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امللخص: 
يتعر�س  التي  املخاطر  على  ال�سوء  القاء  اإىل  الدِّرا�سة  هدفت 
نتيجة  اأ�رشار  من  به  حلق  وما  الَيَمن؛  يف  الثقايف  اث  الرُتَ لها 
ال�سغوط ال�سيا�سية والنزاع امل�سلح، كما تهدف اإىل ا�ستعرا�س الدور 
ا�ستجابتها  ومدى  الدولية  واملنظمات  اليون�سكو  به  قامت  الذي 
والتدابري  النزاع،  هذا  اأثناء  ل�سيما  الَيَمني  الثقايف  الرُتَاث  حِلَماَية 
من  واحلّد  الثقايف  الرتاث  حماية  �سبيل  يف  اتخاذها  ينبغي  التي 
على  الدرا�سة  واعتمدت  يواجهها.  التي  البالغة  والأ�رشار  املخاطر، 
املنهج الو�سفي املبني على اأ�سلوب التحليل ملا له من دور يف جمع 
اث الثقايف يف اليمن،  البيانات املطلوبة التي تلقي ال�سوء على الرُتَ
وتقدمي  يواجهها  التي  والتحديات  يعي�سها  التي  الأو�ساع  ور�سد 

املقرتحات امل�ستقبلية املنا�سبة التي تكفل حمايته. 
ِلكه الَيَمن من ُتَراث  خل�ست الدرا�سة اإىل اأنه على الرغم مما مَتْ
الَيَمن  ت�سهده  ما  نتيجة  عدة  اإِ�ْسكاِليَّات  ُيَواِجه  فاإنه  ُمَتَنوِّع،  َثَقايِفّ 
التي  اِخِليَّة  الدَّ احَلْرب  ظل  يف  ُتها  ِحدَّ تزايدت  وحروب،  حتولت  من 
اث الثقايف. وما نتج عنها من  األقت باأثرها على جميع عنا�رش الرُتَ
اثية ومنها مواقع الرتاث العاملي، بالإ�سافة اإىل  تدمري للمواقع الرُتَ
التعديات وعمليات ال�سطو والنهب الذي يتعّر�س له الرُتَاث من قبل 
اجلماعات املتطرفة، اأو بوا�سطة جهات دولّية متخ�س�سة تقوم بنهبه 

وتدمريه. 
املمتلكات  احِلَماَية،   ، الَثَقايِفّ اث  الرُتَ املفتاِحيِّة:  الكلمات♦

الثقافية، املخاطر. 
Abstract: 

This study aims to shed light on the risks to the 
cultural heritage in Yemen and the damage caused 
to it as a result of the political and armed conflict. It 
also aims to review the role played by UNESCO and 
international organizations and its response to protect 
the Yemeni cultural heritage, especially during this 
conflict. The study depends on the descriptive approach 
based on the analysis method, which helped collect the 
required data that shed light on the cultural heritage in 
Yemen, monitor the conditions and challenges facing 
the heritage, and provide appropriate proposals to 
ensure protection it in the future.

The study concluded that despite Yemen's 
diverse cultural heritage, it faces several problems 
due to the transformations and wars that were 
intensified in light of the internal war that 
affected all the elements of the cultural heritage. 
And the resulting destruction of heritage sites, 
including world heritage sites, in addition to the 
infringements, robberies, and looting facing the 
heritage by extremist groups or by international 
parties specialized in smuggling the heritage. 

Keywords: Cultural Heritage, Protection, 
Cultural Properties, Risks. 

املقدمة: 
الثقافية،  هويتها  ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة  الأمم  تراث  ُيعّد 
وعنوان اعتزازها بذاتيتها احل�سارية يف تاريخها وحا�رشها، كما 
ل اأحد رموز بقاء الأمة، واأحد موؤ�رشات قدرتها على ال�ستمرارية  »ُي�سكِّ
والروحية  الإن�سانية  القيم  من  ا  اأي�سً وهو  الأجيال،  بني  والتوا�سل 
 )7  ،2015 )اأح�سن،  واحِلَفاظ«  باحِلَماَية  حتظى  اأن  ينبغي  التي 
القومي،  م�سمونه  �سُي�سعف  تراثه  بحماية  يهتم  ل  الذي  والبلد   ،
وينقطع عن �سياق ح�سارته، فالرتاث هو الهوية، ومن دونه ت�سمحل 
الأمم وتتفكك داخلًيا. ولي�س الرتاث الثقايف معامل و�رشوحا واآثاًرا 
اأمة من تعبريات غري مادية،  اأي�سا كل ما يوؤثر عن  فح�سب، بل هو 

ت�سكل روح الأمة، ونب�س حياتها وثقافتها. 
الدولية  املنظمات  تبذلها  التي  اجلهود  من  الرغم  وعلى 
وتبيان  وتعزيزه،  واإدارته  الَثَقايِفّ  اث  الرُتَ ِحَماَية  يف  والإقليمية 
 )2016 )الهياجي،  واأ�سكاله  اأنواعه  ومبختلف  حمايته  اأ�ساليب 
ل�سيما اأثناء النزاعات امل�سلحة، اإل اأنها تظل قا�رشة اأمام الأ�رشار 
التي حلقت باملمتلكات الثقافية اأثناء احَلْروب وغريها من الظروف، 
الدمار  وحجم  ال�سوري،  الَثَقايِفّ  بالإرث  حلقت  التي  الأ�رشار  كتلك 
بالآثار  الإجتار  وق�سايا  �سوريا،  يف  اثية  الرُتَ املواقع  اأ�ساب  الذي 
التي  الليبية  واملواقع   ،  )2018 واآخرون،  )اأ�سقر  املنهوبة  ال�سورية 
اأُدرجت يف قائمة اخلطر )فرج، 2016( ، اأو ما خّلفه النزاع امل�سلح 
اث العاملي فيها )Armenta, 2018( ، اأو اأعمال  على اليمن وموقع الرُتَ
القد�س  الإ�رشائيلية مبدينة  الحتالل  قوات  بها  قامت  التي  احلفائر 
 ،  )2016 )الهياجي،  1967م  يونيو  حزيران  حرب  بعد  املحتلة 
القوات  دخول  بعد  العراقية،  للممتلكات  حدثت  التي  النهب  واأعمال 
الأمريكية وحلفائها اإىل الأرا�سي العراقية يف 2003م، “وما قاموا 
به من اأعمال نهب منظم وع�سوائي، وتخريب متعّمد من جانب قوات 

الحتالل اأو ع�سابات الآثار” )الطائي، 2012: 47( . 
الإن�ساين،  احل�ساري  الإرث  من  وافًرا  ن�سيًبا  الَيَمن  متتلك 
ا  بع�سً اإدراج  مت  التي  اثّية  َ الرتُّ امَلَواِقع  عن  ف�ساًل   ، َقايِفّ الثَّ اث  َ والرتُّ
بليغة  لأ�رشار  يتعّر�س  اأنه  اإّل  العاملّي،  َاث  الرتُّ قائمة  على  منها 
�سلًبا  اأثرت  التي  الب�رشية  الأن�سطة  نتيجة  متزايدة  وتهديدات 
امل�سلح  النزاع  بفعل  �سواًء  عليه،  واحِلَفاظ  حمايته  عمليات  على 
اأم  اثية،  الرُتَ للمواقع  كبرًيا  دماًرا  �سببت  التي  الداخلية  وال�رشاعات 
تلك الأ�رشار اجل�سيمة التي حلقت باملمتلكات الَثَقاِفّية نتيجة اأعمال 
التهريب والنهب والتخريب املتعّمد من قبل بع�س الأطراف، اإ�سافة 
اإىل الأ�رشار الناجمة عن امل�ساريع التنموية وانعدام الوعي والأعمال 
التمويل الالزم للحفاظ عليه،  الع�سوائية غري املنظمة، وعدم وجود 
والفنية،  التاريخّية  وقيمته  َاث  الرتُّ لهذا  تهديًدا  ل  ُي�سكِّ الذي  الأمر 

ويهدد بفقدان الهوية الوطنية. 

أهمية الدِّراسة ومربرات اختيارها: 
تكمن اأهمية درا�سة املو�سوع من املكانة التي يحتلها الرتاث 
الثقايف يف حياة الأفراد كونه ميثل جانًبا هاًما يف حياة ال�سعوب 
املزيد من  اإىل  عليه يحتاج  واملحافظة  والأمم، ومو�سوع حمايته، 
الهتمام والعناية؛ ملا فيه من حماية وحفاظ على مكت�سبات الأُمة 



69

حالة الُتَراث الثقافي في الَيَمن: 
د. ياسر هاشم عماد الهياجياخملاطر واالستجابة الدولية وتدابير احلماية

اعتداءات  من  له  يتعر�س  ما  ظل  يف  اليمن  يف  �سيما  ل  َراثها،  وتُّ
على  اأ�رشاًرا  الثقايف  بالرتاث  اأحلقت  �سارخة  وانتهاكات  ج�سيمة 
اإن�ساين ح�سارّي،  نحٍو بالغ، وطم�ست معامله، وهددت بقاءه كاإرث 
نتيجة النزاع امل�سلح واملمار�سات غري القانونية التي ُترتكب بحّقه. 

مشكلة الدِّراسة وتساؤالتها: 
وركيزة  لل�سعوب،  الثمينة  املمتلكات  من  الَثَقايِفّ  اث  الرُتَ ُيعّد 
من الركائز املهمة يف حياة كل �سعب؛ لكونه ي�سهم يف ربط حا�رش 
الأمة مبا�سيها، اإ�سافة اإىل كونه اإرًثا م�سرتًكا لالإن�سانية والأجيال 
اثية  الرُتَ القيمة  الواقع -  –يف  القادمة، واأي اعتداء يقع عليه مي�ّس 
لهذه الب�رشية باأجمعها )ديباجة اتفاقية لهاي، 1954( ؛ وقد برزت 
َاث  امل�سكلة البحثية من جملة امل�ساكل والق�سايا التي يواجهها الرتُّ
َقايِفّ يف الَيَمن، والأ�رشار اجل�سيمة التي تتعر�س لها املمتلكات  الثَّ
الثقافية؛ َنِتيَجة ال�رِشاعات امل�سلحة التي ت�سهدها اْلَبَلد، وعدم اإِْدَراك 

َاث، مما يتطلب حمايته واحِلَفاظ َعَليه.  َقيَِّمة هذا الرتُّ
أهداف الدِّراسة

تروم♦هذه♦الدِّرا�سة♦اإىل♦حتقيق♦الأهداف♦الآتية:♦
ْوء على املخاطر والنتهاكات التي يتعّر�س لها ♦♦ اإلَقاء ال�سَّ

َقايِفّ يِف الَيَمن.  اث الثَّ َ الرتُّ
يف ♦♦ الدولية  املنظمات  به  قامت  الذي  الدور  ا�ستعرا�س 

هذه  ِلَتْحِليل  ة  َنْقِديَّ ِقَراءة  ِوْفق  َقايِفّ  الثَّ الَيَمن  تراث  ِحَماَية  �سبيل 
وع احِلَماَية َواإِْمكاِنّياتها.  ْو�سُ اجُلُهود، ومهام اجِلَهات امَلْعِنيَّة مِبَ

َقايِفّ الَيَمني. ♦♦ اث الثَّ َ َياَغة ُمْقرَتَحات ُت�سِهم يِف ِحَماَية الرتُّ �سِ
منهج الدِّراسة

مت العتماد على املنهج الو�سفي املبني على اأ�سلوب التحليل 

ال�سوء على  تلقي  التي  البيانات املطلوبة  له من دور يف جمع  ملا 
اث الثقايف يف اليمن، ور�سد الأو�ساع التي يعي�سها، والتحديات  الرُتَ
تكفل  التي  املنا�سبة  امل�ستقبلية  املقرتحات  وتقدمي  يواجهها،  التي 

حمايته. 

حدود الدِّراسة: 
متثلت احلدود املكانية للدرا�سة يف اليمن ويف مو�سوع الرتاث 
الثقايف واملخاطر التي تواجهه من جراء النزاع امل�سلح، فيما تتمثل 
بداية  من  2015م  من  املمتدة  بالفرتة  للدِّرا�سة  الزمانية  احلدود 

النزاع امل�سلح اإىل مار�س 2021م فرتة اإجراء الدرا�سة. 

الرترَُّاث الثقايّف: املفهوم واألنواع 
حتديد  ال�سعب  ومن  وا�سًعا  م�سطلًحا  الثقايف  َاث  الرتُّ ُيعّد 
من  الإن�سان  خلده  ما  كل  ي�سمل  وهو  وعنا�رشه،  مكوناته  جميع 
ليكون  الإن�ساين،  ورقيه  الفكري،  تراثه  اأو مادية يف  �سواهد روحية 
ج�رًشا من املا�سي نعرب به من احلا�رش اإىل امل�ستقبل. وميكن القول 
َاث لفٌظ يطلق على ما اأنتجته احل�سارات والأمم ال�سابقة ويتم  اإن الرتُّ
توارثها من ال�سلف اإىل اخللف، وا�ستمرار ما ورثه الأبناء، والأحفاد 
واملادية  والجتماعية  الفكرية  احل�سيلة  واأنه  والأجداد،  الآباء  عن 
احلياة  مناحي  كافة  الإن�سان يف  خّلفها  التي  والتجارب  لأ�سالفنا، 
ت عنه، ومتثلت يف حتقيقه لرتاث �سمل  املادية واملعنوية التي عربَّ
ميادين الفكر والعلم واللغة والآداب والفنون والعمران على الأر�س. 
قامت  حمايته  بغر�س  َاث  الرتُّ بدرا�سة  الهتمام  اإطار  ويف 
الـيون�سكو  منظمة  اأبرزها  ومن  املخت�سة  والهيئات  املنظمات 

اث الثقايّف لعدة اأق�سام كما يف )ال�سكل رقم1( .  َ بت�سنيف الرتُّ

شكل )1( : 
أشكال وأنواع التَُّراث الثقافّي
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الرترَُّاث الثقايّف املادي: 
يف  الإن�سان  ي�سنعه  ما  كل  املادي  الثقايّف  َاث  بالرتُّ يق�سد 
ملمو�سة،  اأ�سياء  من  الب�رشي  العقل  ينتجه  ما  وكل  العامة،  حياته 
وقد حددت اتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ل�سنة 

 : )1( اأقرتها منظمة اليون�سكو بالعنا�رش التالية  1972 التي 
Ú♦ النحت واأعمال  املعمارية  الأعمال  كل  وت�سمل  الآثار: 

ال�سفة  ذات  والتكوينات  العنا�رش  وكل  املباين،  على  والت�سوير 
قيمة  لها  التي  املعامل  وجمموعات  والكهوف،  والنقو�س  الأثرية، 

عاملية ا�ستثنائية من وجهة نظر التاريخ اأو الفن اأو العلم. 
Ú♦ املجمعات: جمموعات املباين املنعزلة اأو املت�سلة، التي 

لها ب�سبب عمارتها اأو تنا�سقها اأو اندماجها يف منظر طبيعي قيمة 
عاملية ا�ستثنائية من وجهة نظر التاريخ اأو الفن اأو العلم. 

