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 الحماية الجزائية لآلثار في التشريع السوري
 

 عيسى المخولد. *
 

 الملخص
تمتددد فلسددلة التجددريق والي دداك فددي الل ددر الج ددائي الميا ددر لتشددمل حمايددة ال دديق 

وموروثد  الحاداري  وممتل اتد  األدبية في المجتمدع والحلداع علدى م ومداو ت،دور   
. ومدع مدن الدراسداو والبحدو  ا ون الجزائي يي ى بحمايدة اثثدارالث افية  فأ بح ال 

التددي ع يددو بمواددور اثثددار والتددي  ا ددو  ثيددرل فددي جوا بيددا اليلميددة والل يددة      ن 
الجا ددك ال ددا و ي ليددوا المواددور لددق يلددا ااتمامدداخ  افيدداخ. وجددد خ،ددا المشددرر الجزائددي 

،دددواو واو  اميدددة بالحدددة فدددي حمايدددة اثثدددار  وتيدددزز ولددد  ب ددددور جدددا ون اثثدددار خ
وتيديالت . يتيلا اوا البح  بتحديد السياسة الج ائية التي يتبييدا المشدرر السدوري 

ومن ثّق بيان مدى  لاية ال  وص ال ا و ية الجزائيدة الدواردل فدي   في حمايت  لآلثار
وال شد    ائية لآلثار في مواجية ما تتيدر  لد جا ون اثثار في توفير الحماية الجز 

 .ن الثحراو التي تيتري او  ال  وصع
 

  

                                                           
 .جامية دمشا   لية الح وا -  ستاو ال ا ون الجزائي المساعد *
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La protection pénale des archéologies en 

droit syrien 
 

*
 Dr. Issa ALMAKHOUL 

 

Extrait en francais 
 

La philosophie de la criminalisation et de la punition s'etend a 

la pensée criminelle modern pour inclure la protection des valeurs 

morales dans la société et la préservation des éléments de son 

développement , de son patrimoine culturel et de ses bians 

culturels. Malgré les études et les recherche qui ont portés sur le 

sujet de l'archéologie, les pénalistes n'a pas pris suffisamment d' 

attention sur ce sujet. La loi penale a pris des measures d'une 

grande importance pour la protection des archeologie et a été 

renforcé par la promulgation une loi spéciale sur les antiquités et 

les archéologies . Notre recherche analyse la politique criminelle de 

legislateur syrien pour protection ces archéologie. 

 

 

  

                                                           
* Associate Prof Faculté de Droit- Université de damas  
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 م دمةال
 فززززيكززززز الحمايززززة الجزائيززززة علززززى موعززززوعي التجززززريم والعقززززا   مززززا يحقززززق األمززززا  تر ت

 القزدر الز ي يت زع  زم المشزر   ،المجتمع، و هدف إيجاد حزل للازاةرا ارجراميزةي فزي الواقزع
علززى تحقيززق الحمايززة للمجتمززعي وان مقززا  مزز  م هززوم  ا  يكززو  قززادر  ،سياسززة جنائيززة صززحيحة

كززززا  مزززز  ال  يعززززي    تتجززززم ةزززز    ،السياسززززة الجنائيززززة التززززي تززززرت    احتياجززززا  المجتمززززع
 ي 1ار ع   ريق تجريم االعتداء عليهاالسياسة إلى حماية اآلث
والعقزا  فززي ال كززر الجنزائي المعاصززر لتشززمل حمايزة القززيم األد يززة تمتزد فلسزز ة التجززريم 

 ،وممتلكاتزززم الثقافيززززة ،وموروثزززم الحعزززاري ،فزززي المجتمزززع والح زززاا علزززى مقومزززا  ت زززور 
التززي عنيزز   ال حززو مزز  الدراسززا  و  ومززعفأصزز ا القززانو  الجزائززي يعنززى  حمايززة اآلثززار ي 

 يالقززانون  الجانزز   ا  إالا  ،ميززة وال نيززة هززا العلنوالتززي كانزز  كثيززرا فززي جوا اآلثززار موعززو  
المشزر  الجزائزي خ زوا   ا   ةميزة  ال زة  اوقد خ له ا الموعو  لم يلق اةتماما  كافيا ي 

وتعديمتززمي وفززي اسززتعرا  سززريع  اآلثززاروتعزززز  لززد  صززدور قززانو   ،اآلثززارفززي حمايززة 
السززيد ةنززري دي    فززي الجمهوريززة العر يززة السززورية نجززد  اآلثززارللت ززور التززاريخي لحمايززة 

سزية لزد  نالععو فزي مجلزا الشزيول ال رنسزي والم زو  السزامي للجمهوريزة ال ر  ،جوفنيل
عم  وعع تالم 12/3/1926 تاريخ  176در القرار رقم ص  ،دول سورية ول نا  الك ير

ةنززري دو جوفنيزل القززرار  صززدر السزيد ي و عززد  لزد القديمززة فزي سززورية ول نزا  لآلثزارنازام 
 اآلثززارالزز ي  ل ززى القززرار القززديم وناززم مزز  جديززد وعززع  26/3/1926 تززاريخ  207رقززم 

 صزدر الم زو  السزامي للجمهوريزة  7/11/1933ي وفي تزاريخ القديمة في سورية ول نا 
وقزد  ل زي  موجز   ،اص  وعزع نازام لآلثزار القديمزة/ لير الخز 166ال رنسية القرار رقم 

المزررل  89ي و عزد  لزد صزدر المرسزوم التشزريعي رقزم السزا ق 207ر القزرار رقزم  ا القراة

                                                           
دي  مي   ،25ص  ،2007 ، السعودية ،الريا  ،دار النشر والتدري  األمي  ،حماية اآلثار واألعمال ال نية ، حمد حلمي  مي  1

فلس ة ، دي  شير محمد الس اعي ،112، ص 2007مصر،  ، القاةرا ،دار النهعة العر ية ،الحماية الجنائية لآلثار ، حمد الح ي ي
  86ص  ،1992 ،السعودية ،الريا  ،المركز العر ي للدراسا  األمنية، قواني  اآلثار
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ي و قزززززي ةززززز ا المرسزززززوم سزززززاريا  حتزززززى تزززززاريخ المتعلزززززق  اآلثزززززار القديمزززززة 30/6/1947فزززززي 
وقززد  ،المتعززم  قززانو  اآلثززار 222حيزز  صززدر المرسززوم التشززريعي رقززم  26/10/1963

  ، 1/1/1974 تززاريخ  7لقززانو  رقززم ا دخززل المشززر  عليززم عززددا  مزز  التعززديم  مزز  خززمل 
المززززززررل فززززززي  1والقززززززانو  رقززززززم  ، 10/8/1977 تززززززاريخ  52والمرسززززززوم التشززززززريعي رقززززززم 

 ي 28/2/1999
مز   ةزم العناصزر األساسزية  تعدا  ا م  الواعا اةتمام المشر  السوري  حماية اآلثار 

ف علزى خزمل تعزرا ف  ي حعارا يكو  مز  تعرا  وا  ا  ، للحعارا ارنسانية والثقافة الو نية
اآلثزززار الدالزززة عليهزززا والتزززي تع زززر عززز  تاريخهزززاي ولززز لد فززز   تهريززز  اآلثزززار  و سزززرقتها  و 

فقيمة اآلثزار ال  ،عو    دا  التاريخ ومحو ال اكرا التي ل  ت تدميرةا يعني اقت ا  جزء م 
 ولكنها تعني استعادا التاريخي  ،تقف عند متعة مشاةدا المكا  فحس 

 البح :   ش الية 
تدور مشكلة ة ا ال ح  حول تحديد السياسة الجنائية التي يت عها المشر  السوري فزي 

 يززا  مززد  ك ايززة النصززوص القانونيززة الجزائيززة الززواردا فززي قززانو   مزز  ثززما حمايتززم لآلثززار، و 
اآلثار في توفير الحماية الجزائية لآلثار في مواجهة ما تتعر  لم، والكشف ع  الث را  
التي تعتري ة   النصوص والتي يمك  م  خمل ة   الدراسة سد ة   الث زرا ي وان مقزا  

فززي ن ززاق السياسززة التجريميززة  و السياسززة مزز   لززد تثززور مجموعززة مزز  التسززارال  سززواء 
دراسززة مززد  عززرورا العقززا  علززى الشززرو  فززي ارتكززا   فمزز  جهززة  ولززى يجزز العقا يززة   

 و عززدم عززرورا  لززد عززم  قززانو   ،جززرائم اآلثززار، ومززد  عززرورا تجززريم  عزز  األفعززال
م دراسززة ت ريززد مسززرولية األشززخاص االعت اريززة عنززد ارتكززا ه جهززة ثانيززة يجزز  مزز و  ياآلثززار

ة الجزائيزززة لمكافحزززة جزززرائم تحديزززد مزززد   ةميززة إيجزززاد  زززدائل عززز  الممحقززو  ،لجززرائم اآلثزززار
 اآلثاري
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  امية البح : 
 ،تكم   ةمية ة ا ال ح  م  خزمل مزا تعيشزم الجمهوريزة العر يزة السزورية مز   حزدا 

