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التدابري اليت اختذها جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة إلنقاذ تراث العراق الثقايف واحلضاري

التدابري التي اتخذها جمل�س الأمن واجلمعية العامة للأمم
املتحدة لإنقاذ تراث العراق الثقايف واحل�ضاري
غالب فهد العنبكي*
املقدمة
تعرضت آاثر العراق وممتلكاته الثقافية لواحدة من أبشع اهلجمات الرببرية والوحشية يف التأريخ
احلديث من قبل تنظيم داعش أو ما يسمى بـ(الدولة اإلسالمية يف العراق والشام) الذي تفنن يف جرائمه
الفظيعة ضد كل ما له صلة ابلرتاث واآلاثر العراقية ،مستهدفاً مسح الذاكرة العراقية وتشويهها عن طريق
التدمري املمنهج للرتاث العراقي الذي هو تراث لإلنسانية ملا متثله احلضارة السومرية واألكدية والبابلية
واآلشورية واإلسالمية من أصالة وأبعاد إنسانية عاملية.
ونظراُ للجرائم اليت ارتكبتها عصاابت داعش اإلرهابية -والسيما بعد العاشر من حزيران للعام
 -2014أصدر جملس األمن عدة قرارات مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة أكد فيها
أن داعش وتنظيمات أخرى مماثلة متثل هتديداً لألمن والسلم الدوليني ،وأن على اجملتمع الدويل االمتثال
والتنسيق والتعاون واختاذ التدابري الضرورية للقضاء على هذا اخلطر والتهديد الدائمني ،ودعا يف عدد من
هذه القرارات إىل انقاذ تراث العراق وممتلكاته الثقافية،و كلف فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات ملتابعة
تنفيذ قراراته مع الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة ،واملنظمات ذات الصلة كمنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،ومنظمة الشرطة الدولية اجلنائية (اإلنرتبول) .ويف السياق عينه وألمهية
املوضوع أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدة قرارات إلنقاذ تراث العراق الثقايف ،مطالبةً بتعزيز
التدابري حلماية املمتلكات الثقافية ومنع االجتار هبا وإعادهتا إىل بلدها األصلي.
إن جوهر فكرة هذه الورقة هو تبيان بعض أحكام القانون الدويل ،وقرارات جملس األمن ،واجلمعية
العامة لألمم املتحدة املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية ،واألماكن التأرخيية والدينية والفنية والعلمية مبا هلا
من أمهية أترخيية وروحية للشعب العراقي.
ولغرض تبيان املوضاعات الداخلة ضمن نطاق البحث مت تقسيم حمتوايت الورقة أربعة حماور
مواضيعية ،مع توصيات ألجل توسيع املعرفة وتعميقها؛ هبدف اإلحاطة ابملعامل الرئيسة خلارطة طريق
التحرك إلنقاذ واسرتجاع الرتاث الثقايف العراقي ،وإعادة القطع األثرية املسروقة من العراق فضالً عن منع
االجتار غري املشروع هبا ،ومحايتها.
* دبلوماسي سابق.
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احملور األول :موقف الفقه الدويل من تعريف املمتلكات الثقافية:
ِ
ِّ
املمتلكات الثقافيةَ أبهنا وسيلة االتصال بني الشعوب يف أحناء املعمورة
الدويل
يعرف الفقهُ القانوينّ ّ
اليت تؤثر يف تطور الشعوب من جيل إىل آخر ومن مدة زمنية إىل أخرى ،ويؤكد على أن ما �يَُع ُّد ترااثً ثقافياً
ال َّ
بد من أن تتوافر فيه قيمة عاملية ثقافية.