Ú♦ املواقع: اأعمال الإن�سان اأو الأعمال امل�سرتكة بني الإن�سان 
لها قيمة  التي  الأثرية  املواقع  واأي�سا املناطق مبا فيها  والطبيعة، 
اأو  الإثنولوجية  اأو  اجلمالية،  اأو  التاريخية  الوجهة  من  ا�ستثنائية 

الإنرثوبولوجية. 
ثابت،  َراث  تُّ اإىل:  املادي  الثقايّف  اث  َ الرتُّ تق�سيم  ومُيِكْن 
كاملباين، واملواقع الأثرية، والنقو�س، والر�سوم ال�سخرية، واملراكز 
 ،Archaeological Heritage الأثري  َاث  الرتُّ وي�سمل:  التاريخّية، 
كالقطع  منقول،  َراث  وتُّ  ،Architectural Heritage الُعْمَراين  اث  َ والرتُّ
واللوحات،  املحفورة،  والأختام  والُعمالت،  املتحفية،  الأثرية 
والر�سوم، وال�سور املنحوتة، اأو املنقو�سة، واملخطوطات، والطوابع. 

الرترَُّاث الثقايّف غري املادي: 
ل ميكن ح�رش الرتاث الثقايف يف اجلوانب املادية امللمو�سة 
وح�سب، بل يف اجلانب احلي واملتداول اأو املمار�س لدى املجتمعات 
واملنتقل عرب الأجيال، وكل ما يجري تطويره ب�سفته اأحد املكونات 
الب�رشية الأ�سلية، وكل ما يربز تفرده  الأ�سا�سية لهوية املجتمعات 
ومتيزه مقارنة مع املجتمعات الب�رشية الأخرى. ولهذا بقيت عبارات 
 ،Traditional Heritage ال�سعبّي  والرتاث   ،Folklore الفولكلور  مثل: 
التداول  يف  م�ستمرة   ،Traditional Culture التقليدية  والثقافة 
واملعتقدات  والطقو�س  اللغات  عن  املعربة  املعاين  عن  للتعبري 
والقيم واملمار�سات الجتماعية والتقاليد ال�سفهية والآداب والفنون 
ال�ستعرا�سية واملنا�سبات الحتفالية وطرق احلياة وجميع ال�سمات 
بعينه،  جمتمًعا  متيز  التي  والعاطفية  والفكرية  واملادية  الروحية 

وكل ما ت�ستخدمه ال�سعوب للتعبري عن اأحوالها. 
 Intangible cultural املادي  غري  الثقايف  بالرتاث  وُيق�سد 
الثقايف  الرتاث  ل�سون  اليون�سكو  اتفاقية  اإليه  ذهبت  ما   heritage

واأبرزت  وتق�سيماته  مالحمه  وحددت  عّرفته  التي  املادي،  غري 
عنا�رشه الرئي�سة، باأنه: “املمار�سات، والت�سورات، واأ�سكال التعبري، 
واملعارف، واملهارات، وما يرتبط بها من اآلت، وقطع، وم�سنوعات، 
من  جزًءا  الأفراد  واأحياًنا  اجلماعات  تعدُّها  التي  ثقافّية  واأماكن 
املادي،  غري  الثقايف  الرتاث  جلنة  )اليون�سكو،  الثقايّف”  ُتَراثهم 
املادي♦ غري♦ الثقايف♦ الرتاث♦ فاإّن♦ التعريف♦ �سوء♦ وعلى♦  .  )2003

يتجلى♦ب�سفة♦خا�سة♦يف♦املجالت♦الآتية:♦

Ú♦ اللغة ذلك  يف  مبا  ال�سفهي،  التعبري  واأ�سكال  التقاليد 
كوا�سطة للتعبري عن الرتاث الثقايف غري املادي. 

Ú♦ .فنون وتقاليد اأداء العرو�س
Ú♦ .املمار�سات الجتماعية والطقو�س والحتفالت
Ú♦ .املعارف واملمار�سات املتعلقة بالطبيعة والكون
Ú♦ .املهارات املرتبطة بالفنون احلرفية التقليدية

الأجيال  بني  وخا�سة  الوعي،  تعزيز  �رشورة  اإىل  وبالنظر 
حمايته،  و�رشورة  املادي  غري  الَثَقايِفّ  اث  الرُتَ باأهمية  النا�سئة، 
الَثَقايِفّ  اث  الرُتَ اليون�سكو من خالل جلنة �سون  فقد عملت منظمة 
الدولية  القوائم  يف  الثقافية  العنا�رش  ت�سجيل  على  املادي،  غري 
غري  اثّية  الرُتَ العنا�رش  جمموع  بلغ  وقد  م�سرتك.  اإن�سايّن  اث  كرُتَ
مار�س  حتى  اليون�سكو  ِقبل  من  ر�سمًيا  ت�سجيلها  مت  التي  املادية 
يف  عن�رًشا   492( على:  موزعة  ا  َثَقاِفيًّ عن�رًشا   )584( 2021م 
بينما   ،  )3( العاجل  ال�سون  قائمة  يف   67 و   )2( التمثيلية  القائمة 
عن�رًشا   25 على   )4( اجليدة  ال�سون  ممار�سات  قائمة  ا�ستملت  

  .(https:// ich. unesco. org/)  )ا َثَقاِفيًّ

املخاطر اليت يتعّرض هلا الرترَُّاث الثقايّف
اأن  �ساأنه  �سيء من  »فر�سة حدوث  باأنه  اخلطر  تعريف  ميكن 
واآخرون،  )خو�سيه  امل�ستقبلية«  الأهداف  على  �سلبًيا  تاأثرًيا  يوؤثر 
2016، 9( . وُيطبق هذا اخلطر على الرُتَاث، ذلك اأن اأ�سياء كثرية قد 
اثية، وتوؤثر على الأهداف  حتدث، وترتك اأثًرا �سلبًيا على املواقع الرُتَ
كما  عاملًيا.  اإن�سانًيا  ُتَراًثا  بو�سفها  و�سيانتها  بحفظها  املتعلقة 
ُتعرَّف املخاطر على اأنها »التقاطع بني الأخطار وعوامل ال�سعف«. 
اأو  الأثر  تعطيل  يف  الت�سبب  على  القدرة  متتلك  ظاهرة  هو  فاخلطر 
اإحلاق ال�رشر به. يف حني تعرف عوامل ال�سعف على اأنها »قابلية 
ال�سيء للت�رشر« )UNESCO WHC, 2010, 9( . ويف حني اأن اخلطر 
هو امل�سدر اخلارجي املوؤثر، تكون عوامل ال�سعف متاأ�سلة يف الأثر 
املخاطر  اأنواع  وتختلف  املميزة.  ل�سفاته  اأو  ملوقعه  نظًرا  نف�سه؛ 
اأمنها  تهدد  والتي  وب�رشية،  طبيعية  اثية  الرُتَ املواقع  تواجه  التي 

و�سالمتها، وتعر�سها للتدمري والت�سويه، من♦اأهمها:♦

العوامل الطبيعية: 

خ�سائ�س  من  الناجتة  »العوامل  الطبيعية  بالعوامل  ُيق�سد 
البيئة الطبيعية املتمثلة يف الإ�سعاع ال�سم�سي، واملناخ، من حرارٍة، 
وزلزل،  في�ساناٍت،  من  الطبيعية،  والكوارث  واأمطار،  ورياح، 
احليوانات  ومنها  البيولوجية،  وامل�سكالت  وبراكني،  و�سواعق، 
والكائنات  والنباتات،  واحل�رشات،  والزواحف،  والطيور،  ال�سارة، 
الرتاث  موارد  تعد  اإذ   .  )119  ،2014 )الهياجي،  الدقيقة«  احلية 
التلف. ذلك  اأنواع  ل�ستى  الثقايف موارد غري متجددة، فهي معر�سة 
اأن  �سك  اإىل حتللها. ول  يوؤدي  الرتاثية  املادة  الزمن على  تقادم  اأن 
عوامل مثل الرطوبة واحلرارة وما ينتج عنها توؤثر يف املادة الأثرية، 
كما ت�سبب الأمطار والفي�سانات واملياه اجلوفية وملوحة الرتبة يف 
بع�س  العارمة  ال�سيول  جترف  واأحيانا  ومكوناتها،  املواقع  تلف 
اآثار،  التاريخية، وتغري �سطح الرتبة وما عليها من  الآثار واملواقع 
والرباكني دورها  للرياح  اأن  الأ�سلية. كما  اأماكنها  تنقلها من  وقد 
يف عمليات التدمري والت�سدع والتاآكل. وقد تدفن مواقع بفعل حمم 
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على  ظهرت  التي  املناخية  التغريات  �سّكلت  كما  الرباكني.  ورماد 
ُتعّد من  الثقايف والآثار، وهي  العامل تهديًدا خطرًيا للرتاث  م�ستوى 

التحديات الكبرية التي تواجه املجتمع الدويل. 

العوامل البشرية: 

َاث♦الثقايّف،♦والتي♦�سببت♦لتلك♦ وتتمثل♦باعتداء♦الب�رس♦على♦الرتُّ
املمتلكات♦خ�سائر♦ج�سيمة،♦من♦بينها:♦

Ú♦ خطًرا متثل  التي  التنموية  وامل�رشوعات  التطوير  اأعمال 
كبرًيا على املواقع الرتاثية. 

Ú♦ ال�رشاع امل�سلح والنزاعات واحلروب �سواًء كانت داخلية اأو
خارجية وهي التي تناق�سها هذه الدرا�سة من خالل النظر يف نتائج 

احلرب الدائرة حاليا وتاأثرياتها على الرتاث الثقايف يف اليمن. 
Ú♦ الرتاث مواد  على  والتعدي  والتزوير  والنهب  ال�رشقة 

الثقايف. 
Ú♦ سعف الرقابة الأمنية ل�سبط اأي اآثار اأو موارد تراثية يتم�

تهريبها اإىل اخلارج عرب ع�سابات وجتار الآثار. 
Ú♦ الآثاريون والهواة ممن يقومون بالتنقيب بطرق ع�سوائية

ل تلتزم بال�رشوط العلمية. 
Ú♦ .قلة الوعي باأهمية الرتاث الثقايف
Ú♦ .غياب ال�سلطة املركزية
Ú♦ .سعف النظم والقوانني�
Ú♦ .سعف التمويل املخ�س�س لإدارة الرتاث الثقايف�
Ú♦ .سعف الكوادر املوؤهلة يف جمال اإدارة الرتاث الثقايف�
Ú♦ .الإهداءات للقطع الأثرية والرتاثية
Ú♦ املواقع تدهور  على  تعمل  التي  اجلماهريية  ال�سياحة 

الرتاثية على املدى البعيد. 

املنظمات العاملية واإلقليمية اخلاصة حبماية الرترَُّاث 
الثََّقايِفّ

يف  فاعاًل  اإ�سهاًما  والإقليمية  العاملية  املنظمات  اأ�سهمت 
على  دورها  وتنامى  تعددت  وقد   ، َقايِفّ الثَّ اث  َ الرتُّ مو�سوع  تناول 
وقوانني  ا�سرتاتيجيات،  و�سع  على  »وعملت  ُكّله،  العامل  م�ستوى 
ل يف جمملها  تتعلق بعمليات احِلَفاظ عليه، واإعادة تاأهيله، التي ُت�سكِّ
لو�سع  املنا�سبة  الأفكار  الدول  منه  ت�ستمد  اأن  مُيكْن  نظرًيا  اإطاًرا 
، وحمايته؛ من  َقايِفّ اث الثَّ َ اأنظمتها وت�رشيعاتها اخلا�سة باإدارة الرتُّ
اأجل مواكبة امل�ستجدات الدولية يف هذا الإطار« )الهياجي، 2014، 
العاملة يف  الدولية والإقليمية  اأبرز املنظمات  و�سن�ستعر�س   .  )35
َقايِفّ التي كان لها الدور الأكرب يف هذا املجال  َاث الثَّ جمال اإدارة الرتُّ
اأقدميتها  بح�سب  ترتيبها  �سيتم  التي   ،  )1( رقم  اجلدول  خالل  من 

تاريخًيا. 

جدول )1( : 
المنظمات والهيئات العالمية واإلقليمية العاملة والفاعلة في إدارة التَُّراث الثََّقاِفّي

�سنة♦الهيئة
الهدفاملقرالتاأ�سي�س

فرن�سا1923ال�رشطة الدولية )النرتبول( 
مالحقة ل�سو�س الآثار، 
واإعادة امل�رشوقات اىل 

بلدانها. 

