزير الكتاب هذا أن ورغم. وأوروبا

.واحدة جماعة طرف من الملكية أمام منيعة المطاف نهاية في وهي محدود، غير بشكل َّقدةومع للتغيير وعرضة متحركة هي

ماكغريغور نيل— الثقافي؟ التراث بقيمة نهتم يجعلنا الذي ما. 2

الفهم هذا ّيرتغ حال وفي: لذاته محلي مجتمع فهم في محورية بسردية وتحتفي ِّسدُتج عندما ثقافي تراث إلى التاريخية األشياء ّولتتح

أو سياسية أساسات على بناء نفسها ترتيب إلعادة ّلعتتط التي للمجتمعات وبالنسبة. لتدميره حاجة تتولد فلربما جذري، بشكل الذاتي

المادي الحضور إلى ُينظر ما ًباغال– 200عام منذ األوسط والشرق1990عام بعد الشرقية أوروبا في األمر عليه كان كما – دينية

يعتبره ما بتدمير الحق المحلي المجتمع يملك فهل. عليه القضاء يجب ولهذا التجديد، طريق في عقبة باعتباره نبذها تم التي للسرديات

المجتمعات؟ تلك مثل إيقاف في الحق يملك ومن جديد؟ من انبعاثه لعملية ًداتهدي

لسياسات المادي التجسيد هو ذلك يكون ما ًباغال: المادي الجانب من بكثير أكبر بمقدار بالسردية ّلقيتع الثقافي التراث بأن الدراسة هذه ُتحاجج:ملخص

قبل الناس به قام ما علينا تسرد التي تلك ليست هي السياسيين، وللقادة الشعب لعامة بالنسبة األكبر بالقيمة ّتعتتم التي والتماثيل والصروح فالمباني. الهوية
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بتغيير الملتزمين للنشطاء بالنسبة. إليه نصبح أن نرغب الذي بالشكل أو الحالية هويتنا إلى بنظرتنا المتعلقة السردية ِّسدتج التي تلك بل طويل، زمن

تكوين وبغية. الماضي ألخطاء استفزازية إثباتات يعتبرونها ما على بالقضاء بالضرورة سيرغبون فإنهم – السياسية أو الدينية – الجماعية السردية

األوسط؛ الشرق في دينية ومباني المتحدة؛ الواليات أو الغربية أوروبا في تاريخية تماثيل من – الثقافي التراث على سيقضون أفضل، مجتمع عن فكرتهم

عباءة من الشرقية أوروبا دول خروج ّبانإ. األيديولوجية القناعات تحددها ما ًباغال الدولية الفعل ردود أن ويبدو. الشرقية أوروبا في سياسية صروح أو

وفيلنيوس وارسو ففي. الجديدة لهويتها أخرى معالم ّيدتوش الشيوعي، ماضيها تمثل التي الصروح نبذ أو بتدمير الدول تلك قامت السوفيتية، الهيمنة

وفي. الوطنية للهوية ًياقو ًداتجسي ُتعتبر لكونها ًرانظ – بارز ثقافي تراثي صرح بمثابة كانت التي الحاالت كافة في – الملكية القصور تدمير تم وبرلين،

حتى أفضل بشكل البناء إعادة بعملية الدول تضطلع وللمفارقة،. الدولة وتطلعات هوية ًدامجد ِّسدُتج لكي القصور تلك بناء إعادة تمت الثالث، المدن تلك

.األمر أول تشييدها عند األمر عليه كان مما

بارزينغر هيرمان— التاريخ من دروس الثقافي، التراث على الهجمات. 3

في دور االقتصادية للعوامل يكون ما عادة أنه إال ذلك، دوافع تختلف وبينما. الثقافي للتراث ًدامقصو ًراتدمي امتداده على التاريخ شهد

الجماعية اإلبادة أصبحت األخيرة، الفترة وفي. القديمة الحقب في األبرز هي السياسية الدوافع كانت بينما األسباب، من الخليط ذلك

القرن في جرت التي الحاالت معظم في كذلك شائعة وتبدو األوروبي، االستعماري السياق في الوحشية للجرائم مرافقة الثقافية

.رئيسية أهداف بمثابة الثقافية وهويتها الشعوب أصبحت عندما والعشرين الحادي القرن ومطلع العشرين

السياسية والدوافع الظروف ُيحللو. هذا يومنا إلى اًلوصو القديمة العصور من ًءابد الثقافي للتراث المقصود التدمير تاريخ الفصل هذا يسبر:ملخص

تلك الخاصة، األهمية ذات الروابط بين ومن. الثقافي التراث وطمس الثقافية المقتنيات تدمير نحو تدفع التي وغيرها والعرقية واالجتماعية والدينية

حاالت عبر الروابط هذه دراسة تتم. المدنيين السكان بحق اقترافها يتم التي الوحشية الجرائم من وغيرها اإلنسانية ضد والجرائم الحرب بجرائم المتعلقة

األوروبي، االستعماري والعصر البروتستانتي، اإلصالح فترة إبان األيقونات وحرب البيزنطية، األيقونات حرب إلى اًلوصو القديمة العصور من

على الضوء ّلطنس بعدها، ومن. واإلنسانية للثقافة الممنهج الطمس من مسبوقة غير مستويات شهدت التي النازية والحقبة والروسية، الفرنسية والثورتان

الثقافي التراث إبادة في الضراوة من جديد مستوى على شهدنا ًرا،وأخي. البلقان حروب في والثقافي العرقي والتطهير كمبوديا في الحمر الخمير جرائم

.َلمالعا أنظار أمام دعائية لغايات" والشام العراق في اإلسالمية الدولة "ُتسمى ما استغلتها التي واإلنسانية

باورسوك. و غلين— المتأخرة القديمة العصور في الثقافي التراث. 4

في الويالت لتلك المأساوية األمثلة من العديد توجد وبينما. الوحشية والجرائم التراث لتدمير ًجانموذ المتأخرة القديمة العصور ّثلتم

.ذلك تلت التي التاريخية الفترة في الوحشية الجرائم بعض حصلت باألرض، كورنثة مدينة تسوية ذلك في بما القديمة، العصور
وقتل للتراث شنيع تدمير عقب الزمن من لفترة األعمال هذه مثل حصول عدم أو ندرة في السبب عن نتساءل أن علينا ويتوجب

.جماعي

نماذج شهدت التي القديمة العصور عقب التاريخية الفترة هذه وتأتي. الوحشية والجرائم التراث لتدمير ًجانموذ المتأخرة القديمة العصور ّثلتم:ملخص

تحصل لم القدس، دمار عقب لكن. األناضول في واحد يوم في شخص آالف8وقتل باألرض كورنثة مدينة تسوية ذلك في بما األفعال، تلك لمثل مأساوية

الذي السبب ما: نتساءل أن علينا ويتوجب). هيباتيا قتل كحادثة (ّرفالتط حوادث بعض رغم الرومانية، اإلمبراطورية في الشكل هذا على مروعة أعمال

في تراجع حدث الميالديين والسادس الثالث القرنين في الطاعون وباء نتيجة العنف؟ هذا مثل حدوث على ّرضح الذي ما الواضح؟ التغيير هذا إلى أدى

.الوحشية والجرائم الدمار حصول عند ذلك تفشي إلى – رئيسي بشكل والمسيحية – الدين أدى بينما الوحشية، والجرائم الدمار

شميدكي سابين— اإلسالمي للعالم َّونالمد التراث. 5

السيئة المناخية والظروف والسرقة معها المناسب غير التعامل والسيما عديدة، بأشكال للخطر عرضة اإلسالمية المخطوطات تراث

اإلسالمية المخطوطات بيع ويستمر اإلسالمية، للمخطوطات المتعمد للتدمير حاالت األخيرة العقود في تكررت وقد. ّمدالمتع والتدمير

الكتب أن بحيث أبعادها، ّيلتخ يمكن ال فاجعة يمثل اإلسالمي للعالم الثقافي التراث ودمار. خاصة مجموعات إلى المبهم األصل ذات

.ًراتضر األكثر والمؤسسات الثقافية التجليات بين من هي المخطوطات ومكتبات

محفوظة هذا يومنا إلى تزال ال اإلسالمي للعالم َّونةالمد الثقافة من كبير وجانب ّيله،تخ يمكن مما أكبر ًثاإر اإلسالمي للعالم َّونالمد التراث ُيشكل:ملخص