كل أعمال اإلنسان املنسوبة إىل نشاطه اإلبداعي يف احلاضر واملاضي فنياً
وهناك تعريف آخر أبهنا ُّ
وعلمياً وتربوايً اليت هلا أمهية من أجل تفسري ثقافة املاضي ،ومن أجل تطويرها حاضراً ومستقبالً ،أو هي
كل ما أنشأه اإلنسان مما هو اثبت بطبيعته ،وكل ما أنتجه بيده أو بفكره والبقااي اليت خلفها وهلا عالقة
ابلرتاث اإلنساين ويرجع عهدها إىل أكثر من مئة عام فضالً عن بقااي السالالت.
ويتضح من التعريفات املذكورة آنفاً أن مصطلح املمتلكات الثقافية يشمل املمتلكات املنقولة
والثابتة اليت هلا أمهية كربى يف تراث الشعوب الثقايف واألماكن األثرية ،والتحف الفنية ،وجمموعات املباين
ذات القيمة التأرخيية والفنية واجملموعات العلمية ،والكتب املهمة ،واحملفوظات ،ومنسوخات املمتلكات
السابقة ،ومراكز األبنية التذكارية اليت حتتوي على جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية.
ويشتمل مصطلح املمتلكات الثقافية( )Cultural propertiesعلى جمموعة من
املصطلحات املتداخلة اترًة واملستقلة اترًة أخرى ،ومن أهم هذه املصطلحات الرتاث والثقافة واحلضارة
واآلاثر .أما مصطلح الرتاث فهو يعكس يف مفهومه العام منظومة من القيم ذات األبعاد الثقافية واحلضارية،
ويشري إىل تراكم معريف أترخيي تتناقله األجيال جيالً بعد جيل ،فضالً عن معامل علمية وصناعية تشكل
جزءاً من حاضر األمة ومنطلقاً ملستقبلها.
احملور الثاين :موقف االتفاقيات الدولية:

تذهب االتفاقيات الدولية إىل اعتماد منهج وصفي ملفهوم املمتلكات الثقافية؛ فنجد اتفاقيات
جنيف لعام  1949أتت على ذكر بعض املمتلكات الثقافية يف املادة ( )53من الربوتوكول األول امللحق
هبا لعام  ،1977اليت نصت على أنه (حتظر األعمال اآلتية وذلك دون اإلخالل أبحكام اتفاقية الهاي
املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح املعقودة بتأريخ  14أاير  ،1954وأحكام املواثيق
األخرى اخلاصة ابملوضوع:
ا) ارتكاب أي من األعمال العدائية املوجهة ضد اآلاثر التأرخيية أو األعمال الفنية أو أماكن
العبادة اليت تشكل الرتاث الثقايف أو الروحي للشعوب.
أما اتفاقية الهاي ( )Hagueلعام  1954واخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاعات
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املسلحة فأهنا تعد األوىل يف بيان املقصود ابملمتلكات الثقافية بنح ٍو عام وتفصيلي وذلك يف املادة األوىل
منها اليت نصت على:
أ) املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األمهية الكربى لرتاث الشعوب الثقايف كاملباين املعمارية
أو الفنية منها أو التأرخيية ،والديين منها أو الدنيوي ،واألماكن االثرية وجمموعات املباين اليت تكتسب
بتجمعها قيمة أترخيية أو فنية ،والتحف الفنية ،واملخطوطات والكتب ،واألشياء األخرى ذات القيمة
الفنية التأرخيية واألثرية ،وكذلك اجملموعات العلمية وجمموعات الكتب املهمة ،واحملفوظات ،ومنسوخات
املمتلكات السابق ذكرها.
ب) املباين املخصصة بصفة رئيسة وفعلية حلماية املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة يف الفقرة (أ)
وعرضها كاملتاحف ،ودور الكتب الكربى ،وخمازن احملفوظات ،وكذلك املخابئ املـُعدَّة لوقاية املمتلكات
الثقافية املبينة يف الفقرة (أ) يف حالة نشوب نزاع مسلح.
ج) املراكز اليت حتتوي على جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية املبينة يف الفقرتني (أ ،وب) اليت
يطلق عليها اسم مراكز األبنية.