ةزز   األزمززة فرصززة لتن يزز  مخ  ززاتهم فززي ت ريزز  ال لززد مزز    يوجززد العديززد مزز  المتر صزز ا 
 ، محتززوا  الحعززاري عزز   ريززق سززرقة ممتلكاتززم الثقافيززة، وتززدمير تراثززم الحعززاري العميززق

لززرائهم  المززال مقا ززل  كمززا عمززد  جهززا  خارجيززة إلززى شززراء  مززم  وي الن ززوا العززعي ة وا 
تهري هززا إلززى الخززارا ي كمززا تكمزز   ةميززة ال حزز  فززي زيززادا الززوعي واردراد لم هززوم جززرائم 

ززز، مجزززال القززززانونياآلثزززار لزززد  العززززاملي  فزززي ال  ، ا يسزززاعد علززززى التعريزززف  هززز   الجززززرائممما
 في الجمهورية العر ية السورية ي   2011 عد زيادا ة   الجرائم  عد عام  السياماو 

 م يج البح : 
اعتمدنا في كتا ة ة ا ال ح  األسلو  التحليلي لنصوص القواني  المتعلقة  الموعزو  

التززززي  وردةززززا المشززززر  فززززي صززززل  قززززانو   حيزززز  نقززززوم  تحليززززل ةزززز   النصززززوص القانونيززززة
 ي لد م  التشريعا  الجزائية الخاصة و في لير  ، اآلثار و في قانو  ، العقو ا 

 مخ،، البح : 
 ياآلثارالم ح  األول  السياسة التجريمية لحماية 

 يقواعد التجريم العامة لحماية اآلثارالم ل  األول  
 يالثاني  قواعد التجريم الخاصة لحماية اآلثار الم ل 

  يلحماية اآلثاروارجرائية الم ح  الثاني  السياسة العقا ية 
  يجرائم اآلثارمكافحة الماهر العقا ي ل  الم ل  األول

  يالم ل  الثاني  الماهر ارجرائي لمكافحة جرائم اآلثار
 
 
 
  



 عيسى المخول                                    الحماية الجزائية لآلثار في التشريع السوري 

186 

 

 :المبح  األول
 :اثثارالسياسة التجريمية لحماية 

زمنيزة محزددا  مزداتن لق السياسة التجريمية في  ي دولة م  الخ زة المرسزومة خزمل 
التزززي المجتمزززع  إحزززد  ركزززائز تزززرا  فاآلثزززار تعزززدا  ،ركسزززا   عززز  األفعزززال صززز ة الجريمزززة

ز، تحتاا للحماية الجزائيزة ي  2هزا يشزكل جريمزة يعاقز  عليهزا القزانو يلعا يجعزل التعزدي مما
م  توعيا قواعد التجريم العامة والخاصة التي حزددةا المشزر  فزي   دا الان مقا  م   لد 
 حمايتم لآلثاري 

 :الم،لك األول
 :جواعد التجريق اليامة لحماية اثثار

ن حززز  فزززي ةززز   القواعزززد مزززد  ك ايزززة الجزززرائم المنصزززوص عليهزززا فزززي قزززانو  العقو زززا  
شززمول االختصززاص العينززي  عززرورا والتشززريعا  الجزائيززة الخاصززة لحمايززة اآلثززار، ومززد 

مززة الززنص للتجززريم الشززامل فززي ءلجززرائم اآلثززار، وتجززريم االمتنززا  عزز  الت ليزز ، ومززد  مم
 ي اآلثارقانو  
 : مدى  لاية ال  وص اليامة لحماية اثثار:  و خ 

ومنزز   لززد الوقزز   ،1949لعززام  148صززدر قززانو  العقو ززا   المرسززوم التشززريعي رقززم 
لعزززام  222ومنهزززا المرسزززوم التشزززريعي رقزززم  ،تتزززالى صزززدور التشزززريعا  الجزائيزززة الخاصزززة

ةزززل مززز  الممكززز  ت  يزززق نصزززوص   المتعلزززق  اآلثزززاري وةنزززا يثزززار التسزززارل اآلتزززي 1963
 الجرائم المنصوص عليها في قانو  العقو ا  على األفعال المماثلة لها في قانو  اآلثار؟ 

 : ثارثوص جريمة السرجة على جريمة سرجة اد ت،بيا    1
  )  خزز  مززال  أنهززا مزز  قززانو  العقو ززا  تعري ززا  لجريمززة السززرقة 621تعززمن  المززادا 

رقزم كما نص  المادا الثامنة م  قزانو  العقو زا  االقتصزادية ال ير المنقول دو  رعا (ي 
                                                           

2 B.Bouloc, Droit pénal général , Dalloz, 2008, p.20, PH.Conte , Droit pénal général, Siery, 2004, 

p.25, A.Dana, Droit pénal et procédure pénal, L.G.D.j., 1994, p.65, F.Desportes, Droit pénal général, 

Economica, 2007, p.55  
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   يكززو  محززل  مزز  وت عززا  لزز لد ال ززدا علززى جريمززة سززرقة األمززوال العامززةي 2013لعززام  3
 جريمة السرقة ماال  منقوال ، و   يكو  ة ا المال مملوكا  لل يري 

لززى نجززد    المشزر  نززص علزى تقسززقزانو  اآلثززار إلززى و زالعودا  يم اآلثززار إلزى منقولززة وا 
هزززا  ) ةزززي التزززي صزززنع  لتكزززو  ي وقزززد عرفززز  المزززادا الثالثزززة منزززم اآلثزززار المنقولزززة  أنا ثا تزززة

 و عزززز  الم ززززاني التاريخيززززة التززززي يمكزززز  ت ييززززر مكانهززززا  ،ر    يعتهززززا من صززززلة عزززز  األ
، والمصززنوعا  ،كالمنحوتززا  والمسززكوكا  والصززور والنقززوو والمخ و ززا  والمنسززوجا 

األثزر مز   ووجزو  اسزتعمالها(ي وت عزا  لز لد فز  ا ، وال زر  مز  صزنعها ،مهمزا كانز  مادتهزا
 الممك     يكو  منقوال ي 

المزززادا الرا عزززة مززز  قزززانو  اآلثزززار جميزززع اآلثزززار المنقولزززة  عزززدا ومززز  جهزززة  خزززر  فقزززد 
ويسززتثنى مزز   لززد اآلثززار المنقولززة التززي  ،الموجززودا فززي سززورية مزز   مززمد الدولززة العامززة

سززجل  مزز  ق ززل مالكيهززا لززد  السززل ا  األثريززة، واآلثززار المنقولززة التززي ال تززر  السززل ا  
لمنقولززة مزز  الممكزز     تكززو   ممكززا  ثريززة عززرورا تسززجيلهاي وت عززا  لزز لد فزز   اآلثززار ااأل

 عامة للدولة، وم  الممك     تكو  ملكا  لألشخاصي 
ادا والمز، م  قزانو  العقو زا  621مادا م  الممك  ت  يق  حكام ال  منإويمك  القول 

   القزانو    الحسز ا مزع األخز   اآلثزاردية على سزرقة االثامنة م  قانو  العقو ا  االقتص
ر ملكزا  لألشزخاص  و ملكزا  عامزا   اثزةو قانو  العقو ا  في حال كزا  األالواج  الت  يق 

فزي حززي  مزز  الواجز  ت  يززق قززانو  العقو ززا  ، قززل مزز  خمسزمئة  لززف ليززرا سززورية وقيمتزم 
 االقتصادية في حال كا  األثر ملكا  عاما  وقيمتم  كثر م  خمسمئة  لف ليرا سورية ي 

 د ت،بيا   وص جريمة التيريك على تيريك اثثار:  2
 13رقززم  الصززادر  المرسززوم التشززريعي التهريزز  قمززع نصزز  المززادا األولززى مزز  قززانو 

 و علززززى جريمززززة تهريزززز   و الشززززرو  فززززي تهريزززز  المززززواد الخاعززززعة للرسززززوم  1974لعززززام 
جريمزززة  علزززى اآلثزززارمززز  قزززانو   56ي كمزززا نصززز  المزززادا الممنزززو  اسزززتيرادةا  و تصزززديرةا

 ي  و الشرو  في تهري ها اآلثارتهري  
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حد األشياء المقيد إخراجها مز   تهري ا  كل فعل يتم م  خملم إخراا  يعدف نم  م  ثما و 
جززراءا  سززورية  شززرو  و موافقززا   ،مزز  قززانو  اآلثززار 40مززادا إلززى الو ززالعودا  معينززةي وا 

  صزوال  نجد    المشر  اشتر  فزي شزأ  حيزازا اآلثزار ونقلهزا فزي الن زاق الجمركزي المحزدد 
ع ززر  اآلثززارتناززيم المسززتندا  الجمركيززة التززي تقعززي  هززا النصززوص النافزز ا ويخعززع نقززل 

مزز  المززواد التززي  اآلثززار ي وت عززا  لزز لد فزز  ا موافقززة مسزز قة مزز  السززل ا  األثريززةسززورية إلززى 
ةززز    عزززدم ات زززا  ا  ا و  ،التزززي حزززددةا المشزززر  جزززراءا ارعزززة مززز  مجمو إلزززى يخعزززع نقلهزززا 

ارجراءا  يشزكل جزرم تهريز  اآلثزار، وةزو مزا ين  زق علزى نزص المزادا األولزى ومزا يليهزا 
 ي 1974لعام  13التهري  رقم  قمع م  قانو 