والسرقة للضوء ّرضوالتع معها المناسب غير التعامل والسيما عديدة، بأشكال للخطر عرضة اإلسالمية المخطوطات تراث يزال وال. مخطوطات ضمن

مكتبات تفجير ذلك وشمل. اإلسالمية للمخطوطات المتعمد للتدمير حاالت األخيرة العقود في تكررت وقد. ّمدالمتع والتدمير السيئة المناخية والظروف

عام الخليج حرب عقب العراق في للمخطوطات مهمة مكتبات وتدمير ونهب ،1992عام الصرب القوميين يد على والبوسنة كوسوفو في ومتاحف

استهداف يتم حيث: اإلسالمي الثقافي التراث من جوانب يهدد ًراآخ ًرامصد الطائفية ِّكلُتش. 2003عام منذ واالحتالل الغزو عند ًداومجد ،1991

في مسلمون متطرفون دمرها التي التاريخية المعالم على نفسه األمر وينطبق مختلفة، نظر وجهات ّمتض أنها على إليها ُينظر مخطوطات ّمتض مكتبات

.اإلسالم” لتطهير “منهم كمحاولة الماضية العقود

الدين سراج إسماعيل— الثقافي تراثنا إرث قيمة تقدير. 6
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منهجيات يدنا متناول في تتوفر. احتسابها يمكن كامنة مهمة قيمة التاريخية، واألحياء كالصروح المنقول، وغير الملموس للتراث

والمدى الثقافي، التراث على المعادية الهجمات خطورة مدى على يؤكد ما وهو الثقافي، تراثنا قيمة تحديد على لمساعدتنا صارمة

.حمايتها سبيل في العالم إليه يذهب أن يجب الذي

المقصودة واألفعال. لذواتهم احترامهم تكوين في ويساهم هويتهم معالم رسم على يساعد الذي الثقافي، بتراثهم واألفراد العلماء يرتبط:ملخص

الملموس وغير الملموس التراث على الهجوم في الغازية الجيوش أو االستبدادية الحكومات أو الميليشيات أو للدول التابعة غير المسلحة للمجموعات

الجهود تصبح ولهذا. واجتماعية ثقافية جماعية إبادة عن عبارة هي األفعال هذه ومثل. به تتسبب الذي المادي الدمار بكثير يفوق ضرر إلحاق إلى تؤدي

وكذلك االستخدام، عدم وقيمة االستخدام قيمة لتحديد مناسبة تقنيات يدنا متناول في يوجد. لدماره الهائلة التكلفة تقييم لجهة مفيدة الثقافي التراث قيمة لتحديد

بروابط يتمتعون الذين فأولئك. بأنفسنا وثقتنا فخرنا ّوييق الذي الثقافي، تراثنا أهمية تقدير على يساعدنا أن ذلك شأن ومن. الملموسة وغير الملموسة القيم

.مستقبلهم ِلممعا لرسم األنسب الموضع في هم ماضيهم مع وحيوية قوية

حديثة حاالت الحصار تحت الثقافي التراث. 2الجزء

ويس. ج وتوماس كونو جيمس— مقدمة

هاريس راشيل— الصين ِقبل من" الدين ضد التطرف "حمالت ظل في اإليغور تراث. 7

ولكنه. اإلرهاب لمكافحة حمالتها من ًياضرور ًباجان باعتباره الخارجي َلمللعا َّدمُيق لإليغور الديني للتراث النطاق واسع الصين تدمير

أهداف لتحقيق ًياسع شينجيانغ منطقة في شاملة تهدئة لفرض جهود من ًءاوجز اإليغور، وهوية ثقافة على ًياجوهر ًماهجو ّثليم ًيافعل

.أكبر وجيوسياسية اقتصادية

ُيقدر ما احتجاز يتم حيث مشددة، أمنية إجراءات ذات بوليسية دولة إلى الحكم ذاتية شينجيانغ منطقة تحويل الماضية القليلة السنوات مدى على ّمت:ملخص

الصين ّضحتو. القسرية والعمالة العقائدي التلقين مستوى على تعسفية ألنظمة عرضة وهم الشرقية، تركستان من مسلم مواطن مليون1.5بإجمالي

أن إال. جماعية إبادة باعتبارها السياسات هذه عالمية وحكومات دوليون مراقبون ُيصنف بينما المتطرف، لإلرهاب ضرورية استجابة باعتبارها أفعالها

من – لإليغور الديني التراث تدمير تم فقد. للدولة واالقتصادية السياسية األهداف إطار في كامل بشكل تندرج المنطقة هذه في للتراث الصين مقاربة

التعبير وأوجه االجتماعي، التواصل وأشكال التاريخية، المعاني من معقدة مجموعة في األساسية قيمتها تكمن مواقع وهي – وأضرحة ومقابر مساجد

ًياسع المنطقة في تهدئة وفرض استيعاب جهود من ًياأساس ًءاوجز اإليغور، وهوية ثقافة على ًياجوهر ًماهجو دمارها ُيمثلو. بها المحيط والثقافي الديني

".والطريق الحزام مبادرة "لـ والجيوسياسية االقتصادية األهداف لتحقيق

وأفغانستان سريالنكا في النزاع بعد ما مرحلة في التراث" بناء إعادة: "اإلعمار إعادة عملية تتضرر هزيمة، السالم يكون عندما. 8

سينغ كافيتا— 

.األقليات تهميش ّمقويع البالد على قبضته ُيعزز أن للقوي خاللها من يمكن أداة إلى تتحول قد النزاعات بعد الثقافية البناء إعادة عملية
.أفغانستان في" باميان"و سريالنكا في" جفنا "من بكل يتعلق فيما هنا الظاهرة هذه دراسة تتم

دينية أقليات عليها تهيمن التي المناطق في للقلق ًرامثي ًرامسا وأفغانستان سريالنكا في" النزاع بعد ما "حقبة في الثقافية البناء إعادة عملية تأخذ:ملخص

ووادي البالد، في الهندوس التاميل معظم موطن ُتعتبر التي البالد شمال في جفنا جزيرة بشبه يتعلق بما سريالنكا في األمر هذا استقصاء يتم. عرقية أو

إصالح إلى اًلأص تهدف التي – التراث وترميم البناء إعادة عمليات أصبحت الحالة، هذه في. الشيعية الهزارة أقلية فيه تعيش الذي أفغانستان في باميان

األدوات كافة األكثرية حكومة تستخدم سريالنكا، ففي. اآلخر على الهيمنة في واحد طرف خاللها من يستمر أدوات بمثابة – المجتمع في الضرر

عقب َعدةللمسا ِدمتَق التي الدولية المنظمات فإن أفغانستان، وفي. التاميل أقلية تقويض يعزز الذي اإلرث" استعادة "أجل من يدها متناول في الموجودة

.األفغانية الحياة هامش على كانت لطالما عرقية وأقلية المركزية الحكومة بين دقيقة قوة لعبة في – قصد بغير – ساهمت طالبان حقبة

.ج جيل— العراق في التراث على والحرب) والشام العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم" (داعش "إيديولوجية: استعراضي تدمير. 9
ستين

إطار في والعراق سوريا أرجاء في عنيفة حملة) والشام العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم (داعش ّنش ،2019و2013عامي بين

له الترويج مع والمادية، الثقافية الجماعية اإلبادة من مدروس مزيج عن عبارة وهو ،"االستعراضي التدمير "من جديد خطير نموذج

.الثقافي التراث وصروح الناس يستهدف ًيادين ًضافر باعتبارها أفعاله داعش ّفذن وقد. اإلنترنت خالل من َلمالعا حول

نطاق على ودعاية هجمات تنفيذ مع والعراق سوريا أرجاء في وتوسعه) والشام العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم" (داعش "صعود تزامن:ملخص

االستعراضي التدمير كان". االستعراضي التدمير "من جديد خطير نموذج خالل من ونشرها الثقافي، والتراث الدينية المجموعات تستهدف واسع