وقد حظي التعريف الوارد يف اتفاقية الهاي لعام  1954قبوالً لدى فقهاء القانون الدويل؛ كونه
يؤشر جمموعة من املمتلكات الثقافية ذات القيمة التأرخيية والرتاثية ،فضالً عن األماكن املعدة حلماية هذه
املمتلكات وعرضها ،واملراكز املـُهيَّأ َِة حلفظ هذه املمتلكات دائمياً ومؤقتاً.
احملور الثالث:

(أوالً) قرارات جملس األمن ذات الصلة:

أصدر جملس األمن عدة قرارات مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة واملعنون ابآليت:
(فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم واإلخالل به ووقوع العدوان) ،وهي من القرارت امللزمة،
ومشلت :تنظيم القاعدة ،وطالبان ،وداعش ،وجبهة النصرة ،وبوكو حرام يف نيجرياي ،وتنظيمات وكياانت
وأفراداً إرهابية مشاهبة.
وبعد  2014/6/10تبىن جملس األمن عدة قرارات بشأن داعش وجبهة النصرة واجلماعات
املسلحة املرتبطة هبما وهي:
 )1القرار  2170يف .2014/8/15
 )2القرار  2178يف .2014/9/24
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 )3القرار  2199يف .2015 /2/12
)4القرار  2253يف .2015/12/17
 )5القرار  2347يف ( 2017/3/24حول اعتبار تدمري اآلاثر جرمية حرب).
 )6القرار  2368يف ( 2017/7/20وهو قرار مراجعة للقرارات السابقة والسيما القرار .)2253
وتكتسي هذه القرارات -وقرارات أخرى ذات صلة -أبمهية خاصة؛ ألهنا تدعو الدول األعضاء
يف األمم املتحدة إىل اختاذ التدابري الالزمة كافة حملاصرة هذه التنظيمات ،ومنع حركة املقاتلني ،وحظر
السفر ،وحظر األسلحة وحرماهنا من التمويل سواء أكان ذلك من سرقة النفط وبيعه أم سرقة اآلاثر وبيعها
يف األسواق العاملية أم غسيل األموال أم أخذ الفدية مقابل عمليات االختطاف وأخذ الرهائن.
وال ُّ
بد من اإلشارة هنا إىل أن جملس األمن أصدر جمموعة من القرارات قبل سيطرة داعش على
املوصل بتأريخ  2014/6/9ومن بينها القرار  1483يف  22أاير - 2003وهو أول قرار يصدره جملس
األمن بعد غزو العراق واحتالله عام  -2003وقد نصت الفقرة العاملة ( )7من القرار على ما أييت:
(يقرر أن تتخذ مجيع الدول األعضاء اخلطوات املناسبة لتيسري أن تعود بسالم إىل املؤسسات العراقية تلك
املمتلكات الثقافية العراقية واألشياء األخرى ذات األمهية األثرية والتأرخيية والثقافية وذات األمهية العلمية
النادرة وذات األمهية الدينية ،اليت أخذت بصورة غري قانونية من املتحف الوطين العراقي واملكتبة الوطنية
ومن مواقع أخرى يف العراق منذ اختاذ القرار  )1990( 661املؤرخ يف  6آب  ،1990مبا يف ذلك عن
طريق فرض حظر على االجتار هبذه األشياء أو نقلها وكذلك األشياء اليت من املعقول االشتباه يف أهنا
أخذت بصورة غري قانونية ،ويطلب إىل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) واملنظمة
الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) واملنظمات الدولية األخرى حسب االقتضاء ،املساعدة يف تنفيذ هذه
الفقرة).