 : اثثارد ت،بيا   وص جرائق اليدق والتخريك على تخريك  3
م يستحق العقا   )كل م   قدم قصدا   نا على م  قانو  العقو ا   717نص  المادا 

، على ةدم  و تخري  نص  ت كاري  و  ي شزيء منقزول  و ليزر منقزول لزم قيمزة تاريخيزة
مز   58 و منار   يعي مسجل سواء  كا  ملكا  لزم  و ل يزر (ي ونصز  المزادا  ، و تمثال

  و تلف  و ةدم  و  ما  ثرا  ثا تا   و منقوال  (ي  قانو  اآلثار على عقا   ) م  خر 
مز  قزانو   717وم  خمل  لد نجد    محزل الجريمزة المنصزوص عليهزا فزي المزادا 

نهزا مز   ف مز  ثزما ي و المنقولة التزي لهزا قيمزة تاريخيزة العقو ا  ةو األشياء المنقولة  و لير
ي  صزور  جميعهزاا تزة مز  التخريز  مايزة اآلثزار المنقولزة والثحإلزى الممك     يمتد ن اقها 

  ) اآلثزار المتصزلة  زاألر  هزاد  المادا الثالثة م  قانو  اآلثار اآلثار الثا تزة  أنا وقد حدا 
 نيززززة التاريخيززززة المنشززززأا ل ايززززا  مختل ززززة كالمسززززاجد والكنززززائا والمعا ززززد ومزززز   مثلتهززززا األ

والممعز  والمسزار.(ي والقصور وال يو  والمشافي والمدارا والقزم  والحصزو  واألسزوار 
 دنا سا قا  ما ةو المقصود  اآلثار المنقولةي كما حدا 
 : ا حتيال على   ع ال ،ع األثرية د ت،بيا   وص جريمة 4

كزل مز  حمزل   فعاق ز ،م  قانو  العقو ا  علزى جريمزة االحتيزال 641نص  المادا 
إلززى و ززالعودا الدسززائاي  ال يززر علززى تسززليمم مززاال  منقززوال  فاسززتولى عليززم احتيززاال   اسززتعمال
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مز  قزانو  اآلثزار نجزدةا تعاقز  الشزخص الز ي يقزوم   يزع الق زع  58 قزرا   مز  المزادا ال
 ي ليها الص ة األثرية ويقوم   يعها ي يقوم  صنع الق ع ويس   ع ، ثريةها على  نا 

مز   641ل لد ف   ة ا ال عل يشكل جرم االحتيال المنصوص عليم فزي المزادا  وت عا  
قزززانو  العقو ززززا  فهززززو يزززدا الدسززززائا لززززد  المشزززتري حيزززز  يسززززتعمل الخزززدا  مززززع إ ززززراز 

 ي  ثريةها ثرية وتسويقها على  نا األلير المااةر الخارجية ع   ريق صناعة الق عة 
 : اثثار: عدق شمول ا خت اص اليي ي لجرائق ثا ياخ 

م زززد  حمايزززة  الززىيسززتند االختصزززاص العينززي  و مزززا يسززمى  يعزززا   الصززمحية العينيزززة 
 راد المشززر  السززوري   إ مزز  قززانو  العقو ززا  19ي وقززد نصزز  عليززم المززادا مصززالا الدولززة

شززمول القززانو  الجزائززي السززوري جميززع الجززرائم التززي ترتكزز  مزز  سززوري  و  جن ززي خززارا 
وقزد  ،األراعي السورية إ ا كانز  تمزا  منهزا  و سزممتها  و سزيادتها  و اعتمادةزا المزالي

ي و العودا م  قانو  العقو ا  19في المادا  عدد المشر  ة   الجرائم على س يل الحصر
م لزم يجزر تعزديلها  عزد صزدور قزانو  كمزا  ناز ،دةا تعزم جزرائم اآلثزارجزن ة   المزادا الى إل

  واآلثزززار السزززورية ال تقزززل  ةميزززة عززز  العملزززة السزززورية  ولمزززا كانززز ي 1969اآلثزززار علزززم 
ي وت عزا  اآلثزاراص  يعزا  جزرائم فيج     يشمل ة ا االختص ،النقدية  و مستنداتها  وراقها

ومز   ،جريمزة مز  جزرائم اآلثزار علزى  ر   ي دولزة مز  الزدول  يةل لد سيص ا ارتكا  
 ، وسزتكو القزانو  الجزائزي السزوري يقزع تحز  ن زاق ،ق ل  ي شخص مهما كان  جنسزيتم

 المحاكم السورية ةي صاح ة االختصاص  محاكمة الجنااي 
 : جريمة ا مت ار عن التبليغ: ثالثاخ 

كزل مز  اكتشزف  ثزرا  ثا تزا  ولزم مز  قزانو  اآلثزار  27السوري في المادا عاق  المشر  
 ا ي وعشزري  سزاعة مز  حزدو  االكتشزاف  ر زعفزي خزمل يخ ر  زم  قزر  سزل ة حكوميزة 

 الزززنص علزززى جريمزززةالثا تزززة مززز  خزززمل  اآلثزززاررلززز  المشزززر  السزززوري فزززي توسزززيع حمايزززة 
  ياالمتنا  ع  ارخ ار

   م ال د م  التمييز  ي  حالتي  نا  ثار المنقولة إالا آلإلى اوك لد األمر  النس ة 
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م  قانو  اآلثار  " على كل م  يعثر  35  وةي ما نص  عليم المادا الحالة األولى
قززر  سززل ة إداريززة إليززم خززمل  ر ززع و عشززري   مصززادفة علززى  ثززر منقززول    يخ ززر  زز لد 

 ساعة"ي 
م  قانو  اآلثار  " على كل م  علم  36  وةي ما نص  عليها المادا الحالة الثا ية

  اكتشاف  ثر منقول    يخ ر السل ا  األثرية   لد"ي 
ومزز  خززمل  لززد نلحززا    المشززر  جعززل مزز  ن ززاق حمايززة اآلثززار المنقولززة  وسززع مزز  

تصززة عاقزز  علززى االمتنززا  عزز  ت ليزز  السززل ا  المخ   اناززمإ، ن ززاق حمايززة اآلثززار الثا تززة
سززواء  كززا  االمتنززا  ةززو مزز  اكتشززف األثزززر المنقززول  و كززا  الممتنززع قززد علززم فقزز   هززز ا 

فزي ، مز  قزانو  اآلثزار 36و 35وفقزا  للمزادتي   تشاف حتزى لزو لزم يكز  ةزو المكتشزفاالك
 وامتنع ع  الت لي ي ،ثرفالمشر  لم يعاق  سو  م  اكشف األ ا  ثر ثا تحي  إ ا كا  األ

قزانو  العقو زا  نجزد    المشزر  السزوري عاقز  مز  إلزى  نزم  زالعودا  ىإلزم  ارشزارا  وال دا 
 م  منم على  نا  659تشف كنزا   عقو ة جريمة ملحقة   ساءا االئتما ي فقد نص  المادا كي

ز كزل مز  اسزتملد  و اخزتلا  و رفز     يزرد  و كزتم لق زة  و  ي شزيء منقزول  1" 
 قاةرا ي  دخل في حيازتم لل ا   و  صورا  ارئة  و  قوا

 ز تسري  حكام ة   المادا على م   صا  كنزا   ما يتعلق  النصي  العائد ل ير "ي  2
مزز  الممكزز  ت  يززق ةزز   المززادا و ، كنززز نزلززةاألثززر المنقززول  م عززدا مزز  الممكزز   مزز  ثززما و 

على م  يكتشف  ثرا  ويخ ي  لد ع  السل ا  المختصة كو     للدولة نصزي ا  فزي ةز ا 
 األثري 
فزز   مزز  يكتشززف  ثززرا  منقززوال  ويمتنززع عزز  إخ ززار السززل ا  المختصززة سززين  ق  مز  ثززما و 

لززى سززتة إمزز  قززانو  اآلثززار التززي عاق زز   ززالح ا مزز  شززهر  35علززى فعلززم نززص المززادا 
مزز   659و يعززا  نززص المززادا  ،و ال رامززة مزز   لززف إلززى خمسززة والف ليززرا سززورية ، شززهر

مززة التززي ال تقززل عزز   ل ززي ليززرا ال ر و ا، قززانو  العقو ززا  التززي عاق زز   ززالح ا حتززى سززنة
فززز   العقو زززة المنصزززوص عليهزززا فزززي قزززانو  العقو زززا   شزززد مززز  العقو زززة  مززز  ثزززما سزززوريةي و 
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نزص الزى يج  ت  يق العقو ة األشد اسزتنادا   م  ثما و  ،المنصوص عليها في قانو  اآلثار
ليهزززا شزززد يزززنص ع   " ال تخزززل األحكزززام السزززا قة  زززأي عقو زززة مززز  قزززانو  اآلثزززار 64المزززادا 

  المنصزززوص عليهزززا فزززي ةززز ا  و  ي قزززانو  وخزززر معزززافا  إليهزززا ال رامزززا، قزززانو  العقو زززا 
  القانو "ي 
 : التجريق الشامل: رابياخ 