منظمة الأمم املتحدة 
للرتبية والعلوم والثقافة 
 )UNESCO اليون�سكو(

فرن�سا1945

َاث العاملي  حماية الرتُّ
املادي وغري املادي 

وحفظه، وال�سعي اإىل بلورة 
املواثيق، واملعاهدات 

املتعلقة ب�سون وحماية 
َقايِفّ والطبيعي.  اث الثَّ َ الرتُّ

املجل�س الدويل للمتاحف 
 )ICOM اأمريكا1946)اأيكوم

َاث وا�ستمراريته،  �سيانة الرتُّ
وربط امُلْجَتَمع باإرثه 

َقايِفّ والطبيعي.  الثَّ
املركز الدويل لدرا�سة ترميم 
َقاِفّية و�سونها  املمتلكات الثَّ

 )ICCROM الإيكروم(
روما1959

امل�ساعدة يف ترميم 
َقاِفّية، وتعزيز  املمتلكات الثَّ

 . َقايِفّ اث الثَّ َ �سون الرتُّ

املجل�س الدويل للن�سب 
التذكارية وامَلَواِقع الأثرية 
 )ICOMOS الإيكومو�س(

فرن�سا1965

احِلَفاظ على امَلَواِقع 
واملعامل التاريخية، 

وت�سجيع القائمني على اإدارة 
امَلَواِقع الأثرية مبا ي�سمن 

َاث والثقافات  تعزيز الرتُّ
احلية للمجتمعات. 

َاث العاملي  �سندوق الرتُّ
 )WHF(1972فرن�سا

َاث  تاأمني حماية الرتُّ
َقايِفّ العاملي،  الثَّ

والحتياجات العاجلة 
َاث  ل�سون ممتلكات الرتُّ

العاملي املعر�س للخطر. 

َاث العاملي  فرن�سا1972جلنة الرتُّ
درا�سة الرت�سيحات واختيار 

املمتلكات التي تدرج يف 
َاث العاملي.  قائمة الرتُّ

َاث العاملي  مركز الرتُّ
 )WHC(1972فرن�سا

َقايِفّ  اث الثَّ َ تعيني الرتُّ
والطبيعي ذي القيمة 

ال�ستثنائية، وحمايته 
واملحافظة عليه. 

َاث  اللجنة الدولية لإدارة الرتُّ
 )ICAHM اأمريكا1990الأثري )اأيكام

َقايِفّ  اث الثَّ َ احِلَفاظ على الرتُّ
املادي عرب برامج توعية 

اجلمهور، واحتفالت اليوم 
العاملي للرتاث. 

َقايِفّ بال حدود  اث الثَّ َ الرتُّ
 )CHWB(1995َقايِفّ فرن�سا اث الثَّ َ احِلَفاظ على الرتُّ

املهدد باخلطر. 
َاث العاملي  قائمة الرتُّ

َاث العاملي فرن�سا1999امُلّعر�س للخطر حماية الرتُّ
املعر�س للخطر. 

املنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم )اإليك�سو 

 )ALECSO
تون�س1945

امل�ساهمة يف احِلَفاظ على 
َاث العربي، وحمايته.  الرتُّ

ودعم املدن العربية 
التاريخية من اأجل احِلَفاظ 

على ُتَراثها احل�ساري. 

منظمة املدن العربية 
 )ATO(1967الكويت

احِلَفاظ على هوية املدينة 
العربية، وُتَراثها، وتبادل 

اخلربات بني املدن العربية. 
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�سنة♦الهيئة
الهدفاملقرالتاأ�سي�س

منظمة العوا�سم واملدن 
 )OICC( 1980الإ�سالمية

مكة 
املكرمة

احِلَفاظ على هوية وتَراث 
العوا�سم الإ�سالمية التي 
اث امِلْعماري  َ تزخر بالرتُّ

والُعْمَراين. 

منظمة العامل الإ�سالمي 
للرتبية والعلوم والثقافة 

 )ISESCO اي�سي�سكو(
الرباط1982

احِلَفاظ على الهوية 
الإ�سالمية، والهتمام 

َقايِفّ احل�ساري  اث الثَّ َ بالرتُّ
يف العامل الإ�سالمي، 

واحِلَفاظ عليه. 
مركز الأبحاث للتاريخ 

والفنون والثقافة الإ�سالمية: 
 )IRCICA – اإر�سيكا(

َاث الإن�ساين اإ�سطنبول1982 احِلَفاظ على الرتُّ
 . َقايِفّ والثَّ

جنيف1988موؤ�س�سة الأغا خان للثقافة
َقاِفّية  حت�سني احلياة الثَّ

والبيئة املبنية يف 
امُلْجَتَمعات الإ�سالمية. 

حيث يت�سح من اجلدول رقم )1( وجود العديد من املنظمات 
الرتاث  حماية  جمال  يف  تعمل  التي  والإقليمية  العاملية  والهيئات 
يف  تتوزع  وهي  املا�سي،  القرن  من  الأول  الربع  اىل  اأقدمها  يعود 
مناطق خمتلفة من العامل، على الرغم من ترّكز اغلبها يف املنطقة 

الأوروبية وخ�سو�سا يف فرن�سا. 
القوانني واألنظمة اخلاصة حبماية الرترَُّاث الثََّقايِفّ

َاث يف حياة الأمم وال�سعوب، كونه مُيِثل قيمة  ية الرتُّ نظًرا لأهمِّ
من  اأكرث  منذ  العاملي  امُلْجَتَمع  فاإن  ِحدة؛  على  دولة  لكل  م�سافة 
ن�سف قرن يعمل على حتديد قواعد عامة يتوقع من الدول الأع�ساء 
من  العديد  و�سعت  ذلك  ولتحقيق  َاث؛  الرتُّ ذلك  حلماية  مراعاتها 
التفاقيات، واملواثيق، والتو�سيات ال�سادرة عن املنظمات الدولية 
اأن  التفاقيات  »وتو�سي  عليه،  واحِلَفاظ  حمايته  على  تعمل  التي 
ت�سدر الدول مبادئ، ومعايري، وقوانني خا�سة بها حلماية ُتَراثها، 
النظم  مع  يتفق  مبا  اأرا�سيها  على  املوجودة  َقاِفّية  الثَّ وممتلكاتها 
والقوانني  النظم  تتكامل مع  بلد، بحيث  ال�سائدة يف كل  الد�ستورية 
اأبرز  يو�سح   )2( رقم  واجلدول   .  )103  ،2010 )الأ�سقة،  الدولية« 
مرتبة  َقايِفّ  الثَّ اث  َ الرتُّ باإدارة  اخلا�سة  والتو�سيات  التفاقيات، 

بح�سب اأقدميتها من الأقدم اإىل الأحدث. 
جدول )2( : 

األنظمة الدولية واإلقليمية المتعلقة بإدارة التَُّراث الثََّقاِفّي وحمايته

ملخ�سال�سنةالقوانني♦والتو�سيات

ميثاق اأثينا للحفاظ على املعامل 
1931التاريخية

يحوي مبادئ اأ�سا�سية لو�سع مدونة 
دولية ملمار�سة احِلَفاظ على املعامل 

التاريخية. 
اتفاقية حماية املمتلكات 

َقاِفّية يف حالة النزاع امل�سلح  الثَّ
)اتفاقية لهاي( 

1954
ت�سمل على اأحكام احِلَماَية للممتلكات 

الَثَقاِفّية يف اأوقات النزاع امل�سلح 
بني الدول. 

تو�سية ب�ساأن املبادئ الدولية 
1956املطبقة يف جمال احلفائر الأثرية

حتدد �رشوط منح تراخي�س اإجراء 
احلفائر الأثرية، وواجبات اجلهات 
التي تتوىل اأعمال احلفر وحقوقها. 

ملخ�سال�سنةالقوانني♦والتو�سيات

تو�سية ب�ساأن املحافظة على 
جمال املناظر الطبيعية وامَلَواِقع 

والطابع املميز لها
1962

ية العلمّية، واجلمالية  ت�سري اإىل الأهمِّ
للمناظر الطبيعية، وامَلَواِقع الريفّية، 

واحل�رشّية، والت�سدي للمهددات التي 
تعرت�سها. 

امليثاق الدويل ل�سيانة وترميم 
الن�سب وامَلَواِقع التاريخية 

)ميثاق البندقية( 
1964

ركزت على توجيهات مهمة للعاملني 
يف جمال ال�سيانة، واحِلَماَية 

وحت�سني البيئة التاريخية. 
تو�سية حظر ومنع وت�سدير ونقل 

َقاِفّية بطرق  ملكية املمتلكات الثَّ
غري م�رشوعة

1964
ت�سري اإىل �رشورة فر�س رقابة فعالة 

َقاِفّية  ملنع ت�سدير العنا�رش الثَّ
وا�ستريادها. 

اتفاقية حظر ا�سترياد وت�سدير 
َقاِفّية بطرق  ونقل املمتلكات الثَّ

غري م�رشوعة
1970

تتلخ�س يف حظر التجارة العاملية 
َقاِفّية.  غري امل�رشوعة باملمتلكات الثَّ

َاث العاملي  اتفاقية حماية الرتُّ
َقايِفّ والطبيعي 1972الثَّ

َقايِفّ  اث الثَّ َ ن�ست على حماية الرتُّ
والطبيعي يف العامل املهدد بتدمري 

متزايد بفعل الأن�سطة الب�رشية، 
والطبيعية، وبالأحوال الجِتماِعّية، 

والقِت�سادّية. 

َاث  تو�سية ب�ساأن حماية الرتُّ
َقايِفّ والطبيعي على ال�سعيد  الثَّ

الوطني
1973

ت�سجع الدول الع�ساء على و�سع 
�سيا�سة وطنية لتاأمني جميع مقومات 

َقايِفّ والطبيعي و�سونه  تراثها الثَّ
واإحيائه. 

تو�سية ب�ساأن �سون املناطق 
التاريخية ودورها يف احلياة 

املعا�رشة
1976

اعتماد التدابري الالزمة حلماية 
َاث  املناطق التاريخية، و�سون الرتُّ

امِلْعماري، والإبقاء على احلرف 
اليدوية، وتنفيذ اأن�سطة ثقافية يف 

املناطق التاريخية
تو�سية ب�ساأن التبادل الدويل 

َقاِفّية 1976للممتلكات الثَّ
ت�سجيع التداول القانوين للمعرو�سات 

َقاِفّية.  بني املتاحف واملوؤ�س�سات الثَّ

تو�سية ب�ساأن حماية املمتلكات 
َقاِفّية املنقولة 1978الثَّ

تقرتح اعتماد جمموعة من التدابري 
الرامية اإىل حت�سني نظم الأمن يف 

املتاحف وتوفري احلماية للممتلكات 
َقاِفّية.  الثَّ

تو�سية ب�ساأن �سون املمتلكات 
َقاِفّية التي تهددها الأ�سغال  الثَّ

العامة واخلا�سة
1985

ت�سري اإىل �رشورة التوفيق بني 
َقاِفّية وبني  �سون املمتلكات الثَّ

ْنِمَية  التغريات الناجتة عن برامج التَّ
القِت�سادّية والجِتماِعّية. 

ميثاق وا�سنطن للحفاظ على 
1987املدن واملناطق التاريخية

يت�سمن التدابري الالزمة حلماية 
و�سيانة املدن التاريخية، واملحافظة 

عليها، وترميمها، وتطويرها مبا 
يتالءم مع احتياجات احلياة 

املعا�رشة. 

1989تو�سية ب�ساأن �سون الفولكلور
تو�سي بتخ�سي�س ت�رشيعات حلماية 

الفولكلور و�سونه وتطويره. 

وثيقة نارا للحفاظ على الأ�سالة 
1994- اليابان

درا�سة الأ�سالة يف ممار�سة 
َاث واملباين  املحافظة على مواقع الرتُّ

التاريخية. 
َقايِفّ  اث الثَّ َ اتفاقية حماية الرتُّ

2001املغمور باملياه
ت�رشح كيفية التعامل مع مواقع 

َقايِفّ املوجودة حتت املاء.  اث الثَّ َ الرتُّ

َاث  تو�سية ب�ساأن �سون الرتُّ
َقايِفّ غري املادي 2003الثَّ

َقايِفّ  اث الثَّ َ ية الرتُّ تعزيز الوعي باأهمِّ
ية حمايته، والدور  غري املادي وباأهمِّ

الإيجابي الذي يوؤديه يف التقارب 
والتبادل والتفاهم بني الب�رش. 

حيث ُيظهر اجلدول رقم )2( عدداً من التفاقيات التي �ساهمت 
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حالة الُتَراث الثقافي في الَيَمن: 
د. ياسر هاشم عماد الهياجياخملاطر واالستجابة الدولية وتدابير احلماية

يف حماية الرتاث الثقايف �سواء يف اأوقات ال�سلم اأو احلرب، يعود اأقدم 
هذه التفاقيات كما يبينه اجلدول اىل عام 1931م وهو ميثاق اأثينا 
للحفاظ على املعامل التاريخية، ثم توالت هذه املواثيق والتو�سيات 

لت�سمل جوانب خمتلفة ومتعددة من الرتاث الثقايف. 