حرب كانت. جماعية إبادة أفعال مع المترافقة الثقافية لإلبادة اإلنترنت عبر نشرها تم بعناية مدروسة للعامة موجهة استراتيجية بمثابة والمواقع للصروح

وتكثيفه تضخيمه تم ذلك وكل مفرط، وعنف سياسية وأجندة دينية إيديولوجيا بين يجمع متكامل نظام في مدمجة لكونها فعالة والجماد البشر على داعش

بالعودة ورسالته السلفي لإلسالم لداعش الجهادي التفسير مع متسقة دينية اًلأفعا باعتبارها السياسية اإلجراءات صياغة إعادة تمت. اإلنترنت خالل من
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اًلقاب اًلشك ّثليم الكاسح العنف من نموذجها أن إال سياسي، ككيان للتدمير تعرضت داعش خالفة أن ورغم. أشكاله وأنقى بأولى لإلسالم مثالية لرؤية

.للدول تابعة غير مسلحة أخرى مجموعات يد على العالم حول محاكاته من مخاطر وهناك كبيرة، بدرجة للتكيف

باندارين فرانشيسكو— العالمي التراث مدن إحدى على السورية الحرب أثر: حلب دمار. 10

قوات بين ضخمة اشتباكات مركز المدينة كانت عندما2016-2012عامي بين السورية الحرب خالل هائل لدمار حلب ّرضتتع

التي والقيود النزاع، ّلفهخ الذي الدمار من اًلك ّيمُيقو العسكرية الحملة لتطور ًداسر الفصل هذا ّدميق. والمعارضة السورية الحكومة

.التراث لحماية العالمي النظام منها يعاني

حلب، في هو األسوأ والوضع. 2020و2011عامي بين سنوات عشر امتدت التي الحرب خالل هائل لدمار السورية والمواقع المدن ّرضتتع:ملخص

وسقط المدينة، شخص مليونا غادر حيث واسع، نظام على بذلك السكان تأثر. 2016و2012عامي بين النزاع خالل للدمار ّرضتتع التي المدينة هذه

ّرضتتع كما. ومساجد وخانات وأسواق صروح من فيها ما وأهم جسيم لضرر المدينة مناطق كافة ّرضتتع وقد. قتيل ألف وعشرون خمسة من أكثر

على وتأثيره النزاع، ّورتط الفصل هذا يستعرض. والتعليمية الصحية والخدمات والكهرباء الماء من السكان ُحرم بينما بالغ، لضرر السكنية الوحدات

الفصل ّدمُيق ًرا،وأخي. الحرب خالل والدولية الوطنية األطراف به اضطلعت الذي والدور المهم، الثقافي تراثها ودمار للمدينة، والمادية االجتماعية البنى

.النزاعات خالل التراث لحماية العالمي النظام منها يعاني التي والقيود الحالي، للوضع ًماتقيي

الصابوني مروة— المعنى تدمير إلى المعالم تدمير من: الضائع حمص تراث. 11

من نصيبها لها كان فقد. الدمار برماد مغطاة ًمادو تكن لم حمص لكن. الدولية األخبار في المغمورة مدينتي ظهرت فقط، الحرب بفضل

دمار في بالذات يكمن ما وهو مجدها، باضمحالل المحيطة الظروف الغموض يسود. روما حكمت ملكة أنجبت قديمة كمدينة المجد

.مبانيها

وهو أال مرئي، غير دمار على كذلك يشتمل للمباني المادي الدمار فإن هنا، ومن. الشيء وجود إلى أدى كامن معنى هناك خلق عملية كل خلف:ملخص

المواقع على الحفاظ كيفية عن السؤال بأن ُيحاججو والحفظ، الترميم عمليها إطار في إغفالها يتم ما ًباغال التي المعاني تلك الفصل هذا يناقش. معناها

هوية مسألة ّردمج إلى (تبسيطها في اإلفراط بسهولة ويمكن بالقيم، ًماحت تتعلق مسألة وهذه. ذلك في والسبب حفظه يتم بما ًماُحك يتعلق إرثها وتكوين

خالل من التراث قيمة فهم في مشتركة ألرضية الوصول إلى الفصل هذا يسعى). التاريخية باألهمية متعلق نقاش إلى (تعقيدها في اإلفراط أو) دينية

نشأة إلى العودة خالل ومن. السورية الحرب خالل هائل لضرر ّرضتتع التي الوسطى ومحافظتها سوريا، في مدينة أكبر ثالث حمص، حالة دراسة

وإال للخطر، َّرضالمع تراثها وحفظ البناء إعادة لعملية فرصة هناك تكون قد والدينية، الثقافية وقيمها وتصنيفها الجغرافية بطبيعتها يتعلق فيما المدينة

.ًمامظل مستقبلها سيكون

ديكناتل فريدريك— القرار؟ يتخذ ْنم البناء، إعادة. 12

تهيمن. الممزق البلد لبناء للتمويل الحاد واالفتقار األهلية الحرب انتهاء عدم رغم ،2021عام منذ سوريا بناء إعادة عملية بدأت

عقد من أكثر بعد الكامن ضعفها حجبت التي االنتصار صورة وإظهار سلطتها لتعزيز البناء إعادة على األسد بشار الرئيس حكومة

.الحرب على

والضئيلة، المحدودة والمصادر الطويلة، األهلية حربها عن الناتج للدمار الهائل الحجم إلى بالنظر سوريا في البناء إعادة عملية ستسير كيف:ملخص

ذلك على مبدئية إجابة ودمشق وحمص حلب في والجارية الرمزية البناء إعادة مشاريع بعض تشكل األسد؟ بشار الرئيس لحكومة االستبدادية والمصالح

البناء إعادة عملية إلى األسد حكومة نظرة تعكس أجنبية، راعية جهات من ًياجزئ والممولة السلطات كبير بشكل لها ّوجتر التي المشاريع وهذه. السؤال

لمفهوم إقصائية نظرة ُيظهر ما وهو بنائه، إعادة تتم لن وما بنائه، إعادة سيتم لما األولويات بسرعة تضع فهي. النخبة لفساد وأداة دعائية وسيلة باعتبارها

البناء إعادة برنامج يعتمد. َرضةالمعا قوات ًقاساب عليها استولت شاسعة سكنية أحياء تجاهل نفسه الوقت وفي األسد، شروط بحسب" ِصرالمنت عدالة"

أو بناء إعادة لعملية خضعت التي وحلب، حمص في التاريخية كالمساجد مواقع فتحولت. لسوريا الثقافي التراث اصطفاء على الحكومة به تقوم الذي

األهلية الحرب أعقبت التي المضطربة البناء إعادة عملية صدى سوريا في الوليدة البناء إعادة عملية في يتردد. الدعائية لحملتها أدوات إلى سريعة، ترميم

.أهلية ونزاعات حروب من خرجت أخرى دول في البناء إعادة لعملية رهيبة تبعات مع المجاور، لبنان في

شميدكي سابين— للهجوم عرضة اليمن في المخطوطات ثقافة. 13

عرضة الثمين الثقافي التراث هذا ولكن. اإلسالمية الحضارة في ًعاوتنو غنى األكثر التقاليد بين من هي الزيدية اليمنية األدبية التقاليد

ًراأم ستكون المخطوطات مجال في الغنية تقاليده وعلى عليه والحفاظ لليمن الثقافي اإلرث من هام جزء حماية. يهدده وشيك لخطر

.اليمنيين من المستقبل ألجيال واالنتماء للهوية قوية دعامة توفير لجهة ًيامحور

مجموعة من بعيد حد إلى واألكبر األبرز والجزء. اإلسالمية الحضارة في ًعاوتنو غنى األكثر التقاليد بين من هي الزيدية األدبية التقاليد:ملخص

اليمنية المخطوطات تلك هي ًضاأي كبير حد إلى الهامة المقتنيات ومن. اليمن في والخاصة العامة المكتبات من العديد ضمن موجود الزيدية المخطوطات

ًراونظ. األمريكية المتحدة والواليات أوروبا إلى باإلضافة والعراق، وإيران وتركيا السعودية العربية والمملكة مصر سيما وال الخارج، في الموجودة