 موج ززم     دا يقصززد  ززالتجريم الشززامل    يقززوم المشززر   زز يراد نززص عززم  القززانو  يعزز
 ق ا  عليمي ا ي مادا م  مواد القانو  تشكل جرما  مع، مخال ة
  يةم يجعل شريعا  الجزائية ألنا تالواقع إ  ة ا األسلو  م  النادر    تلجأ إليم الفي 
جريمة معاق ا  عليها     النار ع  عرورا تجزريم ةز   ، ولو كان   سي ة جدا  ، مخال ة

 المخال ة م  عدمهاي 
 ع  التشريعا  الجزائية الخاصة نجدةا تنص على    مخال زة  عز  إلى  الرجو  و 

وم  ة   التشريعا  قانو  ،  ريقة التجريم الشاملإلى ولكنها لم تلجأ  ،شكل جرما  المواد ي
ززمززوالوالمرسززوم الخززاص   سززل األ ،المخززدرا  السززوري فقززد  اآلثززارقززانو  إلززى ا  النسزز ة ي  ما

 25و  24منم مزثم  عاقز  كزل مز  يخزالف  حكزام المزواد  59ف ي المادا ، ات ع ال ريقتي 
 ي إالا ل زة  حكزام ةز   المزواد تشزكل جزرائمد  زأ  مخافقزد حزدا  مز  ثزما و  ،م  ةز ا القزانو  26و
ليعاقز  كزل مز  خزالف  ي حكزم وخزر مز   حكزام  62م عاد في ال قرا / ز / مز  المزادا  نا 

 ة ا القانو ي 
متناسزز ا  مززع  زمززة العدالززة الجزائيززة التززي  إ  ةزز ا األسززلو  مزز  التجززريم الشززامل ال يعززدا 

لتجريم، واالستعاعة ع  المريدا  الجزائيزة  المريزدا  المدنيزة الحد م  التوسع في ا حتامت
  و ارداريةي 

ومزز  الممكززز     ن ززر.  عززز  األمثلززة علزززى  عزز  المخال زززا  ألحكززام قزززانو  اآلثزززار 
م مز  فزي حزي   ناز، شزاملالح ا م  شهر إلى ستة  شهر وفقا  لم د  التجزريم ال حتاموالتي ت

  عززدم تقززديم الهيئززة المصززر. لهززا  التنقيزز   ا  إداريزز ا  مريززدالممكزز  إ ززدال ةزز ا المريززد الجزائززي 
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فززي نهايززة كززل موسززم مصززحو ا   حافاززة صززور علززى نسززختي  تتعززم  صززورا   ا  مززوجز  ا  تقريززر 
تززة خززمل  عززدم إخ ززار السززل ا  األثريززة   يززع  حززد اآلثززار الثا ،لجميززع مززا كشززف مزز  وثززار

ة  تسزجيل اآلثزار المكتشز ة يومزا   عزد عزدم العنايز ،م  تاريخ توقيزع العقزد النهزائي  يامثمثة 
ي  لزيا مز  الممكز  فزي ةز   الحزاال  اللجزوء األثريةيوم في سجل خاص تقدمم السل ا  

مريزد الجزائزي إ ا ر   يمكز  للمشزر  اللجزوء لل ا  رداري  دال  م  المريد الجزائزي ؟للمريد ا
عليززم    يلجزأ للمريزدا  األخززر  إ ا ر    فزي حزي  ،جزوةر    الخ زر يتهزدد المجتمزع فززي 
زلم ال ينازإ ي  ي مور ال تتعلزق   نيانزم الجزوةري   الخ ر يتهدد المجتمع في     يت زع   عا

جتمزززع وفزززي ةززز ا يززز كر ال قزززم المشزززر  التجزززريم م اشزززرا فزززي األمزززور التزززي ال تهزززدد  قزززاء الم
لقانو  خاصا  كا   م عاما    " إ  ال رق  ي  القانو  الجنائي و ي  لير  م  فرو  االجزائي

 ينمززا تصززو  ال ززرو  األخززر  للقززانو   ،م يقززي للمجتمززع صززالحم العززام فززي الكيززا  وال قززاء نازز
  "ي3صالحا  عاما   ةو اآلخر ةو صالا المجتمع في الحس  والكمال

 :الم،لك الثا ي
 :جواعد التجريق الخا ة لحماية اثثار

فززي ةزز ا الم لزز  السياسززة الجنائيززة التززي اعتمززدةا المشززر  فززي تصززني م لجززرائم   حثزز 
والمسزززرولية الجزائيزززة  ،ومزززد  عزززرورا تجزززريم الشزززرو  فزززي ارتكزززا  جزززنا اآلثزززار ، اآلثزززار

 لألشخاص االعت ارية ي 
 :   الجرائق في جا ون حماية اثثار: ت  ي و خ 

 1963لعززززام  22رقززززم  اراآلثززززقززززانو   فززززي نززززص المشززززر  علززززى مجموعززززة مزززز  الجززززرائم
   تستند في تصني ها إلى عدا  سا وتعديمتم

 : رائق اإليجابية والجرائق السلبيةد الج 1
 ي التزي ترتكز  عز   ريزق قيزام ، تعم  قانو  اآلثار مجموعة مز  الجزرائم اريجا يزة

  " مززز  منزززم 57يزززم ال قزززرا /  / مززز  المزززادا ومنهزززا مزززا نصززز  عل ،عزززل  نشزززا  إيجزززا ياال 

                                                           
  19ص  ، 1977، االسكندرية ، معارفمنشأا ال ، نارية التجريم في القانو  الجنائي ، دي رمسيا  هنام (3
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  62/ مز  المزادا  د التنقي  ع  اآلثار خمفا  ألحكام ة ا القانو "ي وكز لد ال قزرا / جر  
مجموعة م   اآلثار" ي كما تعم  قانو  نقل وثارا  م  مكا  إلى وخر دو  ترخيص" م  

يمتنزع عز  القيزام   عزل  ا الجرائم السل ية التي يرتك ها ال اعزل عز   ريزق الموقزف السزل ي 
  " كزززل مززز  اكتشزززف  ثزززرا  ثا تزززا   و منزززم 27ومنهزززا مزززا نصززز  عليزززم المزززادا  ، وج زززم القزززانو 

حزدو  االكتشزاف  اتصل  زم خ زر االكتشزاف    ي لز  فزي خزمل  ر زع وعشزري  سزاعة مز 
 "ي  قر  سل ة حكومية

 د الجرائق اث ية والجرائق المستمرل:  2
/ مزز     قزرا /ومثزال  لززد ال ،4مجموعززة مز  الجزرائم اآلنيززة اآلثزارقزانو  حمايززة تعزم  

ي (مزز  شززو   ثززرا   ززالح ر  و  الكتا ززة  و  الززدةا   و   يززر  لززد مزز  الوسززائل   )62المززادا 
زز التشززويم  قيززامفهزز   الجريمززة تقززع  مجززرد ال ةنززاد  ي كمززا   ا 5ا يجعلهززا مزز  الجززرائم اآلنيززةمما
ومزز   مثلتهززا الجريمززة  ،المنصززوص عليهززا فززي ةزز ا القززانو  6العديززد مزز  الجززرائم المسززتمرا

اقتنى وثزارا  ليزر مسزجلة يتوجز    ) م  62/ م  المادا  االمنصوص عليها في ال قرا / 
، اقتنزاء اآلثزار   الجزاني  قزي مسزتمرا  فزي  مزادامي فه   الجريمة يستمر حزدوثها ( تسجيلها

ل ثززززر فززززي السززززج تسززززجيل األ ي ، عنززززدما تتوقززززف حالززززة االسززززتمرار وال تنتهززززي الجريمززززة إالا 
 ي المخصص

   :د جرائق الارر وجرائق الخ،ر 3
على مجموعة م  الجرائم التي تحد     يعتها نتيجة ماديزة قانو  حماية اآلثار نص 
سززرق  ثززرا  ثا تززا   و مزز    ) كززل 57ومنهززا مززا جززاء   ززم ال قززرا /   / مزز  المززادا ، 7عززارا 
  مالزد األثزر مز يكمز  العزرر فيمزا لحزق  ا ، 8(ي فه   الجريمة مز  جزرائم العزرر منقوال  

                                                           
  242ص  ،مرجع سا ق ، شر. قانو  العقو ا  العام ، دي ع ود السراا (4
 226، ص 1965 ،ال  عة الرا عة ،منشورا  جامعة دمشق ، الم ادئ العامة في قانو  العقو ا  ،دي محمد ال اعل (5
  158ص  ،2013 ،منشورا  جامعة دمشق ،الجزء األول ، صول المحاكما  الجزائية ، ارعة القدسي دي (6

  251ص  ،مرجع سا ق ،شر. قانو  العقو ا  العام ،ع ود السراا دي 7)

 188ص  ،1967 ، القاةرا ، الم  عة العالمية ،النارية العامة في اروف الجريمة ،دي عادل عازر (8
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ي كمزا تعزم  ةز ا القززانو  مجموعزة  خزر  مز  الجززرائم األثززرسزرقة  عزرار وخسزائر نتيجزة 
للهيئزا    ) 32المزادا التي ال تحد     يعتها نتيجة ماديزة عزارا ي ومز   لزد مزا نصز  