إسهام اليونسكو يف مِحَاَية الرُتَاث الثقايف
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  تاأ�س�ست 
 16 يف  املتحدة  لالأمم  تابعة  متخ�س�سة  كوكالة  )اليون�سكو( 
التعاون  تعزيز  اإىل  وتهدف  باري�س،  ومقرها  1945م،  نوفمرب 
بلغ عدد  والثقافة، وقد  والعلم  التعليم  العامل من خالل  �سعوب  بني 
اأهم  وُتعدُّ من   .  )en.unesco.org( 193 دولة  الأع�ساء فيها  الدول 
فقد  العامل،  يف  الثقايّف  اث  َ الرتُّ بحماية  املعنية  الدولية  الهيئات 
قامت بو�سع ال�سرتاتيجيات، وال�سيا�سات، والربامج الهادفة، و�سعت 
وحماية  ب�سون  املتعلقة  واملعاهدات  املواثيق،  وبلورة  اإيجاد  اإىل 
اأدًبا متكاماًل  اأم احَلْرب، والتي مُتثِّل  اث الثقايّف �سواء يف ال�سلم  َ الرتُّ
ت�ستمد منه الدول الأفكار املنا�سبة لو�سع اأنظمتها و�سن ت�رشيعاتها 

اث الَثَقايِفّ وحمايته.  اخلا�سة باإدارة الرُتَ
َراث  تُّ والتنفيذي حلماية  الفكري  الغطاء  اليون�سكو  وفرت  لقد 
الأمم وال�سعوب، والدعوة للبحث فيه، ون�رشه، وال�ستفادة منه، كما 
ذلك  الثقايّف، و�سار  اث  َ الرتُّ يعك�سها  التي  الإن�سانية  القيم  اأو�سحت 
ومهما  منه،  لال�ستفادة  الأع�ساء  الدول  اإليه  تلجاأ  تقليًدا  الغطاء 
اإ�سدارات  “فاإن  التي حتكمها  والعتبارات  ال�ستفادة،  كانت درجة 
اليون�سكو، وتوجيهاتها، واملواثيق التي تطرحها قد رفدت الإدارات 
لتنميته،  املو�سوعية  والأُ�ُس�س  َاث  الرتُّ حماية  باأ�ساليب  املحلية 

وتطويره واحلفاظ عليه” )الهياجي، 2014، 35 - 36( . 
ال�سد  بناء  بداأ  املا�سي،  القرن  من  اخلم�سينيات  اأواخر  يف 
هدد  الذي  الأمر  م�رش،  يف  النيل  نهر  طول  على  اأ�سوان  يف  العايل 
مئات املواقع الأثرية بالغرق يف ال�سد، ونتيجة لنداءات احلكومتني 
امل�رشية وال�سودانية فقد قادت اليون�سكو اأول حملة عاملية يف عام 
 . )Elizabeth, 2014, 594( 1960 لإنقاذ املعامل الأثرية يف اأ�سوان
واأبرزها معبدي اأبو �سمبل Abu Simbul حيث مت تقطيع موقع املعبد 

كله، واأعيد تركيبه يف موقع جديد بني عامي 1964 - 1968. 
تقدر  ل  التي  الأثرية  املعامل  اإنقاذ  يف  النجاح  هذا  اأدى  وقد 
العاملي  الدعم  “زيادة  اإىل  اآخر،  موقع  يف  تركيبها  واإعادة  بثمن 
 Elizabeth,( ”الذي مل ي�سبق له مثيل للحفاظ على املواقع القدمية
595 ,2014( ، وهو ما دفع اليون�سكو اإىل اتخاذ مزيد من الإجراءات 

التي تظهر من خالل اإبرامها ملجموعة من التفاقيات والتو�سيات، 
اأهــم  مـن  الإن�ســاين  اث  الرُتَ وِحَماَية  الَثَقايِفّ  التـعاون  واأن  خـا�سة 
اخت�سـا�سـاتهـا، كما �ساهمت اأعمال اليون�سكو يف تنمية الراأي العام 
 ، الَثَقايِفّ اث  الرُتَ على  املحافظة  اأهمية  حول  واحلكومات  العاملي 
ويظهر ذلك من خالل اإ�سدارها جلملة من القرارات، عالوة على ذلك 
والطبيعي،  الَثَقايِفّ  العاملي  الرُتَاث  حِلَماَية  �سندوق  اإن�ساء  مت  فقد 
اإيداع  �سندوق  وهو  العاملي’’  الرُتَاث  ‘’�سندوق  با�سم  ُيعرف  الذي 
على  يعمل  والذي  اليون�سكو،  ملنظمة  املايل  النظام  لأحكام  وفًقا 
ال�ستثنائية  احلالت  يف  وذلك  ُت�سرتد،  ل  التي  املالية  املنح  تقدمي 

الثانية  املادة   ،1972 )اليون�سكو،  خا�سة  اأ�سباب  تربرها  التي 
ل جزءا  والع�رشون( . كما يركز على �سون تلك املمتلكات التي ُت�سكِّ
اأو تلبية الحتياجات العاجلة ل�سون ممتلكات  من الرُتَاث العاملّي، 
مدرجة يف قائمة الرُتَاث العاملي املعر�س للخطر، اأو “تقدمي الدعم 
 .  )Cleere, 2000, 99( ”اثّية الرُتَ واملباين  الآثار  الفني يف �سيانة 
مبوجب   World Heritage Fund العاملي  الرُتَاث  �سندوق  وميول 
املادة اخلام�سة ع�رشة من اتفاقية ِحَماَية الرُتَاث العاملي 1972م، 
الأع�ساء  الدول  تقدمها  التي  والطوعية  الإجبارية  امل�ساهمات  من 

وغريها اأو املنظمات اخلا�سة اأو الأفراد )الهياجي، 2016( . 
ابريل   2 يف  اليون�سكو  منظمة  اإىل  ر�سمًيا  الَيَمن  ان�سمت 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  الوطنية  اللجنة  تاأ�سي�س  ومت  1962م، 
من  عدد  على  الَيَمنية  اجلمهورية  �سادقت  كما  1971م.  عام  يف 
ِحَماَية  اتفاقية  اأبرزها  لعل  اليون�سكو،  عن  ال�سادرة  التفاقيات 
امللكيات الَثَقاِفّية يف حالة النزاعات امل�سلحة مع الالئحة التنفيذية 
فرباير   6 يف  الَيَمن  عليها  وقعت  والتي   1954 لهاي  لتفاقية 
والطبيعي  الَثَقايِفّ  العاملي  الرُتَاث  ِحَماَية  واتفاقية  1970م، 
اأكتوبر عام   7 الَيَمن يف  والتي وقعت عليها  1972م  ال�سادرة يف 
ال�سادرة  املادي  الَثَقايِفّ غري  اث  الرُتَ ِحَماَية  اتفاقية  ثم  1980م، 
2007م.  اأكتوبر   8 يف  الَيَمن  عليها  �سادقت  والتي  2003م  عام 
العام  الوراثة يف جامعة �سنعاء منذ  لليون�سكو كر�سي علم  اأن  كما 

1994م.  
جانب  يف  اليون�سكو  حققته  الذي  النجاح  من  الرغم  وعلى 
املعاهدات بو�سفها من اأكرب املنظمات واجلهات الدولية الفاعلة يف 
امل�ساكل  من  لكثري  حلول  اإيجاد  ت�ستطع  مل  اأنها  اإّل  الرتاث،  حماية 

التي تواجه الرتاث ل �سيما يف اأوقات ال�رشاع. 

الرترَُّاث الثقايّف يف الَيَمن 
ًتعّد اليمن من الدول التي متتلك تراًثا ثقافًيا غنًيا ومتنوًعا، 
التي  واحل�سارات  الثقافات  وتعدد  التاريخي  العمق  على  يوؤكد 
تاريخية  مراحل  عرب  اليمنية  الأر�س  على  يوم  ذات  ا�ستقرت 
ل اأحد املالمح  ممتدة، وهو ميتاز بالرثاء والقيمة الكبرية. كما ُي�سكِّ
يتعداها  بل  فح�سب  اليمن  يعني  ل  وتراًثا  اأجمع  للعامل  احل�سارية 
من  بالعديد  الَيَمن  تزخر  كما  بامتياز.  اإن�سانًيا  تراًثا  لي�سبح 
لإدراجها  واملوؤّهلة  املميزة،  العاملية  القيمة  ذات  اثية  الرُتَ املواقع 
وتقديرها  عليها  احلفاظ  اأجل  من  للرتاث  العاملية  القوائم  على 
اث الَثَقايِفّ والطبيعي للب�رشية.  والتمتع بها، بو�سفها جزًءا من الرُتَ
وهو ما يظهره اجلدول رقم )3( حيث يتبني وجود حوايل )2306( 
تراثية وح�سون  تتنوع ما بني مدن وقرى ومواقع  تراثية،  مواقع 
اإ�سالمية وقباب ومزارات دينية  وق�سور وقالع وم�ساجد ومدار�س 
وحمامات طبيعية وبخارية، وهي تتوزع على 22 حمافظة مينية 
اجلارية  احلرب  تبداأ  اأن  قبل  2014م  عام  اإح�سائية  اآخر  ح�سب 
حاليا يف اليمن، وبال اأدنى �سك اأن هذه الأرقام قد تناق�ست بفعل 
حالت التدمري التي طالت بع�س هذه املواقع ودمرتها ب�سكل كلي 
عن  احلديث  عند  لحقًا  الدرا�سة  هذه  �ستعر�سه  ما  وهو  جزئي،  اأو 

املخاطر التي يتعر�س لها الرتاث الثقايف يف اليمن. 
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)59( - آذار 2022م مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية - اجمللد )4( - العدد 

جدول )3( : 
عدد المواقع التراثية والمعالم التاريخية في اليمن بحسب المحافظات لعام 2014

الجمايلاملواقع♦الأثرية♦واملعامل♦التاريخيةاملحافظة

مدن/♦
قرى♦
مواقع♦
اأثرية

ح�سون♦
وق�سور♦
ودور

القالع
م�سجد/♦
مدر�سة/♦

قبة

مزارات♦
)معابد/♦
مقابر...(♦

حمامات♦
طبيعية♦
وبخارية

1014011415015258اإب

9950538279228ح�رشموت

889420322218�سبوة

3235988148186حجة

52112452412182احلديدة

3032925303129تعز

2345633200127املحويت

341827570118عدن

3419320257108حلج

39211324391�سنعاء

23201010171191ذمار

261941721087عمران

اأمانة 
259013171377العا�سمة

138111323068�سعدة

الجمايلاملواقع♦الأثرية♦واملعامل♦التاريخيةاملحافظة

1654815957ال�سالع

2231226054ماأرب

71311911253رمية

224379348البي�ساء

277108548اأبني

1592215144املهرة

110058125اجلوف

6000309�سقطرى

745462119393493942،306الإجمايل

المصدر: (وزارة الثقافة، اإلدارة العامة لإلحصاء الثقافي، 2014) 

الرُتَاث العاملي يف الَيَمن  
مواقعها  من  عدًدا  املا�سية  ال�سنوات  خالل  الَيَمن  اأدرجت 
قامت  التي  العاملية  القوائم  �سمن  الثقافية  وعنا�رشها  الرتاثية 
يف  مواقع  اأربعة  الَيَمن  �سجلت  اإذ  اليون�سكو،  منظمة  باإعدادها 
مدينة  وهي:  َثَقاِفّية،  مواقع  ثالث  منها  العاملي،  الرُتَاث  قائمة 
�سْنَعاء  ومدينة  1982م،  العام  يف  اأدرجت  التي  ح�رشموت  �سبام 
القدمية املدرجة يف عام 1986م، ومدينة َزِبْيد التاريخية منذ العام 
1993م، بالإ�سافة اإىل موقع طبيعي واحد يتمثل باأرخبيل �سقطرى 

املدرج يف عام 2008م )خارطة رقم1( . 

خارطة )1( : 
الموقع الجغرافي لمواقع الُتَراث العالمي في الَيَمن
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بالإ�سافة اإىل ع�رشة مواقع ُتَراثية اأخرى مدرجة على القائمة 
املوؤقتة لليون�سكو Tentative List، وهي مر�سحة لتكون �سمن قائمة 

الرُتَاث الإن�ساين العاملي: 
1 . ) موقع ماأرب الأثري  )َثَقايِفّ
جبل حراز )خمتلط( . 2
3 . ) مدينة �سعدة التاريخية )َثَقايِفّ
جبل ُبرع )خمتلط( . 4
5 . ) مدينة ُثال التاريخية )َثَقايِفّ
بلحاف، منطقة بروم ال�ساحلية )خمتلط( . 6
7 . ) مدر�سة العامرية برداع )َثَقايِفّ
منطقة حوف )املهرة( )طبيعي( . 8
9 . ) جبلة واملناطق املحيطة بها )َثَقايِفّ

�رشمة جثمون ال�ساحلية )طبيعي( . 10
وقد مت اإدراج مدينة زبيد التاريخية على قائمة الرُتَاث العاملي 
�سنعاء  مدينة  اإدراج  مت  حني  يف  2000م،  عام  للخطر  املعر�س 
القدمية ومدينة �سبام ح�رشموت على قائمة الرُتَاث العاملي املهدد 
على  الثالثة  املواقع  هذه  عت  و�سِ كما  2015م.  عام  يف  باخلطر 

لئحة الرُتَاث املهدد باخلطر يف العامل الإ�سالمي )5( . 
وعلى الرغم اأن الَيَمن قد �سادقت على اتفاقية ِحَماَية الرُتَاث 
الَثَقايِفّ غري املادي ال�سادرة عام 2003م يف 8 اأكتوبر 2007م. اإل 
اأنها مل ت�سجل حتى اليوم �سوى عن�رشين فقط يف القائمة التمثيلية 
مت  التي  ال�سنعانية  الأغنية  وهي  املادي،  غري  الَثَقايِفّ  اث  للرُتَ
والتقاليد  2008م، واملعارف واملهارات  القائمة عام  اإدراجها يف 
واملمار�سات املرتبطة بنخيل التمر التي ا�سرتكت فيها اليمن �سمن 
14 بلًدا عربًيا، كما مت يف عام 2020م ا�ستكمال اإجراءات ت�سجيل 
فن الدان احل�رشمي ليكون على القائمة التمثيلية، ويف انتظار قرار 