أما الفقرة العاملة ( )17من القرار  2199فقد نصت على ما أييت( :يؤكد من جديد ما قرره يف
الفقرة  7من القرار  )2003( 1483ويقرر أن تتخذ مجيع الدول األعضاء التدابري املناسبة ملنع االجتار
ابملمتلكات الثقافية العراقية والسورية وسائر األصناف ذات األمهية األثرية والتأرخيية والثقافية والعلمية
النادرة والدينية اليت نقلت بصورة غري قانونية بعد  6آب  ،1990ومن اجلمهورية العربية السورية منذ 15
آذار  2011بسبيل منها حظر التجارة عرب احلدود يف هذه األصناف؛ مما يتيح يف هناية املطاف عودهتا
اآلمنة إىل الشعبني العراقي والسوري ويدعو منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة واملنظمة الدولية
للشرطة اجلنائية واملنظمات الدولية األخرى إىل تقدمي املساعدة حسب االقتضاء يف تنفيذ هذه الفقرة).
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وعمالً بقراراته  ،)1999( 1267و ،)2011( 1989و )2015( 2253أنشأ جملس األمن
جلنة ملتابعة تنفيذ القرارات املذكورة آنفاً وتسمى جلنة داعش والقاعدة ،وهي اهليئة الفرعية التابعة جمللس
األمن املكلفة مبتابعة تنفيذ الدول األعضاء يف األمم املتحدة الختاذ التدابري اجلزائية املتعلقة بتجميد
األصول ،وحظر السفر ،وحظر األسلحة ،ومنع سرقة اآلاثر وإعادهتا إىل الدول األصلية (العراق ،وسوراي).
تشري وثيقة جملس األمن املرقمة  S/2016/210يف  4نيسان  2016إىل الرسالة املوجهة لرئيس
جملس األمن من رئيس جلنة جملس األمن العاملة مبوجب القرارات  1267و 1989و 2253بشأن تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط هبما من أفراد ومجاعات ومؤسسات
وكياانت .وقد تضمنت الرسالة توصيات فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات بشأن التدابري اليت ميكن
اختاذاها لتعزيز رصد التنفيذ العاملي لقراري جملس األمن  )2015( 2199و ،)2014( 2178واخلطوات
اإلضافية اليت ميكن أن تتخذها اللجنة لتحسني االمتثال هلذين القرارين.
وتشري وثيقة أخرى حتمل الرقم  S/2016/213إىل رئيس جملس األمن من رئيس اللجنة املذكورة
آنفاً اليت تتحدث عن التحدايت اليت تواجهها مؤسسات األعمال يف تنفيذ القرار  2199والسيما الفقرة
 17منه وألاّ تنخرط بنح ٍو مباشر أو غري مباشر يف هنب قطع الرتاث الثقايف املأخوذة من املواقع األثرية
واملتاحف واملكتبات واحملفوظات واملواقع األخرى يف العراق وسوراي اجلاري استخدامها حالياً لدعم تنظيم
الدولة أو جبهة النصرة أو غريمها من الكياانت املرتبطة بتنظيم القاعدة أو هتريبها.
وأخرياً اعتمد جملس األمن القرار  2347اخلاص مبسألة تدمري الرتاث الثقايف وهنبه وهتريبه غري
الشرعي يف أثناء الصراعات املسلحة ،الذي قدمته كلٌّ من فرنسا وإيطاليا ،ونص على أن اهلجمات على
مواقع أثرية ميكن أن ترقى إىل جرائم حرب.
وألول مرة يف أتريخ منظمة األمم املتحدة يصنف القرار املذكور آنفاً اهلجمات املتعمدة على مواقع
الرتاث الثقايف جرائم حرب ،ومينح يف هذا السياق بعثات حفظ السالم الدولية الصالحيات مبساعدة
احلكومات يف ضمان سالمة اآلاثر الثقافية ذات القيمة التأرخيية أو الدينية ،وحىت تبين هذا القرار كانت
قوات حفظ السالم العاملة يف مايل وحدها تتمتع مبثل هذه الصالحيات بصورة استثنائية.