.اليمن في السائدة الكارثية والحالة للمخطوطات النطاق واسع التشتت عن الناتجة التحديات تتضاعف الزيدية، بالمخطوطات المتعلقة الدراسات لضعف
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عمليات الماضية العقود مدى على اليمنية السلطات حاربت. وشيك لخطر عرضة نفسه اليمن في المخطوطات مكتبات أن هو ًءاسو الوضع يزيد وما

االضطرابات جراء تدميرها أو نهبها تم أو جسيمة، ألضرار البالد في الخاصة المكتبات من الكثير تعرضت كما بالمخطوطات، المشروع غير اإلتجار

الكثيرة المكتبات سيما وال الثقافي، بالتراث كذلك بل فحسب، المحليين بالسكان ّبصيتر ال ًقامحد ًراخط المستمر الصراع ُيشكل. والحرب السياسية

توفير لجهة ًيامحور ًراأم ستكون المخطوطات مجال في الغنية تقاليده وعلى عليه والحفاظ لليمن الثقافي اإلرث من هام جزء حماية. هناك الموجودة

.اليمنيين من المستقبل ألجيال واالنتماء للهوية قوية دعامة

ّسوموأ إلوندو الزار— تمبكتو في األولياء أضرحة تدمير: مالي في للخطر المعرض الثقافي التراث. 14

من14إلجمالي كامل بتدمير مالي في تمبكتو احتلت متطرفة مجموعات قامت ،2012األول كانون/وديسمبر الثاني كانون/يناير بين

الفصل هذا يسبر). اليونسكو (والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة العالمي التراث قائمة على َرجةمد ألولياءً اضريح16أصل

.البناء إعادة استراتيجية إلى اًلووصو لتمبكتو الثقافي التراث تدمير من ًءابد برمتها، العملية

متطرفة مجموعات قامت تمبكتو، ففي. الغني الثقافي لتراثها خطيرة تهديدات ،2012األول كانون/وديسمبر الثاني كانون/يناير بين مالي شهدت:ملخص

والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة العالمي التراث قائمة على َرجةمد ألولياءً اضريح16أصل من14إلجمالي كامل بتدمير آنذاك المدينة احتلت

للمجتمع بالدعوة المالية الحكومة توجهت لذلك، استجابتها وفي. مخطوطة4203ُحرقتو بالغة، ألضرار مساجد3ّرضتع بينما ،)اليونسكو (والثقافة

والدينية االجتماعية الحياة ّسدُتج التي لألضرحة الثقافي األهمية بخصوص الوعي لنشر حملة اليونسكو وأطلقت المقصود، التدمير هذا إليقاف الدولي

الثقافية المواقع تدمير العبارات بأشد يدين والذي المتحدة لألمم التابع األمن مجلس عن صدر قرار تبني في كذلك اليونسكو ساهمت. المحلية للمجتمعات

جوهري بدور اليونسكو اضطلعت كما. مالي في القائم الصراع تسوية في المحلية المجتمعات به تضطلع الذي المهم بالدور التنويه مع مالي في والدينية

جريمة بمثابة ُيعتبر الثقافي للتراث َّمدالمتع التدمير بأن الدولية، الجنائية العدالة تاريخ في األولى وللمرة االعتراف، في الدولية الجنائية المحكمة بقرار

إعادة استراتيجية إلى اًلوصو المحلية، المجتمعات نظر وجهة من لتمبكتو الثقافي التراث تدمير من ًءابد برمتها، العملية الفصل هذا يستعرض. حرب

باسم وحشية جريمة بمثابة المحلية المجتمعات اعتبرته الذي الجماعي التدمير هذا مثل وراء الكامنة األسباب الفصل يحلل كما. تبنيها تم التي البناء

يشرح ًرا،وأخي. بشرية أسلحة إلى وتحويلهم الناس بضمير التالعب خالل من الرعب نشر في المتطرفة المجموعات استراتيجية ويسبر األيديولوجيا،

.المحلية المجتمعات نظر وجهات االعتبار بعين أخذها لوال لتنجح تكن لم اليونسكو بها قامت التي البناء إعادة عملية أن في السبب الفصل

مونتيو فيكتور— غواتيماال في المهدد األصليين السكان تراث. 15

النخبة يد على الهيمنة من جديدة استعمارية وأشكال واالستعمار بالغزو ّثلتتم عنيفة حمالت من القرون ّرم على المايا شعب عانى

الدول على ضغوط فرض الدولي المجتمع على يتوجب. ًرامؤخ اندلع الذي ّلحالمس الصراع خالل ّلىتج ما وهو غواتيماال، في الحاكمة

أجل من لهم الدعم وتقديم األصليين السكان من الباحثين تدريب ويتوجب الثقافي، التراث لحماية الرامية السائدة بالقوانين ّيدللتق

.المايا مواقع في األثرية البعثات بخصوص الدائرة النقاشات في المشاركة

"المايا إبادة "لعملية ًرااستمرا ّكلتش والتي وتراثه، المايا شعب على مدمرة تبعات1996و1960عامي بين الغواتيمالية األهلية للحرب كان:ملخص
لها ّرضيتع التي المستمرة المخاطر ويستعرض التاريخي المسار الفصل هذا يسبر. اإلسباني واالستعمار الغزو مع قرون خمسة من أكثر قبل بدأت التي

على الفصل ّكزير. محمية غير ًباتقري الثقافية تقاليدهم جوانب كافة تزال ال الذين األحياء المايا لسكان المميزة النظر وجهة من وذلك القديم، التراث هذا

الدائرة النقاشات في المايا من أصوات مشاركة على والحرص للمايا، الثقافي التراث حماية بغية األصليين السكان من الباحثين ودعم لتدريب الحاجة

بالقوانين ّيدللتق الدول على للضغط الدولي المجتمع فرض وجوب على الفصل ُيحاجج ذلك، إلى وباإلضافة. المايا مواقع في األثرية البعثات بخصوص

.الثقافي التراث لحماية الرامية السائدة

للخطر المعرضين والسكان الثقافي التراث. 3الجزء

ويس. ج وتوماس كونو جيمس— مقدمة

أدامز سايمون— الوحشية والجرائم الثقافي التطهير. 16

واستهداف الثقافي التراث مواقع على بالهجوم وحكومات للدول تابعة غير مسلحة مجموعات تقوم العالم، حول نزاعات مناطق في

،"ثقافي تطهير "بأنه) اليونسكو (والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة العامة المديرة وصفته ما خطر مواجهة وفي. األقليات
.إلبادتهم يسعون الذين أولئك من للخطر المعرضين السكان حماية مسؤولية الدولي المجتمع عاتق على تقع

هجمات شن عبر الدولي القانون بانتهاك وحكومات للدول تابعة غير مسلحة مجموعات تستمر ًيا،حال العالم حول مختلفة نزاعات مناطق في:ملخص

تطهير "عملية بأنه بوكوفا إرينا اليونسكو لمنظمة السابقة العامة المديرة وصفته ما إطار وفي. األقليات واستهداف الثقافي التراث مواقع على َّمدةمتع

تمثالي تدمير: أمثلة ثالثة على الفصل هذا ّركزي. جماعية وإبادة اإلنسانية، ضد وجرائم حرب، جرائم خطر السكان من المجموعات هذه تواجه ،"ثقافي

"الشام وبالد العراق في اإلسالمية الدولة "وحملة أفغانستان؛ في العرقية الهزارة مجموعة من السكان على والهجمات ،2001عام في باميان في بوذا
..شينجيانغ مقاطعة في اإليغور ثقافة لطمس الصينية للحكومة المستمرة والجهود العراق؛ شمال في األقليات ثقافات لتدمير2017و2014عامي بين
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الذين أولئك من للخطر المعرضين السكان حماية مسؤولية الدولي المجتمع عاتق على تقع للبشرية، الثقافي التراث على الدولية االعتداءات مواجهة وفي

.إلبادتهم يسعون

سليم هوغو— الحرب في الثقافي والتراث اإلنسان حياة بين االختيار. 17

للتراث العميقة الوجودية القيمة رغم وذلك الحرب، في الثقافي التراث على المتحالفين والمقاتلين المدنيين لحياة أولوية إيالء يجب

.اإلنسان حياة في الثقافي للتجديد دائمة إمكانية هناك أن هو ذلك وسبب. اإلنسان لكينونة الجوهرية الثقافي