اث الَثَقايِفّ غري املادي.  اللجنة الدولية للرُتَ
وفيما يخ�س الرُتَاث الوثائقي Documental Heritage )�ِسجل 
مبختلف  املطبوعة  اأو  املكتوبة،  الأعمال  كافة  ي�سم  الذي  العامل( 
منظمة  اأطلقت  فقد  الب�رشية،  لتاريخ  �سورة  تعطي  التي  اللغات، 
اإطار  يف  العاملي  الوثائقي  الرُتَاث  يف  للت�سجيل  اإعالنها  اليون�سكو 
برنامج “ذاكرة العامل” يف العام 1992م؛ ا�ستجابة لقلق اليون�سكو 
اث  الرُتَ حفظ  و�سع  عليها  كان  التي  احلالة  ب�ساأن  املتزايد 
�سجلت  حيث   ،  )www.unisco.org( وتداوله  العاملي  الوثائقي 
تو�سح  التي  العامل،  ذاكرة  �سجل  يف  �سْنَعاء  خمطوطات  الَيَمن 
املخطوطات  من  جمموعة  يف  وا�سح  هو  كما  العربي  اخلط  تطور 
خمتلفة  جمالت  يف  الَيَمنية  الآثار  اإىل  تنتمي  التي  النادرة 
الكرمي،  القراآن  من  وخمطوطات  والفلك،  والطب،  اجلغرافيا،  مثل 

 . )www.unisco.org( وغريها

املخاطر اليت يتعرض هلا الرُتَاث الَثَقايِفّ يف الَيَمن: 
اأكرث ال�رشاعات  2015م واحًدا من  اليمن منذ مار�س  يعي�س 
دموية يف تاريخ البالد، يتداخل فيه النزاع القبلي والطائفي واحلرب 
ما  وهو  القت�سادية،  والعوامل  اجليو�سيا�سية  وامل�سالح  بالوكالة 

التاريخية  واملراكز  واملتاحف  الرتاثية  املواقع  مهاجمة  عنه  نتج 
وتدمري كل اأ�سكال الرتاث الثقايف. كما غابت ق�سية الرتاث الثقايف 
وال�رشاع  الإن�سانية  الأزمة  تفاقم  ب�سبب  ال�سيا�سية  الأجندة  من 

الأمني وانتهاكات حقوق الإن�سان. 
ما  نتيجة  ج�سيمة  خماطر  اليمن  يف  الثقايف  الرتاث  يواجه 
اث ب�سكل عام من التهمي�س والإهمال منذ ردٍح طويٍل من  يكابده الرُتَ
الزمن، وعدم العناية به من اجلهات الر�سمية يف الَيَمن، كما يتعر�س 
الَيَمن - منذ خم�س �سنوات - لأكرب جتريف للهوية، بفعل الأو�ساع 
ال�سيا�سية والع�سكرية التي ت�سهدها البالد، واأدت اإىل تدمري خمزون 
هذا  جتاه  العدائية  عن  تنم  متعمدة  بطريقة  �سواًء  اثي،  الرُتَ الَيَمن 
اث، اأو بالالمبالة اإزاء قيمته التاريخية والعبث به ممن ل ُيقدِّر  الرُتَ
والتهريب  والدمار،  للخطر  اليمني  الرتاث  عّر�س  الذي  الأمر  قيمته، 
مقّرات  من  اأجزاء  على  والبناء  ال�سطو  اأو  الع�سوائّي،  واحلفر  والبيع، 
�سهدت  اإذ  احلكومّية؛  الأجهزة  �سعف  نتيجة  الرتاثية،  املعامل  تلك 
اثية،  الرُتَ البالد اعتداءات متزايدة على املقتنيات الأثرية واملناطق 
وبيعها،  حمتوياتها  ونهب  وتدمريها  التاريخية  باملعامل  والعبث 
عدد  تدمري  اإىل  احَلْرب  اأدت  فقد  اأهّمها،  الدرا�سة  هذه  يف  ر�سدنا 
لأغرا�س ع�سكرية  با�ستخدامها  �سواًء  الَثَقاِفّية،  املمتلكات  كبري من 
متفاوتة  اأ�رشار  واإحلاق  با�ستهدافها  اأو  ال�رشاع،  اأطراف  قبل  من 
بها. بع�س تلك التهديدات مرّدها اإىل املواقف العدائية التي حتملها 
ب�سكل عام غري  الآثار  اأو  الَيَمن  لتاريخ  بع�س اجلماعات والأطراف 
رت  ُدمِّ ولهذا  اأيدولوجياتها،  مع  ين�سجم  ول  فكرها،  مع  املت�سق 
الَثَقاِفّية يف مناطق �سيطرتها، وجاء ذلك يف  الكثري من املمتلكات 
اإطار ال�سعي اإىل طم�س تاريخ الَيَمن. عالوة على ذلك، عمدت اأطراف 
النزاع واجلماعات امل�سلحة يف اأكرث من مرة اإىل الختباء والتمركز 
اثية  الرُتَ املناطق  �سالمة  بذلك  معر�سًة  تاريخية،  وقالع  مباٍن  يف 
واملقتنيات الأثرية للخطر، ما اأحلق بها اأ�رشاًرا ج�سيمة، كما اأغارت 
اأماكن  اأن اُتخذت  قوات التحالف العربي على مدن تاريخية - بعد 
وق�سور  ومبان  العاملي،  الرُتَاث  لئحة  �سمن  مدرجة   - ع�سكرية 
ا اأو جزئًيا.   ومن الأمثلة  اأثرية، وهو ما اأدى اإىل تدمريها تدمرًيا كليًّ
على ذلك متحف ذمار الوطني ومدينة �سبام كوكبان ومدينة زبيد 
من  العديد  فيها  تدمرت  والتي  القدمية  �سنعاء  ومدينة  التاريخية، 

 . )Khalidi, 2017, 736( املنازل التاريخية ب�سبب الق�سف اجلوي
للخطر  املعر�س  الثقايف  الرتاث  حجم  ي�سف  تقرير  يوجد  ل 
ب�سبب ا�ستمرار النزاع امل�سلح، لكن الأيكومو�س ICOMOS يف بيان 
ب�ساأن  العميق  قلقها  عن  اأعربت   2015 اأبريل   23 يف  عنها  �سادر 
اليمن، م�سرية  الثقافية يف  املمتلكات  لها  تتعر�س  التي  التهديدات 
القيمة  تعر�ست  “كما  الثالثة،  العاملي  الثقايف  الرتاث  مواقع  اإىل 
الرتاثية  املواقع  من  كثري  يف  املتج�سدة  والذكريات  التاريخية 
للتلف اأو التدمري ب�سكل ل ميكن اإ�سالحه، وكذلك العديد من الأماكن 
 )ICOMOS, 2017, 141( الكبرية”  الثقافية  الأهمية  ذات  الأخرى 
ُتنّفذ  كانت  التي  اث  الرُتَ على  احلفظ  اأعمال  جميع  احَلْرب  واأوقفت   .
كانت  التي  احلفظ  م�ساريع  ب�سببها  وتوقفت  اثية،  الرُتَ املواقع  يف 
تقوم بها املنظمات الدولية، واأجربت عمالها على الفرار من الَيَمن، 
تنفذ م�ساريع  كانت  التي  القليلة  الوطنية  املوؤ�س�سات  توقفت  “كما 
وم�سوؤولياتها”  مبهامها  القيام  على  قدرتها  وفقدت  احلماية 

 . )Ravagnan, 2017, 153(
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التدمري الذي طال الآثار واملعامل التاريخية واملباين الأثرية 
اأبرز مظاهر انزلق البالد اإىل هاوية حرب  ل  اثية ُي�سكِّ واملواقع الرُتَ
ذلك  يف  مبا  الَيَمنيني  ملمتلكات  �سيًئا  تذر  ومل  �سيء،  كل  على  اأتت 
وُتَراثهم  الَثَقاِفّية،  احتادهم  ونقطة  الِقَدم،  يف  ال�سارب  ما�سيهم 
والقالع  احل�سون  يف  الظاهر  الفريد  بنائهم  واأ�سلوب  التاريخي، 

ال�ساهقة، والأبراج العالية، والزخارف الأ�سيلة على اجلدران. 
وبح�سب تقرير الأمني العام املتعلق بتنفيذ قرار جمل�س الأمن 
رقم 2347 يف نوفمرب 2017م فقد ك�سف عن �سور التقطت يف 29 
ح زيادة اأن�سطة نهب الآثار داخل مدينة ماأرب  اأكتوبر 2015م تو�سّ
التي  اأكّد على الأ�رشار  . كما   )2017 العام،  القدمية )تقرير الأمني 
اث العاملي يف مدينة �سنعاء القدمية، ومدينة زبيد  حلقت مبواقع الرُتَ
التاريخية، اإ�سافة اإىل مدينة �سعدة التاريخية )تقرير الأمني العام، 
2017( ، وهي ال�سور التي التقطها الربنامج الت�سغيلي للتطبيقات 
التابع ملعهد الأمم املتحدة للتدريب بالتعاون مع منظمة  ال�ساتلية 
باملواقع  تلحق  التي  الأ�رشار  وتوثيق  الدمار  لر�سد  اليون�سكو 
بِحَماَية  املعنية  الدولية  املنظمات  كافة  دفع  ما  وهو  الَثَقاِفّية. 
الرُتَاث، وخا�سة منظمة اليون�سكو، اإىل اإ�سدار بيانات تخاطب جميع 

الأطراف بالكف عن ا�ستهداف معامل الرُتَاث الإن�ساين يف الَيَمن.  
مبدينة  الوطني  املتحف  تعّر�س   2016 فرباير   3 ويف 
النادرة  املخطوطات  جميع  منه  واختفت  والنهب،  احلرق  اإىل  تعز 
والتحف الثمينة التي تعود بع�سها اإىل ع�سور ما قبل الإ�سالم، حيث 
اإىل كومة من  اأنهار وحتول  تعر�س جزء منه للحريق واجلزء الآخر 
نف�سه  العام  من  فرباير   14 ويف   .  )UNESCO, 2016b( الأنقا�س 
ا�سُتهِدفت مدينة �سبام كوكبان، وت�رشرت بوابتها الرئي�سة والقلعة 
التي  اإىل عدد من املنازل  اإ�سافة  الدين  �سم�س  الإمام  الأثرية وقبة 
 ،  )UNESCO, 2016b( امليالدي  الثاين  القرن  اإىل  تاريخها  يعود 
والتدمري  عمران،  حمافظة  يف  تاريخيني  ن�سبني  ا�ستهداف  وجرى 
الدينية يف ح�رشموت،  املتعمد من قبل بع�س اجلماعات للمزارات 
الأثرية يف �رشواح  واحلفريات  القدمية،  مدينة �سنعاء  “وتعّر�ست 

 . )Ravagnan, 2017, 153( ”وبراق�س للتدمري

لوحة )1( : 
بعض جوانب الدمار الذي تعرضت له المباني التَُّراثّية بمدينة صْنَعاء القديمة

كما تعر�س متحف ذمار الوطني للتدمري الكامل الذي يحتوي 
12500 قطعة  على نقو�س عربية جنوبية قدمية، كما كان يحوي 
اأثرية من احل�سارة احلمريية، كما كان ي�سم املتحف منرًبا خ�سبًيا 
 1000 عن  عمره  يزيد  والذي  ذمار،  مدينة  يف  الكبري  اجلامع  من 

عام )UNESCO, 2015e( وت�رشرت مدينة براق�س الأثرية امل�سّورة، 
ومت  التاريخية  �سعدة  مدينة  يف  الهادي  الإمام  م�سجد  وا�سُتهِدف 
 Browning and Ghobari,( عام   1200 عمره  مبنى  وهو  تدمريه، 

 . )2015

لوحة )2( : 
صوره لمتحف ذمار الوطني قبل وبعد التدمير

كما ُدمرت عدة مواقع يف مدينة عدن، حيث ا�سُتخِدم املتحف 
للمواجهات  ك�ساحة  العثماين  الع�رش  اىل  يعود  الذي  احلربّي 
ب�رشبات  منه  اأجزاء  تدمري  اإىل  اأّدى  الذي  الأمر  الأطراف،  بني 
اإىل  تعود  التي  اإىل م�سجد اجلوهرة وقلعة �سرية  اإ�سافة  املدفعّية، 
للق�سف،  التاريخّية  ال�سهاريج  تعّر�ست  كما  ع�رش،  احلادي  القرن 
الكثري  وطم�س  ت�سويه  ومت  الع�سوائّي.  للبناء  عدن  بّوابة  وتعّر�ست 
اإحراق  مثل  متعّمد  واأحياًنا  ع�سوائي  ب�سكل  التاريخية،  املعامل  من 
كانت  والتي  الدينّي،  املوروث  من  تعترب  التي  واملعابد،  الكنائ�س 
مدينة  تعي�سه  الذي  الثقايف  والتنوع  الدينّي  التعّدد  على  �سهادة 

 . )Khalidi, 2017( عدن
القاهرة  قلعة  الغارات  2015م،  دمرت  يونيو   5 ويف 
التاريخية املطلة على مدينة تعز بعد اأن كانت ت�ستخدمها اجلماعات 
اخلارجة عن القانون كموقع ع�سكري لق�سف خ�سومهم يف املدينة، 

وت�رشرت اأجزاء منها نتيجة الق�سف. 
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لوحة )3( : 
صوره لقلعة القاهرة ُتظهر القصف الذي تعّرضت له

2015 ت�سببت الغارات اجلوية يف تدمري اجلانب  ويف يونيو 
ال�سمايل من �سد ماأرب املدرج على القائمة املوؤقتة للرتاث العاملي، 
اإىل  بناوؤه  يعود  والذي  القدمي  العامل  من  الهند�سية  العجائب  اأحد 
الع�سور القدمية اإىل اأكرث من 2500 عام، حيث كان ي�سقي م�ساحة 
ماأرب  مدينة  تعر�ست  كما  ال�سبئيني،  فرتة  خالل  فدان   24000