ويوسع القرار اإلجراءات املتخذة سابقاً؛ من أجل منع هدم الرتاث العاملي يف أثناء الصراعات
املسلحة ،وحيتوي على عدد من التوصيات العملية للدول األعضاء يف األمم املتحدة هبذا الشأن ،ودعا
القرار الدول إىل اختاذ إجراءات وصفها بـ(تدابري وقائية) حلماية تراثها قبل نشوب نزاعات على أرضها،
والسيما من خالل إنشاء (مناطق آمنة) ،وأوصى بفرض الرقابة الصارمة على تصدير املواد األثرية
واستريادها عن طريق إصدار الشهادات اإللزامية مبوجب املعايري الدولية ،واقرتح على الدول إنشاء هيئات
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خمصصة مبكافحة هتريب املواد ذات القيمة الثقافية.
(اثنياً) اجلمعية العامة لالمم املتحدة:

أعدت البعثة العراقية ابلتعاون مع أملانيا مشروع القرار  281حتت بند (إنقاذ تراث العراق
احلضاري) ،وقد اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  9حزيران  .2015وتضمن يف فقراته الديباجية
إشارات وأتكيدات على التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية
والسيما ما يتعلق ابالجتار هبا .وتضمن اإلشارة إىل األنظمة امللحقة ابتفاقية الهاي املتعلقة ابحرتام قوانني
احلرب الربية وأعرافها ،واتفاقية جنيف يف  12آب  ،1949واتفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب
نزاع مسلح ،والربوتوكولني األول والثاين امللحقني هبما ،واالتفاقية املتعلقة ابلتدابري الواجب اختاذها حلظر
استرياد املمتلكات الثقافية وتصديرها ونقلها بطرق غري مشروعة ،واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف
والطبيعي ،واتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص املتعلقة ابملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة
بطرق غري مشروعة ،واتفاقية محاية الرتاث الثقايف غري املادي.
ويف الفقرات العاملة عربت اجلمعية العامة عن جزعها إزاء ما يقوم به تنظيم داعش من تدمري
للرتاث الثقايف العراقي مهد حضارة بالد ما بني النهرين املوجود يف متاحفه ومكتباته وحمفوظاته ومواقعه
األثرية وأماكن العبادة مبا فيها املساجد واألضرحة والكنائس ،وتدمري لألعمال الفنية ،والدينية ،والثقافية
وهنبها ،وهي خسائر ال تعوض للعراق واإلنسانية مجعاء .وقد أعربت اجلمعية العامة عن إدانتها لألعمال
الوحشية ،ودعت إىل الوقف الفوري ألعمال التدمري الغاشم الذي يتعرض له تراث العراق الثقايف ،وأعربت
عن دعمها حلكومة العراق يف محاية الرتاث العراقي الذي هو جزء ال يتجزأ من هويته الوطنية ،وأهابت
جبميع الدول إىل مساعدة السلطات العراقية يف مكافحة االجتار ابملمتلكات الثقافية املستخرجة بنح ٍو
غري قانوين ،وكذلك دعا القرار إىل التعجيل بتنفيذ خطة العمل الطارئة حلماية الرتاث الثقايف العراقي اليت
اعتمدهتا اليونسكو يف متوز  2014واليت تنص على الرصد الدقيق حلالة حفظ الرتاث العراقي وتدريب
أمناء حمرتفني وتقدمي الدعم للموظفني العاملني هناك.