يستعرض. الثقافي والتراث اإلنسان حياة حماية بين المعركة ميدان في صعبة قرارات باتخاذ الصلة ذات األخالقية القيم الفصل هذا يستقصي:ملخص

التراث أن هو ذلك سبب أن إلى ًرامشي صعبة، الخيارات هذه يجعل الذي السبب وبالتالي األصل، في ًمامه الثقافي التراث يجعل الذي السبب اًلأو الفصل

والروح والهوية االعتمادية مفاهيم في يتجلى ما وهو اإلنسان، كينونة في وجودية بقيمة كذلك ّتعيتم ولكنه اإلنساني، لالزدهار وسيلة مجرد ليس الثقافي

.التراث أو للحياة األولوية منح العسكرية والقوات المدنيين على يتوجب كان إذا عما السؤال طرح عندها يفترض الثقافي للتراث الوجودي ُبعدال. العالمية
حياة في الثقافي للتجديد دائمة إمكانية هناك ألن الصعوبة شديدة الظروف في التراث على اإلنسان حياة تفوز أن ًمادائ يتوجب بأنه الفصل ويحاجج

ًراخط يشكلون الذين العدو مقاتلي ضد القوة تناسب احتساب إعادة: الثقافية الخسارة لتخفيف شروط بثالثة يقترن أن يجب الفوز هذا أن إال. اإلنسان

كبيرة جهود وبذل موتهم؛ يعني ذلك بقاؤهم كان وإن حتى ذلك، أرادوا إن الثقافي تراثهم محيط في البقاء لألفراد والسماح الثقافي؛ التراث على ًرامباش

.اإلنسان لحياة األولوية منح مع الشعوب تراث بقايا على للحفاظ

وايز. هـ بول— الحرب خالل الثقافي التراث حماية على إنسانية نظرة: األرواح وحماية الحجر حماية. 18

للتخصصات عابرة دراسة ّلبوتتط ًيا،تقليد ُيفترض مما الواقع أرض على ًداتعقي أكثر هي الشعوب وهالك التراث تدمير بين العالقة

.اًلتفصي وأكثر

النقاش أن إال التراث، حماية تبرير على الصلة هذه تساعد وبينما. الحرب في الشعوب وهالك الثقافي التراث تدمير بين العالقة الفصل هذا ُيعالج:ملخص

سكان على الحقة بهجمات التراث تدمير ُينذر عندما" التمهيد: "استقرائية آليات خمسة مالحظة تمت. الصلة هذه تدعم التي األدلة قاعدة تقييم على يقوم

بشكل التراث تدمير يحصل عندما" التوازي"و َّدته؛ِش تصعيد أو عنيف صراع على للتحريض التراث على هجمات وهو" االستفزاز"و مستضعفين؛

وهي" الدعاية"و التراث؛ بمقتنيات المشروع غير اإلتجار على المحافظة أجل من النزاع فترة تمديد وهي" اإلطالة"و السكان؛ على الهجمات مع متزامن

الناس على المباشر الخطر في التأثير وقدرة االنتشار في اآلليات هذه من كل تختلف. ًضاأي السكان تحمي التي الدولية المبادئ لتقويض التراث استخدام

وأكثر للتخصصات عابرة دراسة ّلبوتتط معقدة، الشعوب وهالك التراث تدمير بين والعالقة. اإلنسان صحة على وأصداؤها المباشرة غير وآثارها

.اًلتفصي

ويلش. م جينيفر— الثقافي التراث حماية في للدول تابعة غير مسلحة مجموعات إشراك. 19

على ًراخط باعتبارها) nonstate armed groups, NSAGs (للدول التابعة غير المسلحة المجموعات الفصل هذا يدرس

لدى النفس ضبط لتشجيع استراتيجيات ويقترح الكيانات، لهذه قانونية التزامات الفصل يضع. له محتملة حامية وجهة الثقافي التراث

مع وصالتها وتشكيلها المجموعات هذه ألهداف واضح فهم على االستراتيجيات تعتمد بحيث للدول، التابعة غير المسلحة المجموعات

.أعضائها مع لالنخراط أكبر استعداد إلى باإلضافة المحلي، المجتمع

في الثقافي التراث حماية لتعزيز تهدف استراتيجية أية من ًماحاس ًءاجز) NSAGs (للدول التابعة غير المسلحة المجموعات اعتبار يجب:ملخص

بينما أنه إظهار إلى ويذهب وسلوكها، وتشكيلها أهدافها بحسب المجموعات هذه بين بالتمييز الفصل هذا يبدأ. العنيفة النزاعات من المعاصرة الحاالت

أن على الفصل يؤكد كما. عليها والحفاظ حمايتها لجهة محوري أنه أثبت غيرها أن إال الثقافي، التراث على ًياجد ًراخط المجموعات هذه من بعض تشكل

القانون بموجب االلتزامات من بطيف عدة بأشكال محكومة هي بل القانوني، الفراغ من حالة في تنشط ال للدول التابعة غير المسلحة المجموعات

لضبط جديدة قواعد بوضع يتعلق ال الثقافي التراث حماية في الرئيسي التحدي أن إال. الدولي الجنائي للقانون أعضاؤها يخضع كما الدولي، اإلنساني

علم أدبيات دراسة إلى الفصل ينتقل ثم. القائمة بااللتزامات االمتثال لضمان بالحاجة ّلقيتع ما بقدر للدول، التابعة غير المسلحة المجموعات سلوك

للصليب الدولية للجنة) Roots of Restraint" (النفس ضبط جذور "مشروع إلى باإلضافة المتحاربة، الجهات بسلوك يتعلق فيما الحديثة السياسية

المجموعات سلوك تغيير أو توجيه خاللها من يمكن سبل القتراح ،)International Committee of the Red Cross, ICRC (األحمر

العمل آلية على يقتصر ال ًقاعم أكثر ًمافه الجهود هذه تقتضي. الثقافي التراث بحماية المتعلقة واألنظمة القوانين احترام لتعزيز للدول التابعة غير المسلحة

هذه من العديد ّكلتش التي المحلية المجتمعات ًضاأي بل – والتأثير والمعتقدات السلطة مصادر لتحديد – للدول التابعة غير المسلحة للمجموعات الداخلية

وتشمل. للدول التابعة غير المسلحة المجموعات مع لالنخراط الرامية الجهود وجه في جسيمة تحديات تبرز الفصل ختام في لكن. منها ًءاجز المجموعات

األمد طويل اإلحجام إلى باإلضافة الكيانات، هذه مثل مع حوار في لالنخراط واالستعداد القدرة على ًداقيو تفرض التي اإلرهاب مكافحة سياسات آثار

التابعة غير المسلحة المجموعات على شرعية تضفي قد أنها تعتقد التزامات تقديم أو بأفعال القيام على لها ًرامق دول من تتخذ التي والمنظمات للدول

.للدول

راي وأشروثا ساندز فيليبي— الثقافي الدمار أعقاب في والهوية االنتقالية العدالة: الغبار انقشاع بعد. 20
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جرائم عقب انتقالية بحالة تمر التي المجتمعات في والملكية الثقافية الهوية بمواضيع يتعلق فيما الدولي للقانون مختلفة مقاربات تسود

ًمافه ّدمتق لربما مجتمعة المقاربات تلك أن إال المتأثرة، الثقافية الحقوق إجمالي معالجة واحدة لمقاربة يمكن ال وبينما. جماعية وحشية

.والهوية الثقافي التراث بين القائمة للصلة اًلشمو أكثر

جوهرية أسئلة تطرح مسألة هي – جمعاء البشرية إلى ثم متمايزة مجموعة إلى الفرد من – الملكية استمرارية الثقافي؟ التراث ينتمي لمن:ملخص

ًداج المحلي المستوى فمن. الصلة ذات الحقوق من طيف إشراك نفسه الوقت وفي له، والترويج التراث هذا مثل حماية ومسؤولية الهوية بخصوص

االدعاءات من بكوكبة) األحيان بعض في ومتعارضة (ومتداخلة المركز متحدة المصالح دوائر تستمر والدولي، والوطني المناطقي المستوى إلى اًلوصو