 . )UNESCO, 2015e( القدمية لأ�رشار كبرية
لقد فقدت املمتلكات الَثَقاِفّية يف الَيَمن خالل اخلم�س �سنوات 
العامة  احِلَماَية  �رشوط  بجميع  واأُِخّل  احِلَماَية،  مطلق  املا�سية 
ل�سيما  1954م،  لهاي  اتفاقية  اأقرتها  التي  واملعززة  واخلا�سة 
من  اثية  الرُتَ املواقع  بتحويل  ح�سانته  الَيَمني  اث  الرُتَ َفَقد  اأن  بعد 
وظائفها الَثَقاِفّية اإىل اأهداف ع�سكرية، وكانت هدًفا لتوجيه اأعمال 

عدائية وبوجود اإنذار فعلي م�سبق. 
يف  واملخطوطات  واملتاحف  لالآثار  العامة  الهيئة  وبح�سب 
منذ  املدمرة  اأو  املتهدمة  الأثرية  املواقع  عدد  جتاوز  فقد  اليمن، 
م�ساجد،   )10( و  متاحف،   )8( و  مواقع،   )10( 2015م  مار�س 
القدمية،  واملدن  الأثرية  املعامل  عن  ف�ساًل  مقربة،   )17( من  واأكرث 
وت�رشرت )5( مواقع للرُتَاث العاملي. ف�ساًل عن الأ�رشار التي حلقت 
الأثري  عتق  ومتحف  �سنعاء،  يف  الوطني  كاملتحف  باملتاحف، 
الوطني،  تعز  ومتحف  التاريخي،  ال�سالح  ق�رش  وجممع  �سبوة،  يف 
وق�رش العبديل، واملتحف احَلْربي يف عدن، والتدمري الكامل ملتحف 
ذمار الوطني، “الذي ي�سم اآلف القطع الأثرية غري امل�سجلة، التي 
كانت ُتخّزن هناك بوا�سطة الربامج امليدانية والتنقيبات الأثرية” 

 . )Khalidi, 2017, 736(
ويف ظل �سيطرة جماعة احلوثيني - التي انقلبت على ال�سلطة 
يف �سبتمرب 2014م - على كل موؤ�س�سات الدولة، مبا يف ذلك املراكز 
اأعمال  وانعدام  البالد،  تعم  التي  والفو�سى  واملتاحف،  الَثَقاِفّية 
نعلم  ول  والبيع،  للخطر  معّر�سة  الَثَقاِفّية  القطع  تزال  فال  الرقابة، 
للمتاحف  التابعة  التخزين  م�ستودعات  الذي طال   النهب  كم حجم 
والتي  املا�سية،  ال�سنوات  يف  متت  التي  الأثرية  احلفريات  ومواقع 
قامت بها البعثات الأثرية يف املناطق الواقعة حالًيا حتت �سيطرة 
النهب  خطر  ملواجهة  لزمة  تدابري  وجود  عدم  ظل  يف  احلوثيني، 

والجتار بالقطع الأثرية، وغياب قواعد املعلومات املنهجية ب�ساأن 
حفظ املقتنيات الأثرية. 

اأما فيما يخ�س املخطوطات اليمنية فقد لقت �سنوف الت�رشيد 
وال�سياع، وعرفت هجرات كبرية خارج وطنها الأ�سلي بال�سطو تارة 
تارًة  لهم  �سمري  ل  من  قبل  من  بها  واملتاجرة  البيع  طريق  وعن 
اأخرى، وبح�سب م�سوؤول ميني اتهم احلوثيني بتهريب واإخفاء ما يزيد 

 . )almethaqnews. com( عن 14 األف خمطوطة مينية نادرة

املخاطر اليت تتعّرض هلا مواقع الرُتَاث العاملي 
التي  للتهديدات  م�ستقل  تقييم  اإجراء  الدِّرا�سة  هذه  حاولت 
للخطر  املعر�سة  الثالثة  الَيَمن،  يف  العاملي  اث  الرُتَ مواقع  تواجه 
طريق  عن   ، التاريخية(  زبيد  ح�رشموت،  �سبام  القدمية،  )�سنعاء 
ملمتلكات   (SOC)(6) ال�سامل  احِلَفاظ  حالة  تقارير  اإىل  العودة 
فئات  �سّنفت  والتي  املا�سية  ال�سنوات  مدار  على  العاملي  اث  الرُتَ
اخلطر  اأنواع  حتديد  يف  ُمعتمًدا  تهديًدا،  ع�رش  ثالثة  اإىل  التهديدات 
املختلفة: العوامل الإدارية واملوؤ�س�سية )مثل: نق�س املوارد املالية، 
الأن�سطة  والتنمية،  املباين   ، الإدارية(  القانونية، واخلطط  واحِلَماَية 
والأن�سطة  واحلروب،  املدنية،  ال�سطرابات  )مثل:  الأخرى  الب�رشية 
، ال�ستخدامات الجتماعية والَثَقاِفّية للرُتَاث )مثل:  غري القانونية( 
ال�سياحة، والتغريات يف طرق احلياة املحلية، والتما�سك الجتماعي( 
، البنية التحتية للنقل والطرق، ا�ستخدام املوارد البيولوجية احليوية 
ا�ستخراج   ، الغابات(  على  التاأثري  الت�سحر،  الزراعة،  ال�سيد،  )مثل: 
والأحداث  والتلوث،  التحتية،  البنية  خدمات  املادية،  املوارد 
املوؤثرة  املحلية  والظروف  املفاجئة،  اجليولوجية  اأو  الإيكولوجية 
املناخية،  التغيريات  )مثل:  الطبيعية  العوامل  املادي،  الن�سيج  على 

واأحداث الطق�س القا�سية( ، والف�سائل الغريبة اأو �سديدة الوفرة. 
العاملي  الرُتَاث  مواقع  يف  التهديدات  طبيعة  اإىل  وبالنظر 
العاملي  الرُتَاث  جلنة  تقرير  بح�سب  الَيَمن  يف  للخطر  املعّر�سة 
)جدول رقم 4( ، وبالعودة اإىل تقارير حالة احِلَفاظ ال�سامل لل�سنوات 
املا�سية، والرتكيز على تقرير حالة احِلَفاظ ال�سامل لعام 2019م، 
فاإن♦هذه♦الدِّرا�سة♦قد♦حددت♦املهددات♦التي♦تتعر�س♦لها♦مواقع♦الرُتَاث♦

العاملي♦يف♦الَيَمن♦يف♦ثمانية♦عوامل♦رئي�سة،♦)جدول♦رقم♦5(♦:♦♦
العوامل الإدارية واملوؤ�س�سية: )مثل: نق�س املوارد املالية . 1

والب�رشية، واحِلَماَية القانونية، واخلطط الإدارية( . 
العوامل الطبيعية: )مثل: التغيريات املناخية، الفي�سانات، . 2

والأمطار، واأحداث الطق�س القا�سية( . 
امل�ستمر . 3 ال�سعف  ال�سيانة،  �سوء  )مثل:  والتنمية:  املباين 

للمباين، التجاوزات والإ�سافات الع�سوائية، تدهور املباين، ا�ستخدام 
مواد وتقنيات غري مالئمة( . 

)مثل: . 4 للرُتَاث:  والَثَقاِفّية  الجتماعية  ال�ستخدامات 
ال�سياحة، الهوّية، التغريات يف طرق احلياة املحلية، تفكك التما�سك 

الجتماعي( .  
ال�سطرابات . 5 )مثل:  امل�سلح:  بالنزاع  املتعلقة  التهديدات 

املدنية، واحلروب، والأن�سطة غري القانونية( . 
خدمات البنية التحتية. . 6
الت�سحر يف . 7 )مثل:  البيولوجية احليوية:  املوارد  ا�ستخدام 
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املناطق اخل�رشاء والب�ساتني( . 
)عدم . 8 املادي:  الن�سيج  على  املوؤثرة  املحلية  الظروف 

النازحني،  لل�سكان  للماأوى  امللحة  احلاجة  ال�سكان،  ا�ستقرار 
ال�سمحالل الوظيفي للموقع( . 

جدول )4( : 
التهديدات التي تم بموجبها إدراج مواقع الُتَراث العالمي في الَيَمن على قائمة الخطر

التهديدات♦التي♦مت♦مبوجبها♦اإدراج♦املوقع♦على♦قائمة♦اخلطراملوقعم

مدينة �سبام 1 - 
ح�رشموت

تهديدات العوامل الطبيعية. 
نق�س الدعم التنظيمي واملوارد املادية للحفاظ. 

التهديدات املتعلقة بالنزاع امل�سلح. 

مدينة �سنعاء 2 - 
الأ�رشار والتهديدات املتعلقة بالنزاع امل�سلح يف الَيَمن. القدمية

مدينة زبيد 3 - 
التاريخية

تدهور خطري للرُتَاث العمراين )مت ا�ستبدال ن�سبة عالية من 
املنازل ال�سكنية مبباين خر�سانية ومتعددة الطوابق( . 

التدهور ال�رشيع للمنازل املتبقية يف املدينة؛ ب�سبب 
انخفا�س دخل ال�سكان. 

نقل اأن�سطة ال�سوق القدمي اإىل خارج املدينة، وخلو املدينة 
من املحالت والأن�سطة التجارية. 

اختفاء الدور القت�سادي التقليدي للمدينة. 
افتقار املدينة ب�سكل عام اإىل اأي ا�سرتاتيجيات للحفاظ 

واإعادة التاأهيل. 
التهديدات النا�سئة عن النزاع امل�سلح يف الَيَمن. 

اختفاء امل�ساحات املفتوحة ب�سبب الإن�ساءات اجلديدة. 
انعدام املواد التقليدية لأعمال الرتميم، وعدم وجود �سيانة 

للمدينة. 
نق�س الدعم الفني واملايل

جدول )5( : 
توزيع المخاطر وعوامل التهديد على مواقع الُتَراث العالمي في الَيَمن المدرجة على قائمة الخطر

�سبام♦فئات♦املخاطر♦والتهديداتم
ح�رسموت

�سنعاء♦
القدمية

زبيد♦
التاريخية

×××العوامل الإدارية واملوؤ�س�سية1

×العوامل الطبيعية2

×××املباين والتنمية3

4
ال�ستخدامات الجتماعية والَثَقاِفّية 

×للرُتَاث

×××التهديدات املتعلقة بالنزاع امل�سلح5

××خدمات البنية التحتية6

7
ا�ستخدام املوارد البيولوجية احليوية، 

×الت�سحر

8
الظروف املحلية املوؤثرة على الن�سيج 

××املادي

اث  للرُتَ املهددة  املخاطر  توزيع  عن   )5( رقم  اجلدول  يك�سف 
واملوؤ�س�سية،  الإدارية  العوامل  اأن  يالحظ  اإذ  الَيَمن،  يف  العاملي 
التنمية،  ون�ساطات  واملباين  امل�سلح،  بالنزاع  املتعلقة  والتهديدات 
هي العوامل املت�سابهة بني الثالثة املواقع، يف حني اأثرت العوامل 
املواقع،  من  غريها  دون  ح�رشموت  �سبام  مدينة  على  الطبيعية 
2008م،  عام  املدينة  �سهدتها  التي  الغزيرة  الأمطار  »نتيجة 
والأ�رشار اجل�سيمة التي هددت املباين التاريخية والعمارة الطينية 

اأن  ا  اأي�سً ويالحظ   .  )275  :2009 و�سادق،  )في�سل  املدينة«  يف 
الأكرث خطورة من غريها مبوجب  التهديدات  الب�رشية هي  الأن�سطة 
التي  وال�سطرابات  احلروب  اإن  اإذ  العاملي؛  الرُتَاث  جلنة  قرارات 
�سبام  موقعي  اإدراج  وراء  الرئي�س  ال�سبب  هي  كانت  الَيَمن  ت�سهدها 
و�سنعاء القدمية يف قائمة اخلطر، كما ازدادت مدينة زبيد �سوًءا بفعل 

احَلْرب التي اأثرت كثرًيا يف عمليات احِلَفاظ والإدارة يف املدينة. 