المنقولزززة واالحت زززاا  هزززا علزززى    تعزززر  علزززى السزززل ا   اآلثزززارواألشزززخاص حزززق اقتنزززاء 
فمزز  الصززحيا    ةزز    ،9(ي فهزز   الجريمززة مزز  جززرائم الخ ززراألثريززة لتسززجيل الهززام منهززا

شززكل  حززد  اتززم خ ززرا  ي اآلثززارتسززجيل ةزز   عززدم    ا  الجريمززة لززم يكزز  لهززا نتيجززة عززارا إالا 
 اج  حمايتهاي  و  اآلثارعلى الحقوق والمصالا التي يلتزم قانو  حماية 

 د الجرائق الم  ودل والجرائق غير الم  ودل:  4
فزي  قانو  حماية اآلثزارلجرائم المنصوص عليها في في معام ايتمثل الرك  المعنوي 

ي ومز  10ي فالجرائم المنصوص عليها في ة ا القانو  ةزي جزرائم مقصزودا لقصد الجرميا
كززل مزز  عززدل فززي   ) 3/ مزز  المزادا  اني مزز  ال قززرا /   مثلزة  لززد مززا نززص عليززم ال نزد الثزز

فم ززد    يكززو  ال اعززل عالمززا   مزز  ثززما و  ي دو  موافقززة السززل ا  األثريززة (يثززر   نززاء عقززار 
دو  موافقة السزل ا  م   قيام   لدإلى الو   تتجم إرادتم  ،ثري يعدل في  ناء عقار  أنم 

 ي األثرية
قزانو  عزم  واحزدا جريمة لير مقصودا  ية  علىوم  الممحا    المشر  لم ينص 

ةنزاد  ةميزة اآلثزار  ا  ا ا  ،فزي سياسزتم التجريميزةموفقزا  المشر  لم يك   إ ا ي حماية اآلثار
ي ال زا ع ليزر المقصزود لز ع  جرائمهززاوقيمتهزا تسزتت ع حمايزة  ك زر لهزا مز  خزمل إيجزاد 

قام  حد األشخاص  ي ف  ا لد إتمف اآلثار ع   ريق الخ أ ويمك     ن ر. مثاال  على
إتزمف فزي ع   ريق ارةمال  و قلة االحتراز  و عدم مراعاا الشزرائع واألنامزة  التسز   

يقززا  العقززا  فززي مواجهزززة  عززدا مزز    حززد اآلثززار فم ززدا  ةزز ا ال عزززل جريمززة ليززر مقصززودا وا 
فعلزى المشزر   حيانزا     يوسزع مز  ن زاق الزرك  المعنزوي ليعز ي حمايزة  مز  ثزما مرتك مي و 

 على المصلحة المحميةي  ك ر 
                                                           

 123ص  ، مرجع سا ق، دي رمسيا  هنام (9

 ، شر. قانو  العقو ا  العام ، ، دي ع ود السراا237ص  ، مرجع سا ق ، الم ادئ العامة في قانو  العقو ا  ، دي محمد ال اعل (10
  254ص  ، مرجع سا ق



 2019-األولالعدد  -35المجلد  -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

195 

 

 : الجرائق الج حيةثا ياخ: عدق ع اك الشرور في 
عناصزر الزرك  المزادي للجريمزة  أل ا ، إ  تجريم الشرو  يعد خروجا  على القواعد العامزة

 وقد تجاوز المشر  ة   القواعد وجرم الشرو   نص قانوني صرياي ، لير مكتملة
ال يعاقزز  علززى  مزز  ثززما و ، ة الوصززفيززجنحجززرائم قززانو  اآلثززار العديززد مزز  ال وقززد عززدا 

وال نجززد م ززررا  للمشززر  السززوري فززي ليززا  الززنص علززى ي 11الشززرو  فيهززا إال  ززنص خززاص
معامهززا مزز  الجززرائم اريجا يززة  و مزز  جززرائم العززرر التززي  ا  ا ا الشزرو  فززي ةزز   الجززرائم 

نصزز   ا  ،ومزز  الممكزز     ن ززر.  مثلززة علززى  عزز  ةزز   الجززرائم ،يتصززور فيهززا الشززرو 
نقزل  مز م " يعاقز   زالح ا مز  شزهر إلزى سزتة  شزهر علزى  ناز 62ال قرا / د / م  المادا 

فهزز   الجريمززة مزز  الخ ززورا  مكززا  لكززي يعاقزز   "يمزز  مكززا  إلززى وخززر دو  تززرخيص وثززارا  
وةز ا  ،ثزر ن سزم حمايزة األالمشر  على الشرو  في ارتكا ها فموعزو  ةز   الجريمزة يزرت   

 ي مزز  اللحاززة التززي ي ززد  فيهززا  ،12للتجززريم منزز  ال ززدء  التن يزز  الموعززو  يقتعززي التصززدي
يشززكل ال ززدء  نقززل ةزز   اآلثززار  فمزز  جهززة  ولززى إ ،  العمليززا  المريززدا لنقززل األثززرالجززاني 

ومزز   ،عززدوانا  صززريحا  علززى حززق يحميززم قززانو  اآلثززار يتعزز ر علززى المشززر  السززكو  عنززم
 ،جهة ثانية ف   ال دء   لد يركد تصميم الشخص على االسزتمرار فزي مشزروعم ارجرامزي

س ا  خارجة ع  إرادتم فهز ا كزاف لتأكيزد وجزود الخ زورا وا  ا كان  عملية النقل لم تتم أل
 م  ردعها  عقو ة جزائيةي  ارجرامية التي ال دا 

 : لية الجزائية لألشخاص ا عتبارية: المسؤو ثالثاخ 
 ، 13اعترفززززز   كثزززززر التشزززززريعا  الجزائيزززززة فزززززي العزززززالم  مسزززززرولية الشزززززخص االعت زززززاري

فللشززخص االعت ززاري شخصززية قانونيززة مسززتقلة عزز  شخصززية األشززخاص ال  يعيززي  الزز ي  

                                                           
 344مرجع سا ق، ص  ،الم ادئ العامة في قانو  العقو ا  ،دي محمد ال اعل (11

  308ص  ،مرجع سا ق ،شر. قانو  العقو ا  العام ،ديع ود السراا (12
شزززر. قززززانو  العقو ززززا   ،دي ع ززززود السززززراا ،629مرجززززع سزززا ق، ص  ،الم زززادئ العامززززة فززززي قزززانو  العقو ززززا  ،دي محمزززد ال اعززززل 13)

المرسسززة الجامعيززة ، مكافحززة الجريمززة ، دي علززي محمززد جع ززر ،461ص  ،مرجززع سززا ق ،االقتصززادي فززي التشززريع السززوري والمقززار 
  101ص ، 1998 ،لىال  عة األو  ،للدراسا  و النشر والتوزيع  يرو 
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يقومو    دارتم وتسيير  عمالمي ولز لد  قزر المشزر  السزوري  المسزرولية الجزائيزة للشزخص 
/  3ي و عزاف  ال قزرا / 14مز  قزانو  العقو زا   209/ م  المزادا 2االعت اري في ال قرا /

 نوا  العقو زا  التزي يمكز  فرعزها علزى الشزخص االعت زاري  ) ولكز  ال   اتها م  المادا
 يمك  الحكم عليها إال  ال رامة والمصادرا ونشر الحكم (ي 

لمسزرولية الجزائيزة للشزخص االعت زاري ا م  الممكز  ت  يزق اآلثارقانو  إلى و العودا 
الجمعيززززا  العلميززززة  و ال عثززززا  المختصززززة  التنقيزززز  فززززي حززززال كززززا  لهززززا شخصززززية  علززززى

 اعت اريةي 
مزز  قززانو   42وفقززا  للمززادا  اآلثززارقززد تمززنا السززل ا  األثريززة الحززق فززي التنقيزز  عزز  ف

قيزززام  أعمزززال الح زززر  و السززز ر  و   "السزززل ا  األثريزززة وحزززدةا صزززاح ة الحزززق فزززي الآلثزززارا
ية السورية ولها    تجيز للهيئا  والجمعيا  وال عثزا  األثريزة التحري في الجمهورية العر 

منم  " إ ا خال   الهيئزة  و الجمعيزة  و ال عثزة  48التنقي  ع  اآلثار"ي وقد نص  المادا 
فللسزل ا   46المرخص لها  التنقي   ي شر  م  الشرو  المنصزوص عليهزا فزي المزادا 

وا  ا ر   ة   السزل ا     المخال زة ، المخال ةاألثرية وقف  عمال التنقي  فورا  حتى تزال 
منزززم علزززى    "  62جسزززيمة فلهزززا    تل زززي التزززرخيص  قزززرار وزاري" ي وقزززد نصززز  المزززادا 

و ال رامة مز   لزف ليزرا سزورية إلزى خمسزة والف   شهريعاق   الح ا م  شهر إلى ستة 
يمك  الحكم على ةز    م  ثما كل م  خالف  ي حكم وخر م   حكام ة ا القانو " ي و ليرا 

 الهيئا  والجمعيا  وال عثا   ال رامة المنصوص عليهاي 
ي  مزز  قززانو  العقو ززا  إلززى تززد ير  109و 108  ا لززد فقززد  شززار  المادتزز فعززم  عزز 