احملور الرابع :دور وزارة اخلارجية:
بذل العراق عرب ممثليته الدائمة لدى األمم املتحدة جهوداً كبرية ابلتعاون مع عدد من الدول من
بينها الصني وروسيا إلصدار القرار  ،)2015( 2199وقد أدخل العراق الفقرات ذات الصلة مبنع االجتار
ابآلاثر والنفط .وقد نقلت شبكة أخبار سوراي املتحدة يوم  2015/2/13تصرحيات للمندوب الدائم
لسوراي الدكتور بشار اجلعفري أعرب فيها عن ترحيب بالده ابلقرار ،ومثّن مبادرة وفدي روسيا والصني يف
هذا السياق ،وذكر أنه عقد مع مندوب العراق الدائم الدكتور حممد علي احلكيم مؤمتراً صحفياً مشرتكاً
8

التدابري اليت اختذها جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة إلنقاذ تراث العراق الثقايف واحلضاري

أوضح فيه أن العراق وسوراي الضحيتان الرئيستان لإلرهاب املدعوم من قبل قوى واستخبارات أجنبية،
ونقل عن اجلعفري قوله :إن القرار  2199يفرض التزامات جدية على الدول االعضاء اليت تدعم اإلرهاب
يف سوراي والعراق ،وإن هذه االلتزامات تعاجل -بنح ٍو خاص -جتارة النفط والغاز ،وهتريب املمتلكات
الثقافية واآلاثر وغريها بشكل حيول دون حصول اإلرهابيني على متويلها.
وخالل املنتدى رفيع املستوى املنعقد يف نيويورك يف أتريخ  2015/9/24حتت عنوان (الثقافة
حتت التهديد) ألقى وزير اخلارجية العراقي الدكتور إبراهيم اجلعفري كلمة شكر فيها الذين سامهوا يف إعداد
املنتدى والسيما منظمة اجملتمع اآلسيوي واليونسكو وحتالف اآلاثر هبدف تعريف العامل ابجلرائم اإلرهابية
جتاه آاثر العراق وقيمه احلضارية والثقافية.
وحدد الوزير يف كلمته عدة مسارات ملنع االجتار غري املشروع وهتريب اآلاثر ومحايتها وكما أييت:
 )1املسار األول :من األطراف الوسيطة يف نقل املمتلكات الثقافية من دول املصدر إىل دول
الوصول.
وهبذا الصدد ينبغي إيالء اهتمام خاص لدول املمر أو العبور اليت يتم نقل املمتلكات الثقافية
والرتاثية وهتريبها عرب أراضيها ومطاراهتا مثل :تركيا ،واإلمارات ،واألردن ،وسوراي ورصد كل ما يصدر أو
ينشر عن هتريب هذه املقتنيات والتحف واآلاثر واملخطوطات العراقية.
ونقل موقع ( )akhbaarيف  8متوز  2017خرباً جاء فيه( :وافق جتار لوازم الفن والتحف األثرية
للمعارض الشهرية يف الوالايت املتحدة (هويب لويب  )hobby lobbyعلى التخلي عن  5,500قطعة
أثرية مت هتريبها من العراق وإدخاهلا بنح ٍو غري قانوين إىل الوالايت املتحدة اليت اشرتاها هؤالء التجار ،وكان
القرص املسماري الطيين واحداً من تلك القطع األثرية النادرة ،وقد مت هتريبها من العراق ،وكانت تلك احلزم
األثرية اليت قطعت طريقها من إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة إىل منافذ البيع ابلتجزئة -اليت ميتلكها
هويب لويب ابئع لوازم الفنون والتحف -عالمات واضحة على أهنا عينات من البالد.
ولكن على وفق الشكوى املدنية اليت قدمها املدعون العامون الفدراليون يوم  5متوز  2017يف
بروكلني  /نيويورك فأهنم ع ّدوا تلك القطع األثرية شيئاً أكثر ندرة وقيمة؛ ألهنا أقراص من الكتابة املسمارية
القدمية اليت مت هتريبها إىل الوالايت املتحدة من العراق.
وقال املدعون العامون يف الشكوى إن املالكني هلويب لويب -الذين حافظ أصحابه املسيحيني
اإلجنيليكيني ومنذ مدة طويلة على اهتمامهم ابلشرق األوسط والكتاب املقدس التورايت -كان من أهدافهم
احلفاظ على مصلحتهم يف الشرق األوسط؛ إذ بدأوا يف عام  2009بتجميع جمموعة من التحف الثقافية
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من اهلالل اخلصيب ،وقامت الشركة حىت اآلن إبرسال رئيسها مستشار اآلاثر إىل دولة اإلمارات العربية
املتحدة لتفقد عدداًكبرياً من األقراص املسمارية النادرة ،من ألواح الطني التقليدية ابلكتابة املسمارية على
شكل أسفني اليت نشأت يف بالد ما بني النهرين (ميسوبيتاميا) من آالف السنني.