االستجابة الدولية حلماية الرُتَاث الَثَقايِفّ يف الَيَمن
خالل ال�سنوات الأخرية التي �سبقت احلرب، �ساعدت الإجراءات 
العديد  خالل  من  وحمايته  اليمني  الرتاث  على  احلفاظ  يف  الدولية 
�ساهمت  »التي  والربامج  واملبادرات  الثقايف  التعاون  م�ساريع  من 
Ravag- عليه«  واحلفاظ  الثقايف  بالرتاث  الوعي  م�ستوى  رفع    (
مكتب  قّدم  2015م،  عام  احلرب  اندلع  ومع   .  )nan, 2017, 153

قائمة  الدوحة  ومقره  واليمن  اخلليجي  التعاون  ملجل�س  اليون�سكو 
وجتنيبها  �رشبها  ملنع  اجلغرافية؛  واإحداثياتها  الرتاثية  باملواقع 

 . )UNESCO, 2016b( الغارات اجلوية
والإدانة  بال�سجب  الدولية  واملنظمات  اليون�سكو  اكتفت  لقد 
الَثَقاِفّية  والهوية  الرُتَاث  طالت  التي  لالنتهاكات  وال�ستنكار 
لليون�سكو  العام  املدير  وّجهت  2015م  مايو   11 ففي  الَيَمن.  يف 
وطالبت  الَيَمن،  يف  الفريد  الَثَقايِفّ  اث  الرُتَ ِحَماَية  بهدف  حتذيرات 
النا�س  لهوية  م�ستودًعا  بو�سفه  النزاع؛  دائرة  خارج  باإبقائه 
احل�سارة  اإجنازات  على  ا�ستثنائية  و�سهادة  وذاكرتهم،  وتاريخهم 
املباين  لها  تعر�ست  التي  اجل�سيمة  الأ�رشار  نتيجة  الإ�سالمية 

التاريخية يف مدينة �سنعاء القدمية.  
ويف 2 يونيو 2015م اأدانت املديرة العامة لليون�سكو الغارات 
اجلوية على مدينة ماأرب القدمية، والأ�رشار التي حلقت ب�سد ماأرب 
تدمري  لليون�سكو  العام  املدير  اأدانت   2015 يونيو   12 القدمي. ويف 
عدد من البيوت التقليدية يف حي القا�سمي مبدينة �سنعاء القدمية 
العر�سي  التي تعر�س لها جممع  ، والأ�رشار   )UNESCO, 2015b(
يونيو   9 يف  القدمية  �سنعاء  مدينة  اأ�سوار  خارج  الواقع  التاريخي 
اأعلنت املديرة العامة لليون�سكو عن   2015 16 يوليو  2015. ويف 
للتهديد  ا�ستجابة  لليمن؛  الَثَقايِفّ  اث  الرُتَ حِلَماَية  طارئة  عمل  خطة 
ل رمز  اث الَثَقايِفّ الذي ُي�سكِّ امل�ستمر الذي ميّثله ال�رشاع امل�ستمر للرُتَ
ا لإنعا�س البلد والتنمية امل�ستدامة. كما اأعّدت  ال�سعب وم�سدًرا رئي�سيًّ
الرتاثية  التاريخية واملواقع  للمباين  اأدوات تقييم �رشيعة  اليون�سكو 
واملنظمات  املتحدة  الأمم  على  توزيعها  ومت  اليمن،  يف  واملتاحف 
دورات  وعقد  القدرات  لبناء  خطط  و�سعت  كما  الأخرى.  الإن�سانية 
وال�ستعداد  ال�رشيع  التوثيق  وتقنيات  املخاطر  اإدارة  حول  تدريبية 
ملخاطر الكوارث )UNESCO, 2015e( . ومع اأن “معظم هذه الربامج 
اأنها مل تبداأ ب�سبب ا�ستمرار  اإّل  جديرة بالهتمام واإيجابية للتنفيذ، 

 . )Lynn & Benjamin, 2020, 1785( ”ال�رشاع واأعمال العنف
هي  اأعلنت   (7)Blue Shield الأزرق  للدرع  الدولية  اللجنة 
الأطراف  جميع  حثها  عن  2015م  مايو  يف  لها  بيان  يف  الأخرى 
اث الَثَقايِفّ الَيَمني الفريد من نوعه، واللتزام ببنود  على ِحَماَية الرُتَ
اتفاقية لهاي حِلَماَية املمتلكات الَثَقاِفّية يف حالة النزاع امل�سلح، 
ا�ستهداف  عن  والمتناع  ع�سكرية،  لأغرا�س  الرُتَاث  ا�ستخدام  وعدم 
التي  الدائرة  املعارك  نتيجة  بها،  الإ�رشار  وجتنب  املمتلكات،  تلك 
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حالة الُتَراث الثقافي في الَيَمن: 
د. ياسر هاشم عماد الهياجياخملاطر واالستجابة الدولية وتدابير احلماية

. كما ن�رشت  اأحلقت اأ�رشاًرا ودماًرا بالعديد من مواقع الرُتَاث الَثَقايِفّ
يف 3 يونيو 2015، بياًنا حول التقارير املقلقة للغاية حول تدمري 
يف  العاملي  الرتاث  موقع  ق�سف  ذلك  يف  مبا  الثقافية،  املمتلكات 
مدينة �سنعاء القدمية، وحثت جميع الأطراف على اللتزام بـ�رشوط 

اتفاقية لهاي لعام 1954م. 
ع�رشة  مع  بالتن�سيق  اليون�سكو  قامت   ،2016 اأبريل  ويف 
)اأ�سبوع  بعنوان  عاملي  برنامج  لإقامة  رائدة؛  عاملية  متاحف 
الوعي  لن�رش  الرتاث(  مع  )متحدون  برنامج  �سمن  اليمني(  الرتاث 
اليمنية  احل�سارة  وغنى  اليمن،  يف  الثقايف  الرتاث  حول  عاملًيا 
وموؤ�س�سة  الربيطاين  واملتحف  اللوفر  متحف  �سمل  وتاريخها، 
(Lynn & Benja- اأخرى عاملية  ومتاحف  الأمريكية   سسيمث�سونيا 

 . min, 2020: 1785; Ravagnan, 2017: 157)

�سمن   - 2018م  عام  للمتاحف  الدويل  املجل�س  واأ�سدر 
جهوده ملكافحة الجتار غري امل�رشوع باملمتلكات الَثَقاِفّية - قائمة 
 ،(RedList) )8( الطوارئ احلمراء للممتلكات الَثَقاِفّية املهددة باخلطر
اأو  اأجل منع بيعها،  الَثَقاِفّية؛ وذلك من  القطع  لفئات  اأمثلة  واإعطاء 

ت�سديرها بطرق غري م�رشوعة.  
بالرتاث  حلقت  التي  الكبرية  والأ�رشار  التدمري  هذا  واإزاء 
بِحَماَية  املعنية  واملنظمات  اليون�سكو  اكتفت  اليمن  يف  الثقايف 
اإبقاء  اإىل  الأطراف  جميع  دعوة  اإىل  القّيمة  ذات  اثية  الرُتَ املواقع 
الدولية،  املعاهدات  مبوجب  ال�رشاع  عن  بعيًدا  الثقايف  الرتاث 
تدمري،  من  الرتاث  له  يتعر�س  ملا  وخماوفها  اأ�سفها  عن  والتعبري 
العام  املدير  ل�سان  على  والت�رشيحات  البيانات  من  عدد  وتوجيه 
ت�سمية  حد  اإىل  ت�سل  مل  اأنها  اإل   .  )UNESCO, 2016a( للمنظمة 
يف  للم�ساعدة  تدخل  باأي  تقم  “مل  كما  التدمري،  ومرتكبي  اجلناة 

 . )Armenta, 2018: 43( ”تقليل املزيد من التدمري
منذ  اجتماعاتها  يف  العاملي  الرتاث  جلنة  اأن  املوؤ�سف  ومن 
الرتاث  له  يتعر�س  ما  مناق�سة  يتم  “مل  اليوم  وحتى  2015م  عام 
ردود  مع  �سارخ  تناق�س  يف  ج�سيمة  خماطر  من  اليمن  يف  الفريد 
اأفعالها القوية ونقا�ساتها حول الدمار الذي يتعر�س له الرتاث يف 
بع�س املناطق الأخرى من العامل” )Meskell 2018, 217( ، كما مل 
جتد املواقع الرتاثية يف اليمن اأي تدخالت عاجلة اأو دعم مايل من 
�سندوق الرتاث العاملي وهو ما جعل الأهايل يقومون باإعادة ترميم 
مبانيهم ال�سكنية دون مراعاة لقيم الأ�سالة و�رشوط الرتميم املتبعة 

كما هو احلال يف مدينة �سنعاء القدمية. 
 - اليون�سكو  تتخذها  التي  املعايري  ازدواجية  يف�رش  ما  اإن 
اثية  اث العاملي يف التعامل - مع املواقع الرُتَ وبالتحديد جلنة الرُتَ
ُتَراث  كموقع  التاريخية  زبيد  مدينة  اأن  هو  القائمة،  على  امل�سجلة 
عاملي اأُدرجت على قائمة اخلطر منذ 2000م، ما يعني اأن ع�رشين 
اث اإن�ساين  عاًما من عمر هذه املدينة وهي تاأنُّ حتت وطاأة اخلطر كرُتَ
دائرة  تزال  ل  اإذ  الدويل؛  املجتمع  من  وم�سمع  مراأى  وعلى  عاملي، 
التي  الدامية  الأحداث  تبداأ  اأن  قبل  من  حتى  يوم،  كل  تت�سع  اخلطر 
هو  اليون�سكو  به  قامت  ما  وكلُّ   ،2015 عام  منذ  الَيَمن  ت�سهدها 
اأو التهديدات التي داأبت على توجيهها  بيانات ال�سجب وال�ستنكار، 
للحكومة الَيَمنية عقب كل اجتماع ب�سطب ملف مدينة زبيد من قائمة 
حتّل  ل  التي  وامل�ساعدات  الدعم  من  ي�سري  نزٍر  مع  العاملي،  الرُتَاث 

م�سكلة بحجم م�سكلة مدينة زبيد. 

 - اجتماع  كل  يف   - العاملي  اث  الرُتَ وجلنة  عاًما  ع�رشون 
تناق�س مو�سوع هذه املدينة املن�سّية، وتتخذ قرارها بالإبقاء على 
املخاطر  جتاوز  ب�رشعة  الَيَمنية  ال�سلطات  مطالبًة  اخلطر،  قائمة 
اقت�سادًيا،  العامل  دول  اأفقر  من  واحًدا  ُيعدُّ  بلٍد  يف  املدينة  واإنقاذ 
الأمم  ت�سهدها  اإن�سانية  اأزمة  اأ�سواأ  من  ُيعاين  �سار  احَلْرب،  ونتيجة 
الرُتَاث  اتفاقية  روح  مع  يتنافى  ما  وهو  اإن�سائها،  منذ  املتحدة 
العاملي 1972م وما ورد يف الفقرة رقم 4 من املادة رقم 11 التي 
الالزمة  العمليات  ونفقات  الدعم  بتقدمي  مبوجبها  اليون�سكو  تلتزم 

لالإنقاذ وجتاوز املخاطر.  

تدابري محاية الرُتَاث الثقايف
واحلكومة  الدولية  املنظمات  تتعامل  اأن  الوقت  حان  لقد 
الَيَمن  ُتَراث  حتمي  واأن  جّدي،  ب�سكل  اليوم  الواقع  مع  الَيَمنية 
تتمثل  ودولية  وطنية  اآليات  بتوفري  والقيام   ، الَثَقايِفّ وخمزونه 
املواقع  ا�ستخدام  الطرق  مبختلف  جُترِّم  ت�رشيعية  منظومة  بوجود 
املنظمات  مع  التن�سيق  ينبغي  ولهذا  ع�سكرية،  لأغرا�س  اثية  الرُتَ
الآليات  لو�سع  متخ�س�سة  عمل  جمموعات  طريق  عن  الدولية 
مع  يتفق  مبا  الَثَقايِفّ  اث  الرُتَ ِحَماَية  تكفل  التي  وامل�رشوعات 
ثم  بها  امللحق  الأول  والربوتوكول  1954م،  لهاي  اتفاقية 

الربوتوكول الإ�سايف لعام 1999م. 
�ساأ�سع  الثقايف،  وللحد من تفاقم املخاطر املحدقة بالرتاث 
هنا رزمة من الإجراءات التي ينبغي على املجتمع الدويل ان يقوم 
مب�سوؤولياته جتاه الرتاث الإن�ساين يف اليمن، بالإ�سافة اىل التدابري 
ينبغي  والتي  القادمة  الفرتة  يف  اليمنية  احلكومة  بعمل  املرتبطة 
عليها اأن تقوم هي الأخرى بواجبها، واأن♦ت�سع♦الرتاث♦الثقايف♦على♦
قائمة♦الأهمية♦والأولوية♦الأكيدة♦يف♦خططها♦احلالية♦وامل�ستقبلة:♦

وح�سد . 1 زمني،  جدول  وحتديد  عاجلة  خطة  و�سع 
وال�سقيقة  ال�سديقة  والدول  املنظمات  مع  بالتعاون  الإمكانيات 
التي  الرتاثية  املواقع  و�سيانة  ترميم  اإعادة  م�رشوعات  لتمويل 

دمرتها احلرب. 
ب�ساأن حماية . 2 موؤمتر دويل عاجل  اإىل عقد  الدعوة  توجيه 

الرتاث الثقايف يف اليمن، وتنظيم عدد من الندوات العلمّية التي تقدم 
فيها الدرا�سات والأبحاث العلمية املتخ�س�سة ل�ستعرا�س الأ�رشار، 
ومناق�سة احللول حلماية و�سون هذا الرتاث، والطرق الكفيلة باإعادة 

ما مت نهبه من املمتلكات الثقافية. 
ا�ستعادة . 3 اإىل  ترمي  عاجلة  عملية  اإجراءات  باتخاذ  البدء 

الآثار التي ُيتوقع خروجها بطرق غري �رشعية من الَيَمن. 
اث . 4 اإن�ساء �سندوق متعدد ال�رشكاء لدعم م�ساريع ترميم الرُتَ

اثية املنهوبة اأو امل�رشوقة.  وا�ستعادة املمتلكات الرُتَ
التن�سيق الفعال مع املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية العاملة . 5

؛ لتقدمي الدعم املايل الالزم، واإعادة  اث الَثَقايِفّ يف جمال ِحَماَية الرُتَ
التقنية  العاملي املت�رشر، وتقدمي امل�ساعدة  اث  الرُتَ بناء خ�سائ�س 

الالزمة. 
ال�ستفادة من الدعم الذي يقدمه التحالف الدويل حِلَماَية . 6

الرُتَاث يف مناطق النزاع )9( . 
اإعادة اإحياء الإرث الثقايف واحل�ساري، وتاأهيل املناطق . 7
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الرتاثية وتزويدها مب�ساريع البنى التحتية. 
و�سع خطة م�سرتكة بني وزارة الثقافة وخمتلف اجلهات . 8

احلكومية ذات العالقة حلماية الرتاث الثقايف وانقاذ ما ميكن اإنقاذه. 
الهتمام بالت�سجيل والتوثيق للممتلكات الَثَقاِفّية، وو�سع . 9

قوائم كاملة لها، وحتديث تلك القوائم ب�سفة دورية. 
اإعداد خطة للحماية والإدارة يف املواقع الرتاثية. . 10
يف . 11 العاملي  الرُتَاث  مبواقع  معنية  وطنية  جلنة  ت�سكيل 

على  املحافظة  مهمتها  للدولة،  والإدارية  الد�ستورية  الُنُظم  نطاق 
مع  التن�سيق  خالل  من  اليون�سكو،  قوائم  على  امل�سجلة  املواقع 

املنظمات الدولّية، والإقليمية املعنية ذات العالقة. 
الدولية . 12 التفاقيات  جميع  اإىل  الَيَمن  ان�سمام  �رشورة 

لتوفري  الالزمة  التدابري  واتخاذ  الَثَقايِفّ  اث  الرُتَ بِحَماَية  املعنية 
احِلَماَية الوطنية. 