م ال يمكزز   نازز   الوقززف والحزل إالا فرعزهما علززى الشزخص االعت ززاري وةمزااحتزرازيي  يمكزز  
جريمزززززة المرتك زززززة مززززز  نزززززو  الجنايزززززة  و الجنحزززززة إ ا كانززززز  ال فزززززر  ةززززز ي  التزززززد يري  إالا 

 ي 15المقصودا المرتك ة المعاق  عليها  سنتي ح ا على األقل
                                                           

 439ص  ، 1976، القاةرامصر، م  عة المدني، ، م االقتصادية في القانو  المقار ئالمسرولية الجنائية ع  الجرا، ديمص  ى العوجي (14

 المسرولية الجنائية ع  الجرايم، ديمص  ى العوجي ، ،671ص  ، مرجع سا ق ،شر. قانو  العقو ا  العام ،دي ع ود السراا 15)
 439 ، صمرجع سا ق، االقتصادية في القانو  المقار 



 2019-األولالعدد  -35المجلد  -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

197 

 

علززى مخال زززة عاقزز   القززانو   ال نجززد   اآلثزززارنصززوص قززانو  حمايززة إلززى و ززالعودا 
ز ، زالح ا سزنتي حز ا علزى األقزل  حكام التنقي  ا يعنزي عزدم إمكانيزة ت  يزق المزادتي  مما

زززمزز  قزززانو  العقو ززا ي و  109و 108 م يمكزز  فزززر  تزززد يري الحززل والوقزززف علزززى مززز  ثما
نززا ال نجزد عززم  ةزز ا ي كمزا  نا مخال ززة قواعزد التنقيزز الشزخص االعت ززاري فزي حززال ارتكا زم 

زز، القززانو  األخيززر  ي نززص يتعززم  المسززرولية الجزائيززة للشززخص االعت ززاري   ا يعنززي  مما
ي وت عزا  لز لد اآلثزارقزانو  حمايزة المشر  السزوري لزم يتعزر  لمسزرولية ةز ا الشزخص فزي 

وةمززا الحززل والوقززف ، فززم يمكزز  فززر   ةززم تززد يري  احتززرازيي  علززى األشززخاص االعت اريززة
 مخال ة  حكام التنقي ي في حال ارتكا  

  :المبح  الثا ي
 :لحماية اثثار واإلجرائية السياسة الي ابية

د السياسززة العقا يززة للمشززر  العقززا  الواجزز  فرعززم علززى الجنززاا لتخ يززف حززدا الجريمززة تحززدا 
في حي     السياسة ارجرائيزة ةزي الخ زة التزي يعزعها المشزر  محزددا  فيهزا  يالم لو  ردعها

ي ولزز لد كززا  مزز  ال ريززق القززانو  ارجرائززي الواجزز  ات اعززم القتعززاء حززق الدولززة فززي العقززا 
 ارجرائية في حمايتم لآلثاري و مشر  السوري العقا ية الواج  تحديد خ ة ال

  :الم،لك األول
  :جرائق اثثارلم افحة  المعير الي ابي

ن حزز  فززي ةزز ا الم لزز  السياسززة العقا يززة للمشززر  السززوري فززي مكافحتززم لجززرائم اآلثززار 
موعو  ليزا  األعز ار المحلزة  عولجو  ،ف العقو ا  المحددا  نص القانو م  خمل تعرا 

 لمكل ي   حماية اآلثارياوالمخ  ة، وت ريد م د  خاص في عقا  
  و خ: مبد  تدرج الي وباو وف اخ لجسامة الجرق: 

عاقزز  المشززر  مرتك ززي جززرائم اآلثززار  عقو ززا  مختل ززة تززدرج   ززي  العقو ززا  الجنحيززة 
في حي  لم يتعم   ،وفقا  لجسامة الجرممع اختمف المدد وال راما   والعقو ا  الجنائية 

 قانو  اآلثار  ية عقو ة تكديريةي 
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 د الي وباو الج ائية:  1
شز ال الشزاقة علزى مرتك زي المشزر  السزوري فزر  عقو زة االعتقزال  زدال  مز  األ فعال

نا  نززا نززر     ةزز   الناززرا ليسزز  دقيقززة كززو  جززرائم اآلثززار مزز  الجززرائم  ا  جززرائم اآلثززار، وا 
فززر  عقو ززة األشزز ال الشززاقة علززى مرتك هززا  ززدال  مزز   تحززتامألنززاني الززدنيء التززي الززدافع ا

 االعتقالي 
عقو ززة االعتقززال مزز   وفززي ةزز ا ار ززار عاقزز  المشززر  مرتكزز  جريمززة تهريزز  اآلثززار 

 ،  سنة وال رامزة مز  خمسزمئة  لزف إلزى مليزو  ليزرا سزوريةير شخما عشرا إلى خما وع
  عشر إلى خما عشزرا سزنة مز  سزرق  ثزرا  ثا تزا   و في حي  عاق   االعتقال المرق  م

وكز لد مز  اتجزر  اآلثزاري فزي  ،منقوال   و  جر  التنقي  عز  اآلثزار خمفزا  ألحكزام القزانو 
 ،وةزززي االعتقزززال مززز  خمزززا إلزززى عشزززر سزززنوا ، المقا زززل فززز    خزززف العقو زززا  الجنائيزززة

وال رامززة مزز  خمززا وعشززري   لززف إلززى خمسززمئة  لززف ليززرا سززورية فرعزز  علززى مزز  يقززوم 
 تخريزز   و إتززمف اآلثززار  و صززنع ق عززة تشززو  الحقززائق التاريخيززة  و  سزز   عليهززا الصزز ة 

 األثريةي 
 : د الي وباو الج حية 2

وتماشزيا  مزع  ،ال اعاق  المشر  مرتك ي جرائم اآلثار  عقو ا  جنحيزة فزي  عز  الحز
عقو زة الحز ا  زدال    يعزا  استخدامم لعقو ة االعتقال  دال  م  األش ال الشاقة فقد اسزتخدم 

امزة مز   لزف ر عاق   الح ا م  سنة إلزى ثزم  سزنوا  و ال  ا  ، م  الح ا مع الش ل
 و ، إلى عشرا والف ليرا سورية كل م  عدل في  ناء  ثري دو  موافقزة السزل ا  األثريزة

خززالف الشزززرو  وحقزززوق االرت ززاق الم روعزززة علزززى العقززارا  واألراعزززي المجزززاورا للم زززاني 
إلززى ثززم  سززنوا    شززهري فززي حززي  عاقزز   ززالح ا مزز  ثمثززة التاريخيززة والمنززا ق األثريززة

ي وعاقزز   ززالح ا مزز  شززهر ثا تززا   و منقززوال    ثززرا     اكززل مزز   عززر  و حززور  و رمززم   يززر 
ثا تزا    ثزرا  مسمئة إلى خمسزة والف ليزرا سزورية كزل مز  اكتشزف امة م  خر إلى سنتي  و ال 
ي كمززا قززر  سززل ة حكوميززة   سززاعة مزز  حززدو  االكتشززاف يوعشززر   ر ززعولززم ي لزز  خززمل 
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و ال رامزة مز   لزف إلزى خمسزة والف ليزرا سزورية   شهرم  شهر إلى ستة عاق   الح ا 
 و اقتنزى وثزارا  ، د مز  الوسزائلر  لزيزكل م  شو   ثرا   الح ر  و  الكتا ة  و  الزدةا   و   

 و نقزززل وثزززار مززز  مكزززا  إلزززى وخزززر دو  تزززرخيص  و  خززز  ، تسزززجيلها يجززز ليزززر مسزززجلة 
  نقاعا   و  حجارا   و  تر ة م  مكا  اثري دو  ترخيصي 

 ثا ياخ: غياك مؤسسة األعوار المخللة واألعوار المحلة: 
رادتزززم للكشزززف عززز   عززز  الجزززرائم التزززي يصزززع  إيمزززنا المشزززر   عززز ارا  عنزززدما تتجزززم 
 عزز  الجنززاا علززى التراجززع عزز  مززوق هم  و لتشززجيع اكتشززافها إ ا لززم ي لزز  مرتك وةززا عنهززا 

 ي نزص يعزم  مزنا لم يتعزم  قانو  اآلثار    ا  إالا ، ارجرامي لتحقيق األم   و العدالة
فز   مز   م  ثما و  ،كو  اآلثار كنوزا  حعارية فمعالجاني  ي ع ر مخ ف  و ع ر محلي 

يتراجززع عزز  فعلززم الجرمززي ف نززم يكززو  قززد  عززاد إلززى الثقافززة السززورية كنززوزا  مهمززة   إال    
صزم. العزرر  المشر  السوري لم يرل   تشجيع فكرا المكافأا لقاء العودا ع  الجريمزة وا 

 الحاصلي 
 خرى: ثالثاخ: المالئمة بين الي وباو الم  وص علييا في جا ون اثثار وال وا ين األ

م  " ال تخززل األحكززام السززا قة  أيززة عقو ززة مزز  قززانو  اآلثززار علززى  نازز 64نصزز  المززادا 
 و  ي قززانو  وخززر معززافا  إليهززا ال رامززا  المنصززوص ، شززد يززنص عليهززا قززانو  العقو ززا  