ومت التوصل إىل صفقة األقراص يف عام  2010ولكن اخلبري يف قانون امللكية الثقافية الذي مت
تعيينه من قبل هويب لويب حذر املديرين التنفيذيني للشركة أبن القطع األثرية قد هنبت من مواقع يف العراق،
وأن عدم احرتام تراثه ميكن فيه ارتكاب خمالفة ضد القانون ،وعلى الرغم من كالم التحذير هذا قال
املدعون العامون إن هويب لويب اشرتى أكثر من  5500قطعة أثرية ،وهي أقراص وألواح من الطني ،وما
يسمى ابألختام األسطوانية املسمارية ،من اتجر مل يكشف امسه مببلغ  106ماليني دوالر يف كانون األول
.2010
 )2املسار الثاين :التأطري القانوين للتعاون اإلقليمي.
 )3املسار الثالث :إعادة تقييم النظام القانوين الدويل.
 )4املسار الرابع :اسرتجاع القطع األثرية املهربة وإصالح ما دمر منها حفاظاً على الرتاث العاملي
الذي جيسد هوية حضارة اجملتمع العراقي وتنوعه وقيمه.
التوصيات:
 )1تشكيل جلنة دائمة يف وزارة الثقافة تضم خرباء آاثريني وقانونيني ولديهم معرفة جيدة بقرارات
جملس األمن ،واجلمعية العامة ذات الصلة ،وعمل منظمة اليونسكو ،واإلنرتبول ،فضالً عن االتفاقيات
الدولية املتعلقة ابملوضوع.
 )2التنسيق الدائم مع وزارة اخلارجية ،ومتابعة نشاطات البعثات ،والسفارات العراقية حيث توجد
املنظمات والوكاالت املتخصصة املعنية ابملمتلكات الثقافية.
 )3تكثيف اجلهود من قبل اجلهات العراقية ذات العالقة مع اليونسكو بشأن القائمة احلمراء
اخلاصة بسرقة الكنوز العراقية من املتاحف سواء أكانت يف بغداد أم املوصل أم أماكن أخرى.
 )4التأكيد على احلاجة إىل إصدار كتيّبات ومطوايت معززة بصور عالية اجلودة تتضمن الكنوز
والرتاث احلضاري والثقايف للعراق ،والتعريف ابملسروقة واملنهوبة منها ،والتشجيع املادي واملعنوي والوطين
على اسرتدادها والسيما على الصعيد الداخلي ،فضالً عن فضح مهجية تنظيم داعش اإلرهايب وظالميته
يف تفجري معامل العراق اآلاثرية والرتاثية وحرق متاحفه.
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 )5نشر املعلومات عن االتفاقيات الدولية بشأن محاية املمتلكات الثقافية بني املواطنني ،وتنمية
الوعي لديهم أبمهية محاية تلك املمتلكات واحملافظة عليها؛ من خالل وسائل إعالمية خمتلفة ومنها
شبكات التواصل االجتماعي .واضطالع املؤسسات العلمية املعنية ابلدور األساس مثل املتحف الوطين
العراقي واجلهات ذات الصلة ابملوضوع .
 )6العمل على إلغاء املادة الرابعة من اتفاقية الهاي لعام  1954املتعلقة بفكرة الضرورة احلربية؛
ألن من شأن ذلك أن يوفر محاية أكرب للمتلكات الثقافية واملواقع األثرية من األعمال احلربية.
 )7قيام اجلهات األمنية املختصة إبعداد تقرير عن عمليات هتريب اآلاثر والنفط وتقدميه إىل وزارة
اخلارجية؛ إلحاطة فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات بتلك العمليات غري املشروعة.
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