التراث قانون يركز وبينما. العام الدولي القانون منظور من الوحشية الجرائم أعقاب في الثقافي للتراث المختلفة االدعاءات الفصل هذا يسبر. المتزامنة

إلى الوصول سبيل في الملكية معضالت ًباغال االنتقالية العدالة مفهوم ّنبيتج محدد، سياق دون الثقافية والممتلكات المواقع حماية على الدولي الثقافي

المختلفة الجهود هذه رحم ومن. معنية أطراف ادعاءات عن الشرعية نزع أو أولوية منح على قادرة هذه من مقاربة وكل. المعنية للمجتمعات عملية حلول

الطبقات متعددة الراسخة الصالت بخصوص اًلشمو أكثر سردية تتبلور الوحشية، الجرائم عن الناتج والضرر الثقافية للهوية المعقدة المفاهيم بين للتوفيق

.والهوية الثقافي التراث بين والمعقدة

الدولي والقانون الثقافي التراث. 4الجزء

ويس. ج وتوماس كونو جيمس— مقدمة

غريستنبليث باتي— واألماكن الشعوب بين العالقات: الثقافي التراث حماية. 21

من المستجدة األشكال تطبيق عبر حمايته وإمكانية المسلحة، النزاعات خالل المنقول غير الثقافي التراث دمار الفصل هذا ُيعالج

التابعة غير الجهات مع جنب إلى ًباجن المجتمعات هذه وإشراك. المحلية بالمجتمعات المنقول غير الملموس التراث يرتبط. المسؤولية

الدول مصالح على كبير بشكل ّكزتر التي التنازلية َربةبالمقا مقارنة بالنجاح أكبر فرص له سيكون والحماية الحفظ جهود في للدول

.الدولية الحكومية والمنظمات

وجهة من الثقافي التراث معنى تقييم يجب بأنه ُيحاججو اإلنسان، حقوق نظر وجهة من المنقول غير الثقافي التراث دمار على الفصل هذا ُيركز:ملخص

الجرائم سياق ضمن الثقافي التراث دمار وتصنيف للتطبيق، القابلة الدولية القانونية األدوات الفصل ّخصُيلو. والمحلية والوطنية الدولية المجتمعات نظر

"الحماية عن المسؤولية "مبدأ من المستجد الشكل إلى النقاش يمتد ثم. الحرب وجرائم اإلنسانية، ضد والجرائم الجماعية، اإلبادة: الجماعية الوحشية
)R2P(، لهذه. المنقول غير التراث على الحفاظ أجل من" الحماية عن المسؤولية "مبدأ من الثالثة الركيزة تطبيق إمكانية الخصوص وجه على ويحلل

وصون وحماية للدول، تابعة غير جهات وانخراط الجنائية، والمسؤولية العسكري، التدخل: والجدوى الشرعية جهة من عوامل أربعة تقييم يتم الغاية،

بالنجاح أكبر فرص له سيكون والحماية الحفظ جهود في للدول التابعة غير والجهات المحلية المجتمعات إشراك أن إلى الفصل ُلصويخ. الثقافي التراث

.الدولية الحكومية والمنظمات الدول مصالح على كبير بشكل ّكزتر التي التنازلية َربةبالمقا مقارنة

مصطفاييف وتورال تشارليير بنجامين— الثقافية الملكية وحماية اإلنساني الدولي القانون. 22

من التركيز لتحويل الوقت وحان. المسلح النزاع حاالت خالل الملموسة الثقافية الممتلكات لحماية شامل دولي قانوني إطار وضع تم

.تطبيقه إلى القانون مراجعة بخصوص النقاش

ّثفتتك ًرا،مؤخ اندلعت التي المسلحة النزاعات في جانبي لضرر وعرضة َّمد،متع هدف إلى الملموسة الثقافية الممتلكات ّولتح إلى بالنظر:ملخص

بالفعل هناك بأن الفصل هذا ُيحاجج السياق، هذا من ًقاوانطال. الملكية هذه لحماية الناظمة اإلنساني الدولي القانون قواعد بخصوص األكاديمية الدراسات

السائد القانون يكتفي ال. الثقافية الممتلكات لحماية والناظمة العرفي، القانون أو المعاهدات مستوى على سواء الدولي، القانون مظلة تحت اًلشام ًراإطا

إال مناسبة، بصورة الملكية هذه لحماية اتخاذها الدول على يتوجب التي السلم وقت في واإلجراءات الثقافية بالممتلكات يتعلق فيما القتالية األعمال بتنظيم

التركيز بالضرورة ّلبيتط له االمتثال وتعزيز للقانون الحماية جانب تفعيل فإن لذلك، ونتيجة. القانون تطبيق لدعم ومؤسساتية تشريعية آليات ُيحدد أنه

المسلحة النزاعات خالل الثقافية الممتلكات يحمي الذي الدولي القانوني اإلطار تفعيل يمكن ال القول يمكن أخرى، وبكلمات. اآلليات هذه لدعم طرق على

.اآلليات هذه تطبيق تدابير تعزيز يتم لم ما

تشيتي وأليساندرو رينولد أندريه-مارك— الثقافي التراث و اإلنسان لحقوق الدولي القانون. 23

وجه على ذلك يحصل. المنقولة وغير المنقولة الثقافية األصول ًضاأي ُتستهدف حيث المسلحة، للنزاعات الوحيدة الضحية ليس اإلنسان

هذه الفصل هذا يستقصي). ًياثقاف (نجاتها إمكانية تقويض وبالتالي أعدائها، هوية لتدمير المتحاربة األطراف تسعى عندما الخصوص

.الثقافي للتراث الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون بين الكامنة العالقة سبر خالل من المسألة

والتاريخية والروحية الرمزية القيم من ُمستمدوال الملموس، غير اإلنساني ُبعدبال يقترن المنقولة وغير المنقولة الثقافية لألصول الملموس ُبعدال:ملخص

الوحشية الجرائم لكون ًراتفسي هذا ِّكلُيش. هويتهم من ًءاجز ّكلِشت الذين وأولئك صانعيها ِقبل من لألصول القيم هذه مثل ُتمنح. األصول هذه في المتجسدة

من الثقافي التراث الستهداف المتحاربة األطراف تسعى: للعدو الملموس الثقافي التراث نهب أو تدمير يرافقها ما ًباغال المسلحة النزاعات خالل المرتكبة
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خاللها من يساهم التي السبل دراسة خالل من الصلة هذه الفصل يستعرض. ذاته ّدبح وجودهم على القضاء وحتى بل أعدائها، هوية على القضاء أجل

معاهدات ضمن الثقافي التراث إدماج متزايد بشكل يتم كيف مناقشة خالل من وكذلك الثقافي، التراث قانون تطوير في اإلنسان لحقوق الدولي القانون

.اإلنسان حقوق

فرانسيوني فرانشيسكو— الثقافية للممتلكات َّمدالمتع والتدمير العامة والمبادئ التقاليد. 24

المسلحة النزاعات حاالت في ًراحص َّبقُتط لكنها الثقافي، للتراث َّمدالمتع والنهب التدمير بحظر تتعلق عرفية قواعد ظهرت بينما

فترة خالل َّمدالمتع التدمير وجه في مباشرة وغير مباشرة حماية ّفرتو أن يمكن للقانون العامة المبادئ من ًداعد أن إال. واإلرهاب

.ْلمالس

في معينة قانونية التزامات وجود من للتحقق المحلية والمحاكم الدولية القضائية والهيئات الدولية والكيانات الدول ممارسات الفصل هذا يتناول:ملخص

يتعلق فيما العرفية القواعد بعض بظهور الخالصة وتفيد. للقانون عامة ومبادئ ًياعرف ًيادول ًناقانو بوصفها للدولة ِزمةوالمل الثقافي، التراث حماية مجال

دليل يوجد وال. واإلرهاب الدولية، وغير الدولية المسلحة، النزاعات حاالت في ًراحص َّبقُتط أنها إال الثقافية، للممتلكات َّمدالمتع والنهب التدمير بحظر

فترة خالل الثقافي التراث بتدمير يكترث ال الدولي القانون أن هذا يعني وال. ْلمالس فترة خالل األنشطة على ّبقتط العرفية القواعد هذه أن على ًياحال دامغ