 و  ي تشززريع جزائززي ، عليهززا فززي ةزز ا القززانو "ي وت عززا  لزز لد فزز  ا تعززم  قززانو  العقو ززا 
التهريززز   يزززا  مززز  الجزززرائم الخاصزززة قمزززع خزززاص كقزززانو  العقو زززا  االقتصزززادية  و قزززانو  

اآلثار محم  لها فم  الممك  ت  يق ة   القواني  م  حي   دا  و التي يمك     تع ، اآلثار
ي وقززد راعزززى   المنصزززوص عليهززا فزززي قززانو  اآلثزززارشززد مززز  العقو ززا العقو ززا  إ ا كانززز  

  السززوري عززرورا فززر  ال رامززا  المنصززوص عليهززا فززي ةزز ا القززانو  األخيززر إلززى المشززر 
 جان  العقو ا  السال ة للحريةي
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 :  ح اق خا ة لي وبة الم ادرل: رابياخ 
المشر  السوري عقو ة مصادرا األثر المنقول في حزال مخال زة صزاح م ألحكزام  فر 

فزي المزادا ا  خاصزا  مزقانو  اآلثار ويسلم ة ا األثر للسل ا  األثريةي وقد  فزرد المشزر  حك
 و التزي عثزر ، في حال تع ر مصادرا اآلثزار المهر زة  و المسزروقة ،م  قانو  اآلثار 68

فزر  علزى الجزاني لرامزة تعزادل  ا  و عنزد إتمفهزا  ،المزرخصعليها نتيجة التنقي  لير 
 قيمة ة   اآلثار في عوء تقدير السل ا  األثريةي 

 : اثثار:  جرار مبد  خاص في ع اك الم للين بحماية خامساخ 
علزززى فزززر  عقو زززة علزززى  ععزززاء  ،مززز  حيززز  الم زززد  العزززام ،اعتمزززد المشزززر  السزززوري

ويحزدد عزادا   عقو زة  ،العا  ة العدلية المكل ي  مكافحة الجرائم في حال إخملهزم  عملهزم
 خاصة لجريمة ارخمل تختلف ع  عقو ة الجريمة التزي كزا  يجز  علزيهم مكافحتهزاي إالا 

المشزززر  السزززوري خزززرا عززز  ةززز   القاعزززدا العامزززة فزززي قزززانو  اآلثزززار وعاقززز   ععززززاء    ا 
 و عزز   الجززرائم  ،العزا  ة العدليززة الزز ي  يززدخل فززي اختصاصززهم القززانوني حمايززة اآلثززار

يتخ وا  الواردا في ة ا قانو  اآلثار  عقو ة فاعل الجرم ال ي ا لعوا  و  خ روا  وقوعم ولم
 ي ارجراءا  المزمة لع  م

ا  المزمزة ولزم يتخز  ارجزراء ،ف  ا علم ععو العا  ة العدلية  سزرقة اآلثزار م  ثما و 
ي و زز لد يكززو  المشززر  قززد ثززارم يعاقزز   عقو ززة فاعززل جريمززة سززرقة اآلنازز لعزز   السززرقة ف

اخت  سياسة عقا ية مشددا تجا   ععاء العا  ة العدلية المكل زي   ت  يزق قزانو  اآلثزار 
 االختصاص الخاصي يلم يت عها مع ليرةم م   ععاء العا  ة العدلية  و 

 :الم،لك الثا ي
 :اثثارالمعير اإلجرائي لم افحة جرائق 

فزززي ةززز ا الم لززز  تخصزززيص المشزززر  السزززوري لعزززا  ة عدليزززة  مكافحزززة جزززرائم   حززز 
 والصمحيا  التي منحها المشر  له   العا  ةي ،اآلثار
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 : تخ يص ااب،ة عدلية : و  خ 
  يوالم تشز ع ى قزانو  حمايزة اآلثزار المزدير العزام لآلثزار والمتزاحف ومزدير اردارا  

اآلثار صز ة العزا  ة العدليزة لتن يز   يهم ومراق يالمتاحف ومساعد يهم ومحافايومساعد
لحق قزانو  اآلثزار  هزم  يعزا  حزراا  ي وقد ار والقرارا  الصادرا تن ي ا  لم حكام قانو  اآلث
مزز  قززانو  اآلثززاري و زز لد اسززتمر المشززر  السززوري فززي  84ةم وفقززا  للمززادا ءاآلثززار وررسززا

اختصززاص خززاص لمكافحززة  يإنشززاء عززا  ة عدليززة  و  تم ارجرائيززة  القائمززة علززىسياسزز
 ي16الجرائم المنصوص عليها في التشريعا  الجزائية الخاصة

 : تلريد ال الحياو المي،ال ألعااء الااب،ة اليدلية: ثا ياخ 
مزز  اختصاصزا  العزا  ة العدليززة المخولزة تن يزز   2015لعزام  14وسزع القزانو  رقززم 

ة ا القانو  ومنحها م  الصمحيا  ما لم يع م قانو   صول المحاكما  الجزائية  حكام 
 ي  17في حاال  استثنائية االختصاص العام إالا  يألععاء العا  ة العدلية  و 

 د السل،او اليامة:  1
ام  كزززززل يززززز ع زززززى قزززززانو  اآلثزززززار  ععزززززاء العزززززا  ة العدليزززززة الخاصزززززة الحزززززق فزززززي الق

 ع اةززا قززانو   صززول المحاكمززا  الجزائيززة ألععززاء العززا  ة الصززمحيا  العامززة التززي 
وكزززز لد  ،و زززز لد لهززززم حززززق تلقززززي ارخ ززززارا  والشززززكاو  ،االختصززززاص العززززام يالعدليززززة  و 

ومززز  الممكززز     تتوسزززع ةززز   ، االستقصزززاء عززز  الجزززرائم وجمزززع األدلزززة وتنازززيم العززز و 
 وم   ةمها الت تيوي ، السل ا  في حال كان  الجريمة مشهودا

 السل،او الخا ة: د  2
  " للسزل ا  األثريزة الحزق فزي اآلثزارم  قانو   85نص  على ة   السل ا  المادا 
م  ة ا القزانو  علزى  26و  25و 24و 23و 18و 4حاال  التعديا  الواردا في المواد 

                                                           
 19، ص 2013، منشورا  جامعة دمشق، صول المحاكما  الجزائية، الجزء الثاني ، دي  ارعة القدسي 16)
 25ص  ، صول المحاكما  الجزائية، مرجع سا ق ،دي  ارعة القدسي (17
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المنا ق األثرية والم اني التاريخية    تقوم  ال رق اردارية   زالة ة   التعديا  على ن قة 
  مجرد إث اتها في محاعر رسمية يحررةا موا و اآلثار ورجال اردارا "ي  ، خالفالم

على  فقد منا ة ا القانو  السل ا  األثرية سل ة خاصة تتمثل   زالة  ي تعدا  م  ثما و 
مز  تزوافر الشزرو  اآلتيزة للقيزام  المنا ق األثرية والم اني التاريخيةي ان مقا  م   لزد ال زدا 

  ه ا الحق  
م المنزا ق األثريززة حزدد المشززر  فزي قزانو  اآلثززار محزل التعزدي  أنازز محددل التيددي:   د

م تتولى السزل ا  األثريزة فزي م  قانو  اآلثار  أنا  2والم اني التاريخيةي وقد نص  المادا 
 الجمهورية العر ية السورية تقرير  ثرية األشياء والم اني التاريخية والمواقع األثريةي 

 سما المشر    زالة التعديا  على الشكل اآلتي   ي:ك د حا و التيد
  إ ا كززا  التعززدي يتمثززل  هززدم األثززر الثا زز   و نقلززم كلززم  و  ععززم  و ترميمززم  و

م يحزق لهز   تجديد   و ت يير  علزى  ي وجزم   يزر تزرخيص سزا ق مز  السزل ا  الثريزة ف ناز
وفى مزز  المخززالف ن قززة السززل ا     تقززوم   عززادا ال نززاء التززاريخي إلززى مززا كززا  عليززم وتسززت

  لدي 
  إ ا كزززا  التعزززدي يتمثزززل  وعزززع حقزززوق ارت زززاق جديزززدا علزززى الممتلكزززا  األثريزززة

 و كزا  التعزدي يتمثزل   سزناد  ي  نزاء جديزد إلزى  ،والتاريخية الثا تة المسجلة  عد تسزجيلها
عززادا المكززا ، زالززة مززا اسززتحد  ثريززة  م تقززوم ةزز   السززل ا  األةزز   الممتلكززا  ف نازز  إلززى وا 

 ي مكا  عليم على ن قة المخالف
  إ ا كزززا  التعزززدي يتمثزززل  جعزززل األر  األثريزززة المسزززجلة مسزززتودعا  لألنقزززا   و
 ، و    يح زر  و ي زرا فيهزا ، و وسزائل للزري ، و تم  إقامة مق زرا فيهزا  و  نزاء ،لألق ار

 و ليززر  لززد مزز  األعمززال التززي يترتزز  عليهززا ت يززر فززي معززالم تلززد ،  و يق ززع منهززا شززجر
فتقزوم السززل ا  األثريزة   زالززة ةز   التعززديا   ،ألر  دو  تزرخيص مزز  السزل ا  األثريززةا