القوانني . 13 يف  املوجودة  القانونية  الثغرات  معاجلة 
، والرُتَاث العاملي على وجه  اث الَثَقايِفّ الوطنية املعنية بِحَماَية الرُتَ

اخل�سو�س. 
جمال . 14 يف  الوطنية  والكوادر  املتخ�س�سني  قدرات  بناء 

الرُتَاث والآثار وال�رشطة وموظفي اجلمارك. 
ا�ستكمال تر�سيحات املواقع املدرجة على القائمة املوؤقتة . 15

لليون�سكو، وت�سجيل تر�سيحات ملواقع اأخرى. 
عقد الندوات واملوؤمترات واللقاءات العلمية وور�س العمل . 16

 . اث الَثَقايِفّ اثية والرُتَ املتخ�س�سة ذات العالقة بِحَماَية املواقع الرُتَ
املناهج . 17 يف  الَثَقاِفّية  واملمتلكات  الرُتَاث  ق�سايا  تبني 

التعليمية. 
ية وقيمة الرُتَاث الَثَقايِفّ بو�سفه اأحد . 18 تعميق الوعي باأهمِّ

ح�سارة  عن  املادي  واملعرب  القومية  للهوية  الأ�سا�سية  املكونات 
الأمة وثقافتها وال�ستفادة من هذا املوروث يف دعم عملية التنمّية 
وتوظيفه  تاأهيله  واإعادة  �سيانته  عرب  والجِتماعّية  القِت�ساِدّية 

ا.  ا وَثَقاِفّيا واقِت�ساِديًّ ودجمه يف حياة النا�س اجِتماعيًّ

اخلامتة: 
لالأطراف  النداءات  بتوجيه  الدولية  املنظمات  اكتفت 
املت�سارعة يف اليمن، فيما عجزت عن توفري احِلَماَية الكافية للرُتَاث 
الثقايف ب�سكل يحفظ له ال�ستدامة لالأجيال القادمة. مع تاأكيدنا اأنه 
من  اأي  حترتم  مل  التي  احَلْرب  هذه  اإنهاء  دون  حمايته  تتحقق  لن 
اثية، كما  القواعد اخلا�سة بِحَماَية املمتلكات الَثَقاِفّية اأو املواقع الرُتَ
اأن املخطوطات واملقتنيات املنهوبة من بع�س املتاحف ل ح�رش 
ما  وهو  قبل،  من  م�سّجلة  تكن  مل  املقتنيات  هذه  واأن  ل�سيما  لها، 

ل �سعوبة يف ا�سرتدادها م�ستقباًل.  ُي�سكِّ
التي  اجل�سيمة  والأ�رشار  التحديات  على  الورقة  هذه  ركزت 
يتعر�س لها الرتاث الثقايف يف اليمن من خالل ت�سليط ال�سوء على 
حالت التدهور والدمار، وعجز املوؤ�س�سات الدولية وعدم قدرتها يف 
الوفاء مبهمتها واأهدافها وكل ما قامت به عبارة عن اإدانات وا�سعة 

ووعود بامل�ساعدة وبناء القدرات.  

النتائج: 
من♦اأبرز♦النتائج♦التي♦خرجت♦بها♦هذه♦الدِّرا�سة:♦

اإّن الإهمال والعتداءات املتكررة على املمتلكات الثقافية . 1
حمايتها  دون  يحول  باأهميتها،  الوعّي  وعدم  اثية،  الرُتَ واملواقع 

واحِلَفاظ عليها. 
اإّن ما ي�سهده الرُتَاث من تكالب وطرق للتحايل وال�ستغالل . 2

لقتنائه وال�ستفادة منه مادًيا بوا�سطة ع�سابات دولّية متخ�س�سة 
تقوم بنهبه وتدمريه، وال�ستيالء على كثري من املمتلكات الَثَقاِفّية 
ذات القيم املادية واملعنوية يف عملية تدمري ممنهج لطم�س �سفحات 

مهمة من الذاكرة الإن�سانية. 
الالزمة . 3 احلماية  بتوفري  املعنية  الدولية  اجلهات  تقم  مل 

التي وقعت عليها  الدولية  اليمني وفقا لالتفاقيات  الثقايف  للرتاث 
اليمن خالل الفرتة املا�سية، واكتفت بعبارات ال�سجب وال�ستنكار. 

اثية ومنها مواقع . 4 عمليات التدمري التي طالت املواقع الرُتَ
يف  العربي  الع�سكري  والتدخل  الدائرة  احَلْرب  بفعل  العاملي  الرتاث 

الَيَمن. 
لها . 5 تتعّر�س  التي  والنهب  ال�سطو  وعمليات  التعديات 

وما  والإرهابية،  املتطرفة  اجلماعات  قبل  من  اثية  الرُتَ املواقع 
تعر�ست له املدن التاريخّية، واملزارات، والأ�رشحة، وامل�ساجد، من 

اإهمال وتدمري. 

التوصيات: 
ينبغي على املجتمع الدويل توفري التمويل الالزم لعملية . 1

خالل  من  للخطر  املعر�سة  الرتاثية  املواقع  على  �سيما  ل  احلفاظ 
الأولية يف  الإ�سعافية  للتدخالت  اإن�ساوؤه  الذي مت  الطوارئ  �سندوق 
املواقع الرتاثية واملراكز التاريخية، واتخاذ اإجراءات حقيقية ت�سمن 
توفري احتياجات احلفظ واإعادة الإعمار للرتاث الثقايف، وامل�ساعدة 

يف حماية بقايا ما�سينا امل�سرتك. 
عل . 2 احِلَفاظ  م�ساريع  وتنفيذ  لتمويل  فعالة  اآليات  اإيجاد 

اثية واملمتلكات الثقافية، وال�ستفادة من مناذج عاملية  املواقع الرُتَ
ناجحة يف هذا املجال. 

اث الثقايف . 3 العمل على تطوير اإجراءات وقائية حِلَماَية الرُتَ
من  الدولية  املحافل  اإليه  تو�سلت  مما  وال�ستفادة  الأزمات،  وقت 

ت�رشيعات واأدلة ومعايري اإر�سادية. 
ال�رشكاء من اجلهات . 4 التعاون والتن�سيق مع جميع  زيادة 

وتاأهيلها  الرتاثية  املواقع  لتنمية  اخلا�س  والقطاع  احلكومية 
وتنميتها عمرانًيا وَثَقاِفّيا واقت�سادًيا باأ�سلوب م�ستدام يربز قيمتها 

الَثَقاِفّية.   
�سقطرى . 5 جزيرة  يف  الطبيعي  الرُتَاث  على  احِلَفاظ 

واملحميات الطبيعية املدرجة على قائمة الرُتَاث العاملي. 
يف . 6 املدرجة  املمتلكات  وِحَماَية  ل�سون  برنامج  و�سع 

قائمة الرُتَاث العاملي، وتلك املواقع املدرجة يف القائمة املوؤقتة. 
اث . 7 الرُتَ على  احِلَفاظ  اأجل  من  اجلهود  ت�سافر  �رشورة 

الَثَقايِفّ مبا يتنا�سب مع ما ت�سمنته التفاقيات، واملعاهدات الدولية 
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حالة الُتَراث الثقافي في الَيَمن: 
د. ياسر هاشم عماد الهياجياخملاطر واالستجابة الدولية وتدابير احلماية

الت�رشيعات  وتطوير  وطنية �سارمة،  بقوانني  اإ�سنادها  يتطلب  التي 
 ، الَثَقايِفّ ُتَراثها  حِلَماَية  ت�رشيعي  اإطار  لتحديد  الداخلية  القانونية 

والعمل على حفظه و�سيانته. 
اث . 8 تخ�سي�س املوارد املالية والفنّية الكفيلة بِحَماَية الرُتَ

باحلفاظ  ومهتمة  منحازة  عليه عرب جهات غري  واحِلَفاظ   ، الَثَقايِفّ
على الرتاث. 

اهلوامش:
الأ�سا�سية . 1 »الن�سو�س  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 

املتعلقة باتفاقية الرتاث العاملي 1972«، )ن�رشة 2005( ، املوؤمتر العام 
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، باري�س، )17 اأكتوبر - 21 
 http:// whc. unesco. org/ arb/ convention- . )1972  ووفمرب

 text (arabic)

تتاألف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للب�رشية من العنا�رش . 2
والتوعية  ومتيزه  الالمادي  الرتاث  تنوع  اإبراز  على  ت�ساعد  التي  الثقافية 
باأهميته. ب�رشط اأن تكون �سليمة وم�ستدامة، واأن يتم تر�سيحه من املجتمع 

نف�سه، واأن يكون قد اأدرج من قبل يف قائمة احل�رش الوطني للدولة. 

املهددة . 3 العنا�رش  �سون  تدابري  تعزيز  اإىل  العاجل  ال�سون  قائمة  تهدف 
بخطر الزوال، وت�سم العنا�رش الثقافية التي هي بحاجة اإىل تدابري عاجلة 
اإذ يتيح  ا�ستدامتها،  للحفاظ عليها، والتي تواجه تهديدات وخماطر تطال 
الدويل يف  التعاون  من  املعنية  الدول  ا�ستفادة  القائمة  هذه  الت�سجيل يف 
املدرجة،  العنا�رش  لها  تتعّر�س  التي  التهديدات  ال�سون، ومواجهة  جمال 

مع اإعطاء الأولوية للطلبات الواردة من الدول النامية. 

التي . 4 والأن�سطة  وامل�ساريع  الربامج  اأف�سل  لن�رش  القائمة  هذه  ُخ�س�ست 
اث الثقايّف غري املادي يف الدول الأطراف.  َ هدفت اإىل �سون الرتُّ

للرتبية . 5 الإ�سالمي  العامل  اأن�ساأتها منظمة  قائمة  عن  عبارة  هي 
الإ�سالمي،  يف العامل  الرتاث  لت�سجيل  )الإي�سي�سكو(  والثقافة   والعلوم 
يف  عليها  امل�سجلة  املواقع  عدد  بلغ  وقد  العامل،  يف  الإ�سالمي  والرتاث 
دي�سمرب2019م مائة واأربعني )140( موقًعا تراثًيا تتوزع على 21 دولة 
من الدول الأع�ساء يف املنظمة، ويف ثالثة م�ستويات للت�سجيل هي: القائمة 
والقائمة   ، موقعا(   72 )و�سمت  الإ�سالمي  العامل  يف  للرتاث  النهائية 
التمهيدية للرتاث يف العامل الإ�سالمي )و�سمت 65 موقعا( ، وقائمة الرتاث 

املهدد باخلطر يف العامل الإ�سالمي )و�سمت 3 مواقع( . 

 State of Conservation report (SOC) هي تقارير ملواقع تراثية . 6
التحقق منها ومراجعتها من قبل  يتم  الأطراف  الدول  حمددة، مقدمة من 
اللجنة  ت�ستخدمها  ثم  ومن  العاملي،  الرتاث  للجنة  ال�ست�سارية  الهيئات 
اأجل  من  حمددة  تدابري  اعتماد  �رشورة  وحتديد  موقع  كل  ظروف  لتقييم 
 . )Nicholas& Others, 2019: 4( حّل امل�سكالت ومواجهة التهديدات

منظمات . 7 من  الأزرق  للدرع  الدولية  اللجنة  اأو  الأزرق  الدرع  �سبكة  تتاألف 
عاملة يف جمال الرتاث واملتاحف تاأ�س�ست يف عام 1996م وت�سم ممثلني 
عن اأربع منظمات غري حكومية يف هذا املجال، املجل�س الدويل لالأر�سيف، 
اليكومو�س،  واملواقع  لالآثار  الدويل  املجل�س  للمتاحف،  الدويل  املجل�س 

والحتاد الدويل جلمعيات وموؤ�س�سات املكتبات. 

2000م . 8 عام  منذ  للمتاحف،  الدويل  املجل�س  ين�رشها  قوائم  عن  عبارة 
مبختلف اللغات، ومب�ساركة اأخ�سائيني علميني؛ لتوفري و�سيلة عملية ملنع 

الجتار غري امل�رشوع باملمتلكات الثقافية، وحتديد الإرث الثقايف املهدد 
باخلطر؛ من اأجل املحافظة عليه لالأجيال القادمة. 

مالية . 9 موؤ�س�سة  هي  النزاع  مناطق  يف  الرتاث  حلماية  الدويل  التحالف 
املوارد  جمع  اإىل  وتهدف  جنيف،  ومقرها  2016م،  دي�سمرب  يف  تاأ�س�ست 
العاجلة  احلماية  وتوفري  الوقاية،  برامج  تنفيذ  من  للتمكني  وتوزيعها 
نتيجة  النهب؛  اأو  التالف  اأو  التدمري  خلطر  املعر�سة  الثقافية  للممتلكات 

للنزاع امل�سلح وامل�ساركة يف ترميمها. 
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