مباشرة حماية يوفر أن يمكن الدولية، العدل لمحكمة األساسي النظام من) ج.38.1 (المادة إطار في للقانون، العامة القواعد من ًداعد إن حيث ْلم،الس

.الصلة ذات الوحشية والجرائم الثقافي للتراث َّمدالمتع التدمير وجه في مباشرة وغير

باودرلي جوزيف— التراث تدمير حاالت في القضائية المالحقة. 25

التطور ويستشرف التراث؛ تدمير حاالت في القضائية للمالحقة الدولي الجنائي القانون جهود لتاريخ ًضااستعرا الفصل هذا ّدميق

.الهجمات هذه مثل في المحاسبة لمبدأ المحتمل المستقبلي

للتراث َّمدالمتع للتدمير الجنائية الفردية المسؤولية صون في محوري بدور الدولية الجنائية العدالة آليات اضطلعت الماضي، القرن مدى على:ملخص

المحاسبة لتحقيق الدولي الجنائي القانون فيها ّورتط التي السبل الفصل هذا يستعرض. خارجها أم المسلحة النزاعات إطار في ذلك كان سواء الثقافي،

جريمة باعتبارها التاريخ قبل ما فترة في الثقافي التراث لتدمير الفردية الجنائية للمسؤولية باستعراض الفصل هذا ويبدأ. الثقافي للتراث َّمدالمتع للتدمير

لمحطات خاص اهتمام إيالء وسيتم. والثانية األولى العالميتين الحربين عقب اتخاذها تم والتي إغفالها يتم ما ًباغال التي الجهود على الضوء ّلطويس دولية،

ّرقيتط ًرا،وأخي. السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة في ًقاوالح نورمبرغ محاكمات في جرت القضائي االجتهاد مستوى على ومحورية نوعية

.الثقافي التراث تدمير عن للمحاسبة المستقبلي والمسار الدولية، الجنائية المحكمة إنشاء قبل المعاصرة للتطورات الفصل هذا

شورليمر فون سابين— العالمي الثقافي التراث وحوكمة العالمي التراث ضد اإلرهابية الهجمات محاربة. 26

مستوى رفع يتم وبذلك الثقافي، التراث ضد اإلرهابية الهجمات لمحاربة الدولية للجهود ًمادع العالمي الثقافي التراث حوكمة ُتشكل قد

.القانوني إطاره وتطوير الثقافي التراث حماية

والمواقع للصروح والوحشي َّمدالمتع التدمير من ًقاوانطال. الثقافي التراث متزايد بشكل إرهابية هجمات َدفتاسته الماضيين، العقدين مدى على:ملخص

ومع. الهجمات هذه مثل لمواجهة وسيلة باعتبارها العالمي الثقافي التراث حوكمة الفصل هذا يستعرض اإلرهابية، الهجمات من الجديدة والموجة األثرية

الشأن وأصحاب والسكان المحلية المجتمعات مشاركة فإن واألمن، السالم ضمان في جوهري دور لعب أفضل عالمية حوكمة شأن من بأن القناعة ّسختر

األمر واقع في تشهد الدولي المجتمع يبذلها التي الجهود أن الفصل هذا ُيظهر. الثقافي التراث عن العالمي الدفاع تعزيز لجهة حيوي عامل بمثابة يكون قد

".السكان حول متمركزة "مقاربة باتجاه الدول حول متمركزة مقاربة من اًلّوتح

العسكرية النظر ووجهات الثقافي التراث. 5الجزء

ويس. ج وتوماس كونو جيمس— مقدمة

هاسنر. ي رون— للدين الصعبة الحالة: المعركة أرض في الثقافي التراث حماية. 27

على المؤمنين من واسعة شريحة لدى بأهمية تتمتع التي الديني التراث مواقع بحماية المقاتلون يقوم أن الخصوص وجه على ُيرجح

.الرادع هذا الخصوم يستغل أن ُيرجحو". والعقول القلوب "ِملعا على تنطوي التي الحروب وفي الدولية الساحة

األمريكية القرارات الفصل هذا يستعرض. الثقافية المقتنيات بحماية المتعلقة األوسع المسألة في للبحث صعبة حالة بمثابة هي المقدسة المواقع:ملخص

الخطط على القائمون بذل والوحشية، الحاسمة النزاعات حالة في فحتى. الثانية العالمية الحرب خالل أوروبا في المسيحي التراث بحماية المتعلقة

الثقافي الصروح بحماية المتعلقة األوسع الجهود تحليل يتم كما. الثقافية القيمة ذات الصروح وترميم وحماية تحديد سبيل في ًراكبي ًداجهو العسكرية

إلى ُرُأشي الفصل، ختام وفي. إيطاليا في" كاسينو مونتي "دير لقصف الحلفاء قوات اتخذته الذي الصعب القرار إلى باإلضافة أوروبا، في الدينية ِلموالمعا

الخصوص وجه وعلى الدولية، الساحة على المؤمنين من واسعة شريحة لدى بأهمية تلك تتمتع عندما الديني التراث مواقع بحماية المقاتلين قيام ترجيح

الخصوم استغل حال في للضرر المقدسة المواقع ستتعرض األغلب على ذلك، من العكس وعلى". والعقول القلوب "ِملعا على تنطوي التي الحروب في

.للعمليات كمراكز المقدسة المواقع واستعملوا ذلك الردع عامل
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ساغان. د سكوت— الثقافي التراث وحماية والقانون القيادة: طهران إلى بغداد إلى طوكيو من. 28

1945أعوام في األمريكية العسكرية والعمليات الخطط تاريخ ُيظهر الثقافي؟ التراث حماية على المسلحة النزاعات قانون يعمل كيف
تفرض وتبعات التزامات القانون يخلق. معقد بشكل والقانونية والعرقية االستراتيجية العوامل تفاعل كيفية2020و2003و1991و

.متوقعة غير بأشكال القرار صانعي على ًداقيو

عام في ًيانوو ًرادما كيوتو مدينة بتجنيب ترومان هاري الرئيس قرار تاريخ الثقافي؟ التراث حماية على المسلحة النزاعات قانون يعمل كيف:ملخص

ترامب دونالد الرئيس وتهديدات ،2003عام بغداد في العراقي المتحف ونهب ،1991عام الخليج حرب خالل األمريكية االستهداف وقرارات ،1945

اتباع ًمادو يتوجب. القانوني أو األخالقي والمنطق االستراتيجي المنطق بين َّقدالمع التفاعل مدى تظهر كلها إيرانية ثقافية مواقع باستهداف2020عام

تدمير عن الناتج الضرر بين سليمة موازنة ُيجرونو بالمخاطرة الجنود يقوم بحيث االحترازية واإلجراءات بالتكافؤ الصلة ذات الدولية القانونية المبادئ

قرب للخصم العسكرية القوات تختبئ عندما صعوبة أكثر تصبح َّقدةالمع الموازنة عملية فإن الحظ لسوء لكن. ًامشروعً اهدف تدمير وأهمية الثقافي التراث

حتى العملياتية القرارات على وتؤثر لها المحدد اإلطار خارج تعمل القانونية القيود أن كيف التاريخ ُيظهر الحظ، ولحسن. الثقافي التراث مواقع داخل أو

.الدولي بالقانون ّيدللتق الخصوص وجه على اًلبا المنفردون السياسيون الزعماء يلقي ال عندما

دوغان. و ديكستر و مارجوليس روث— عسكرية نظر وجهة: نفسه الوقت في الثقافي التراث وحماية الحرب فن ممارسة. 29

الحالية والقدرات الممارسات ّيمُيقو العسكرية، العمليات خالل الثقافي التراث مواقع لحماية المعاصرة التحديات الفصل هذا يستعرض

التراث حماية أولوية لضمان الجيش توظيف خاللها من يمكن مختلفة وسائل بمناقشة الفصل ُيختتمو. الصلة ذات األمريكي للجيش

.الثقافي

لوسائل المتزايد االستخدام ويوفر. العسكرية العمليات خالل الثقافي التراث حماية تعقيد إلى والعشرين الحادي القرن في جسيمة تحديات أدت:ملخص