 على ن قة المخالفي كلاها 



 2019-األولالعدد  -35المجلد  -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

203 

 

 زرا والمنشز   الحر يزة فزي إ ا كا  التعدي يتمثزل   قامزة الصزناعا  الثقيلزة والخ 
ثريززة والتاريخيززة الثا تززة المسززجلة تقززوم السززل ا  كيلززو متززر مزز  الممتلكززا  األ فحززدود نصزز

 على ن قة المخالفي  ثرية   زالة ة ا التعدي  يعا  األ
ثريزة إزالزة ةز   التعزديا   مجزرد إث اتهزا  جزاز القزانو  للسزل ا  األ :ج د  ثباو التيددي

 اآلثار ورجال ارداراي  وفي محاعر رسمية يحررةا موا 
 د تشجيع الااب،ة اليدلية على  ش  جرائق اثثار:  3

مزز  الجززرائم الواقعززة علززى اآلثززار فقززد مززنا قززانو   حززدا رل ززة مزز  المشززر  السززوري فززي ال
منززم الحززق للسززل ا  األثريززة  ززأ  تمززنا مززوا ي الشززر ة والجمززارد  86اآلثززار فززي المززادا 

مصزززادرتها  ثزززر فزززي حالزززةواآلثزززار مكافزززأا مناسززز ة ال تتجزززاوز العشزززري   المئزززة مززز  ثمززز  األ
  او ززز لد  زززدا المشزززر  السزززوري سياسزززة تشزززجيعية تجززز  و معونتهزززا علزززى مصزززادرتمي ،لآلثزززار

العزززا  ة العدليزززة المكل زززة قمزززع جزززرائم اآلثزززار عززز   ريزززق مزززنحهم مكافزززأا جيزززدا فزززي حزززال 
 في مصادرا اآلثار والحيلولة دو  إخراجها خارا الجمهورية العر ية السوريةي  االسهام
 :الخاتمة 

 ثززار فززي التشززريع السززوري،عززر  ةزز ا ال حزز  لموعززو  السياسززة الجنائيززة لحمايززة اآل
دراسزززة القزززانو  فعرعزززنا للسياسزززة التجريميزززة والعقا يزززة وارجرائيزززة لهززز ا المشزززر  مززز  خزززمل 

  لنا    السياسة الجنائية للمشر  السزوري لزم ي وم  خمل ة   الدراسة ت يا  اآلثارالخاص 
يمكزز  التوصززل إلززى النتززائج  ومزز  ثززما  ياآلثززارتحقززق  ةززدافها  الشززكل الم لززو  فززي حمايززة 

 والمقترحا  اآلتية  
زز ،اآلثززارقززانو  لززم يتعززر  المشززر  السززوري لعقززا  الشززرو  فززي   و خ: ا يعنززي العززودا مما

ي وت عززا  لزز لد فززم علززى الشززرو  فزي الجززنا إال  ززنص خزاصللقواعزد العامززة التززي ال تعاقز  
نا في ة ا الصدد وقد  يا ي عليها في ة ا القانو على الشرو  في الجنا المنصوص  عقا 

، فالعقززا  ثزار   المشزر  السزوري لززم يكز  موفقزا  فززي ةز   السياسززة الجنائيزة فزي حمايتززم لآل
عزروراي  يعزدا  ئم المنصزوص عليهزا فزي ةز ا المرسزومعلى الشرو  في ارتكا   ع  الجزرا
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تشززكل  الجريمززةفهزز    وخززر دو  تززرخيص،الززى جريمززة نقززل اآلثززار مزز  مكززا   ومثززال  لززد
زز ،سززممة اآلثززارجززديا  علززى  تهديززدا   هززا علززى درجززة معينززة مزز  الخ ززورا تسززتوج  لا يجعمما

 العقا  على الشرو  في ارتكا هاي 
 ا  ثزار جريمزة معاق زمخال ة  ي نص م  نصوص قانو  اآلجعل المشر  السوري  ثا ياخ:

ي وقد  وعحنا في ة ا ار ار    المشزر  لزم شاملمت عا  في  لد سياسة التجريم ال، عليها
 لد كزو   عز  القواعزد المنصزوص عليهزا فزي قزانو  اآلثزار قواعزد شزكلية يك  موفقا  في 

تمامزا  كزا  علزى المشزر   النقزي  زل علزى  ، سي ة ال تستوج  التجريم في حال مخال تها
 ي   جزائيةوليا لمريدا،    يخعع مخال تها ل ع  المريدا  المدنية  و اردارية

نام  معام التشزريعا  المسزرولية الجزائيزة لألشزخاص االعت اريزة   يزة حمايزة  ثالثاخ:
ناامهزززا االقتصزززادي وسياسزززتها االقتصزززادية والحزززد مززز    يزززا  الشزززركا  الك زززر   عزززد    

و زززا  مززز  العزززروري تقريزززر مسزززروليتها  ،سزززي ر  علزززى الحيزززاا االقتصزززادية سزززي را ك يزززرا
حيززز  تت زززد   اآلثزززار   تجزززد ميزززدانها فزززي قزززانو  حمايزززة  الجزائيزززة ي وةززز   المسزززرولية ال زززدا 

يجزززز  إعززززادا الناززززر فززززي ال رامززززا  ف ،  وعززززو. الهيئززززا  العاملززززة فززززي التنقيزززز مسززززرولية 
 حيزززز  تتناسزززز  مززززع ال مززززة الماليززززة للشززززخص ، الم روعززززة علززززى األشززززخاص االعت اريززززة

 اآلثززارت ززاريي وكزز لد يجزز  إيززراد  حكززام خاصززة لتززد يري الحززل والوقززف عززم  قززانو  االع
ززز،  حيززز  يمكززز  فرعزززهما علزززى األشزززخاص االعت اريزززة ا يجعزززل الزززرد   كثزززر فعاليزززة فزززي مما

 تحقيق ةدفمي 
انتهجززز  العديززد مزز  التشزززريعا  الجزائيززة م زززد   عامززا  فززي تخ يزززف  زمززة العدالزززة  رابيدداخ:
فلزززم يعززد مززز  دا  للممحقززة الجزائيزززة فززي حزززال تمززز   ،ية الجززرائموةزززو م ززد  تسزززو  ،الجزائيززة
واعتزززززرف المزززززدعى عليزززززم  جريمتزززززم ورل تزززززم فزززززي إصزززززم. العزززززرر الززززز ي لحزززززق ، التسزززززوية

 شزززززكل خزززززاص فزززززي الجززززززرائم  وقزززززد ات عززززز  التشزززززريعا  الجزائيزززززة ةزززززز ا الم زززززد  ي زززززالمجتمع
ال يقل عز  ال رامزة ي فما ةو العير في حال قام الجاني  أداء م ل  م  المال االقتصادية

زز، الواجزز  دفعهززا فززي حززال تززم الحكززم عليززم وكززف ، ا يسززتت ع وقززف الممحقززا  القعززائيةمما
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ةز ا األمزر فزي قزانو   ر قانونيزا  ر يزالتت عا   شأنها  حزق المزدعى عليزمي لز لد ي عزل    
 ي اآلثار

 ززرز فززي التشززريعا  الجزائيززة دور جديززد للمززدعي الشخصززي االعت ززاري مززز   خامسدداخ:
شخصزززي  حزززق مرتكززز   ادعزززاءالحزززق فزززي تقزززديم  جمعيزززا  المجتمزززع المزززدنيخزززمل مزززنا 

ي و   يعزززة الحزززال ال يخ زززى لمزززا فزززي  لزززد مززز  دور إيجزززا ي يتمثزززل فزززي قزززدرا ةززز   الجريمزززة
 شززكل  اآلثززارحمايززة  وةززي، الجمعيززا  فززي الززدفا  عزز  مصززالحها التززي وجززد  مزز   جلهززا

لول لد ي وحماية المجتمع  شكل عام ،خاص المشزر  السزوري مزنا ةز    خصاصي     عا
ز، الدولةشخصي  شكل مستقل ع   ادعاءتقديم  الجمعيا  الحق  ا يع يهزا القزدرا علزى مما

 ي وفعاال   ا  جديدفاعا  الدفا  ع  حقوقها 
تتجزززم التشزززريعا  الجزائيزززة نحزززو توحيزززد النصزززوص الجزائيزززة الموعزززوعية فزززي سادسددداخ: 

قانو  عقو زا  موحزد منعزا  للتعزار   زي  النصزوص المتنزاثرا فزي  كثزر مز  تشزريع جزائزي 
فززي القسززم الخززاص  ثززاراآلخززاصي وقززد  وعززحنا وجززود  عزز  النصززوص الخاصززة لحمايززة 

صزوص تحمزي الحزق  اتزمي لز لد ومزا قزد يثيزر   لزد مز  وجزود عزدا ن ،م  قانو  العقو زا 
ز ،في قانو  العقو زا  اآلثارا إل اء النصوص التي تحمي وج  على المشر  إما  ما ا دمزج وا 

عززم  القسززم الخززاص مزز  قززانو   ثززارقززانو  حمايززة اآلفززي اآلثززار النصززوص التززي تحمززي 
 العقو ا  منعا  للتعار   ي  النصوص القانونيةي 
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