
قراءة أولية في بنود حماية االثار الواردة في قرار مجلس االمن ۲۱۹۹ للعام ۲۰۱٥* 
!

يكتسب جانب القانون الدولي اهمية خاصة في قضية حماية االثار واملوروث احلضاري والتراث في كل من العراق وسوريا. ولتبيان هذه االهمية 
ولتوضيح قضية ارتباط حماية االثار بجرائم حتاسب عليها القوانني الدولية في احلالة العراقية حتديداً، من الواجب اعتبار عدد من العوامل، نورد هنا 

ثالثة منها ، وننبه بانها المتثل قائمة حصرية لكل العوامل ذات العالقة، وهذه العوامل هي:  
!

وطـنية. تـتبايـن هـذه اجملـامـيع وحسـب اهـدافـها، فـمنها مـجامـيع ارهـابـية ذات  ۱-  إن تهـريـب االثـار مـرتـبط مبـجامـيع جـرميـة مـنظمة عـابـرة للحـدود اـل
اـهداف ـسياـسية وتـستخدم امـلردود اـلعاـئد ـمن ـبيع وتـهرـيب االـثار ـلتموـيل انشـطتها، واـخرى مـتارس التـهرـيب الـغراض جـتارـية ـبحتة وـلغرض حـتقيق اـلرـبح 
بيع  احـثة عـن اسـواق امـنة ـل ها االجـرامـية حتـتاج الن ـتعبر احلـدود اـلوطـنية، ـب ها و ـفي ممـارسـة اعـماـل غـير املشـروع. مـا يجـمع ـبني كـل هـذه اجملـامـيع هـو اـن

املسروقات، فتقع مواجهتها في اطار القانون الدولي، فمكافحة مثل هذه اجلرائم يحتاج الى تعاون دولي وتنسيق عالي املستوى.  
!

۲-  إن ـجراـئم االـعتداء اـلتي ـحصلت ـمؤـخرا ـمن ـقبل ـتنظيم “داـعش” االرـهاـبي ـفتحت ـجاـنب اـكثر ـخطورة، اال وـهو االـعتداء امـلباـشر ـعلى ـمواـقع ـتاـبعة 
ـللتراث اـلعامـلي االـنساـني وـهي ـتقع حـتت احـلماـية اـلدوـلية وحسـب االـتفاـقية اـلدوـلية حـلماـية اـلتراث اـلعامـلي  اـلثقاـفي و اـلطبيعي ـللعام ۱۹۷۲. ـمثل ـموـقع 

احلضر (دخل الى القائمة عام ۱۹۸٥)، ومواقع اخرى مرشحة لدخول القائمة مثل موقع النمرود (رشح عام ۲۰۰۰)** 
!

۳-  إن اـبرز ـمرحـلة لتـهرـيب االـثار ـفي اـلعراق ارـتبطت ـباـلتدخـل اـلدوـلي ـفي اـلعراق، ـمنذ احلـصار االـقتصادي ـعلى اـلعراق واـلذي ـفرض ـبعد ـغزو ـنظام 
صـدام ـلدوـلة اـلكوـيت ـعام ۱۹۹۱، وصـوال اـلى ـمرـحلة اـلتدـخل اـلعسكري االـجنبي ـفي اـلعراق واـحتالـله ـفي اـلعام ۲۰۰۳ واـلسنوات اـلتي ـتلتها. وـهذه 
ـمراحـل انخـرط ـفيها اجملـتمع اـلدوـلي مـبسوؤـلية ـمباشـرة مـبا جـرى ـفي اـلعراق. وـفي االحـتالل ـترـتبت مسـئوـلية دوـلية ـعلى اـلدول احملـتلة جتـاه اـلعراق وارـثه 
الـثقافـي، وعـزز هـذه املسـئولـية حـالـة النـفالت والعجـز االمـني الـتي رافـقت االحـتالل ودامـت ألعـوام. وفـي ظل هـذا االنـفالت جـرت عـمليات نهـب 

منظمة لعدد غير محدد من اللقى واالثار و االرشيف من املتاحف واملكاتب ومن مواقع االستكشاف.  
!

ـفما اـحرى ـبنا وـبكل ـمن يُـعنى مـبوضـوع ـحماـية االـثار ـفي اـلعراق، ان ـنبقي اـعينا ـمفتوـحة ـعلى ـجاـنب اـلقاـنون اـلدوـلي وان نسـتفاد مـما ـيوـفره ـمن 
ادوات ـقاـنوـنية وـتنفيذـية حلـماـية ـمامـيكن حـماـيته والعـادة ـمامـيكن اسـتعادـته. وـمن دواـفع ـهذه اـلقراءة سـد جـزء ـمن ـنقص امـلعرـفة  واـلذي مـيثل 

قدر غير قليل من حالة العجز التي نعيشها في مواجهة تهريب االثار. 
!