ّنبهاتج سيتم الثقافي التراث مواقع بأن التوقعات من الدقيقة الذخائر استخدام رفع بينما الثقافي، التراث لتدمير فورية ودعاية إضاءات االجتماعي التواصل

هذا يستعرض. جانبي ضرر إلى تتحول أو بالحماية المواقع تحظى ال عندما متزايدين وإحباط استياء إلى التوقعات هذه تؤدي ما ًباغال. النزاع خالل

النهج استقصاء عبر األمريكي الجيش ّتبعهاي التي الحالية الممارسات ّيمُيقو العسكرية، العمليات خالل الثقافي التراث لحماية الحديثة التحديات الفصل

للجيش يمكن التي المختلفة السبل بمناقشة الفصل ُيختتمو. العسكرية العمليات خالل الثقافي التراث لحفظ ًرامؤخ تطويرها تم التي واإلمكانيات واألدوار

التدريب من المزيد على ذلك ويشتمل. المحلي الثقافي بالتراث – ًراضر ِحقُتل ال األقل على أو – تحمي باعتبارها قواته إلى النظر لضمان توظيفها

.المعلوماتية العمليات وتوسيع الشأن، هذا في الخبراء مع والشراكات والتعليم

غوان ريتشارد— الثقافي التراث وحماية السالم حفظ عمليات. 30

السالم حفظ لعمليات يمكن وبينما. أفريقيا غرب إلى اًلوصو البلقان من نزاعات في الثقافي التراث بحماية الدوليين السالم حفظة يقوم

تكوين في المحلية المجتمعات وإشراك ًياسياس النزاع حل على ّكزتر أن يجب أنها إال التراث، لمواقع المادية الحماية بعض توفر أن

.السابقين الخصوم أوساط بين الثقافي التراث على للحفاظ الحاجة على إجماع

عام في المتحدة لألمم التابع األمن مجلس مرر وقد. الثقافي التراث تواجه التي التهديدات مع التعامل في طويل ٌعبا الدوليين السالم لحفظة:ملخص

السالم، لحفظة فعلية أولوية ّثليم هذا كان إذا ما حول شكوك تسود تزال ال لكن. التراث مواقع حماية في السالم حفظ عمليات دور يؤيد ًراقرا2017

عقب السياسية التسويات وتمكين العنف، من المدنيين حماية سيما وال أخرى، ألولويات ّوجير هذا أن إظهار التراث بحماية المنادين على ويتوجب

معظم أن إال التراث، مواقع حماية في بدور العسكريين السالم حفظة يضطلع وبينما. المحلية المجتمعات مستوى على المصالحة وتسهيل النزاعات،

حفظ عمليات تركز أن يجب ذلك، من اًلبد. الوقت طوال عملياتها مناطق أرجاء في المهمة بهذه للقيام الكفاية فيه بما قوية ليست السالم حفظ عمليات

المجتمعي التواصل ومبادرات الوساطة عمليات خالل بالتراث المتعلقة القضايا على التأكيد مع التراث، حماية من والمدني السياسي الجانبين على السالم

اتخذه الذي بالقرار يتعلق فيما معمق بشكل المتابعة في سنوات خمس مدى على أخفق أن بعد العمل لهذا دعمه تجديد األمن مجلس على ويتوجب. المحلي

.2017عام

واإلنسانية والعسكرية التراثية القطاعات تدمج التي والتدابير الحوار ضرورة: المسلحة النزاعات في الثقافية الممتلكات حماية. 31

ستون. ج بيتر— 

هذه من يتجزأ ال ًءاجز تشكل والتي المتداخلة الجوانب أحد ّثليتم. المدنيين لحماية األولوية منح الحروب أثناء ًمادو علينا يتوجب

ورفاههم، هويتهم تكوين في وتساعد بالماضي، ملموسة وغير ملموسة صالت تمنح التي للمدنيين الثقافية الممتلكات حماية في المسألة

.السالم ويسودها ومستدامة وآمنة صحية مجتمعات إلى والوصول

للتربية المتحدة األمم لمنظمة تابعة استشارية هيئة وهي ،)Blue Shield" (األزرق الدرع. منظمة وتطلعات ومهمة دور الفصل ُيحدد اًل،أو:ملخص

والتي المسلحة، النزاعات حالة في) cultural property protection, CPP (الثقافية الممتلكات بحماية يتعلق فيما) اليونسكو (والثقافة والعلم

لحماية ربما، متوقع غير بشكل الطويل، التاريخ الفصل يسرد ًيا،ثان. والرسمي اإلنساني والمستويين التراث بين شراكة لوجود الحاجة على ّكزتر

المستويين على االهتمام وجوب وراء السبب الفصل يناقش ًثا،ثال. مسلح نزاع في المنخرطين ألولئك بالنسبة عملية تطبيقات ذو كمفهوم الثقافية الممتلكات
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للوهلة المتوقعين غير َقينِفالمرا َلينِمالعا هذين مع ًمازخ ليكتسب التراث مستوى على به القيام يتوجب وما الثقافية، الممتلكات بحماية والرسمي اإلنساني

المستقبلي الدور حول رؤية ِّدمُيق ًرا،وأخي. المسلحة النزاعات حالة في الثقافية الممتلكات تهدد التي الرئيسية المخاطر بعض الفصل ُيحدد ًعا،راب. األولى

.المسلحة النزاعات خالل الثقافية الممتلكات حماية به ستضطلع الذي

إيكن هيو— "الحرب بعد ما "مرحلة عليها تنطوي التي والوعود المخاطر: السالم ّليح عندما. 32

المدى على النجاة أن إال. األخيرة السنوات مدى على ملحة دولية أولوية إلى المسلحة األزمات خالل الثقافية الصروح حماية ّولتتح

.القتال توقف عقب األحداث مجريات على كبير بشكل تعتمد قد المهددة التراث لمواقع الطويل

واإلرهاب الحرب مشكلتي على التراث وتدمير البشرية النزاعات بخصوص السائد النقاش معظم تركز األخير، القرن ربع مدى على:ملخص

للتعامل جديدة مهمة أدوات الدولية والمنظمات الغربية الدول وضعت والصروح، للمواقع َّمدالمتع االستهداف إزاء العالمي بالسخط مدفوعة. المزدوجتين

من فلربما. المقاربة هذه مثل نجاح محدودية إلى يشير التاريخ فإن عليها، الحفاظ في الهدف ّثلتم حال في لكن. المسلحة والجماعات المقاتلين هجمات مع

أوقات خالل الدمار يحصل ما ًباغال األثناء، هذه في. بالفعل وقع قد الضرر يكون أن قبل" المشتعلة الحرب "ظروف في فعالة باستجابة القيام المستحيل

لمواقع الطويل المدى على النجاة فإن الواقع، وفي. التدخل في مترددة الدولية األطراف تكون بينما السيادة، ذات الحكومات سيطرة أثناء أي ،"السلم"

بالبيئة المتمثلة الرمادية المنطقة الفصل هذا يتناول الرؤى، هذه على ًءوبنا. المحلية والمجتمعات الحكومات به تقوم ما على ًباتقري دائم بشكل تعتمد التراث

تدابير اتخاذ يمكن وبحيث جديد، حكم نظام جانب إلى عادة حاضرة الدولية التمويل وصناديق والمنظمات القوى تكون عندما النزاعات، عقب السائدة

وكذلك متصاعدة تهديدات كفترة المرحلة هذه تنبثق وأذربيجان، قبرص إلى اًلوصو وسوريا كوسوفو من حديثة حاالت وفي. الهجمات حدوثقبلمباشرة

.الطويل المدى على حفاظ إلى القصير المدى على الحماية ِّوليح أن خاللها الدولي لالنخراط يمكن متاحة كفرصة

ويس. ج وتوماس كونو جيمس— عمل وبرامج وسياسات أبحاث نحو: خالصة

المساهمون

الفهرس

http://localhost:1313/part-5/32-eakin/
http://localhost:1313/part-5/32-eakin/
http://localhost:1313/conclusion/
http://localhost:1313/contributors/
http://localhost:1313/book-index/
http://localhost:1313/part-5/32-eakin/
http://localhost:1313/conclusion/
http://localhost:1313/contributors/
http://localhost:1313/book-index/

	التراث الثقافي والجرائم الوحشية