ـهذه اـلورـقة ـترـكز ـعلى اداة ـقاـنوـنية واـحدة ـتتعلق ـبكل ـما اوردـناه اال وـهي ـقرار مـجلس االـمن رـقم (2199) واـلصادر ـفي اـلعام (2015). وـسبب 
ـهذا اـلتركـيز ان ـقرار مجـلس االـمن ـهذا جـاء ضـمن اجـماع ـبني اـعضاءه ومـبوجـب اـلفصل اـلساـبع ـمن ـميثاق االمم املتحـدة. و ـمعرف ـبان اـلفصل اـلساـبع 
ير إـنفاذ ـلصون السـالم واألمـن اـلدوـليني أو  اهـمية خـاصـة ـلطبيعته املـلزمـة ـللدول و عـلى االطـالق، ومبـوجـبه ميـكن جملـلس االمـن أن يتخـذ ـتداـب ـيتسم ـب
ير ـبني اـلعقوـبات االـقتصادـية أو غـيرهـا مـن اجلـزاءات اـلتي ال ـتتضمن اسـتخدام اـلقوة املسـلحة، وكـذـلك اـلعمل  تداـب إعـادة إحـالـلهما. وـتتراوح هـذه اـل

العسكري الدولي. 
اذا اـلقرار مـوضـوع اـلدرس ـله االوـلوـية اـليوم ـفي اطـار اـلقاـنون اـلدوـلي ـفيما ـيتعلق بجـراـئم تهـرـيب االـثار، وـيغطي مـسأـلة عـامـة وهـي متـوـيل اجلـماعـات 

االرهابية النشطتها من عدة مصادر. 
ويـتكون الـقرار مـن ديـباجـة و 31  فـقرة، تـتناول مـواد مـتنوعـة تـتعلق بـتمويـل اجلـماعـات االرهـابـية، مـثل االجتـار غـير املشـروع بـالـنفط ومشـتقاتـه و 
ـموضـوع اـلرهـاـئن وـتقدمي اـلفدـية، وـتقدمي اـلتبرعـات. وـتبرز االـثار هـنا وـفي هـذا السـياق، سـياق ـمكاـفحة ظـاهـرة مـتوـيل اجلـماعـات االرهـاـبية ـمن خـالل 
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اـتخاذ اجـراءات صـارـمة وـفرض عـقوـبات  تهـرـيب وـبيع اـلقطع واـللقى االـثرـية اـلثمينة. ويجـرم اـلقرار اـلتداول وامـلتجارة امـلباشـرة  وغـير امـلباشـرة ويهـدد ـب
تسـتهدف كـل مـن يـتورط مبـثل هـذه االعـمال. كـما ان هـذه الـقراءة سـتقتصر فـقط عـلى املـواد الـتي خـصصها الـقرار ملـسألـة حـمايـة االثـار ومـكافـحة 

االجتار غير املشروع بها. و ميكن تبويب هذه املواد كالتالي: 
!

أوال: إدانة تدمير االثار واملعالم التاريخية والدينية 
!

تشير الفقرة خمسة عشر من القرار الى ادانة مجلس االمن لعملية تدمير االثار في العراق و سوريا. وتنص الفقرة كالتالي: 
“15. يـديـن (مجـلس االمـن) تـدمـير الـتراث الـثقافـي فـي الـعراق وسـوريـا بـشكل خـاص مـن (داعـش) و(جـبهة الـنصرة)، سـواء كـان هـذا 

التدمير عرضي أو متعمد، مبا في ذلك التدمير املستهدف للمواقع الدينية وشواخصها.” 
!
وـباـلرـغم ـمن اـهمية ـفعل االداـنة ـهذا ـفان ـهناـلك ـنقص ـخطير ـحيث ان اـلقرار ال ـيتطرق مـلساـلة ـحماـية امـلتبقي ـمن ـمواـقع اـلتراث واالـثار واـلتي ـماـتزال حـتت 

سيطرة هذه اجملاميع ، أوسبل تفادي مثل هذه اجلرائم في املستقبل.  
ـمع ذـلك ـفان اـلقرار مـمكن “ـتطوـيعه” واالـستناد ـله مـلتاـبعة مسـتقبلية مـتتد مـلوضـوع حـماـية ـماـتبقى ـمن املوروث. خـصوصـا وان مجـلس االـمن اـلزم ـنفسه 

بالبقاء معنيا بهذا املوضوع وكما سنرى الحقاً. 
!

ثانياً:  ارتباط اجلماعات االرهابية بعمليات تهريب واسعة لالثار 
!

عراق وسـوريـا، فـتنص  نزاع فـي اـل فقرة اـلسادسـة عشـر اـلى عـالقـة تهـريـب االثـار املـباشـرة مـع عـملية متـويـل اجلـماعـات املسـلحة املنخـرطـة فـي اـل تشـير اـل
الفقرة: 

“16. ـيالحـظ (مجـلس االـمن) وـبقلق أن (داعـش) و (جـبهة اـلنصرة) وغـيرهـا ـمن ـمجاـميع و أـفراد وـمؤسـسات وكـياـنات ـمرـتبطة ـبتنظيم 
ار او مـواد  توـليد دخـل مـاـلي مـن خـالل االنخـراط ـبشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر فـي عـمليات سـلب ونهـب وتهـرـيب ـلقطع اـث اـلقاعـدة، ـتقوم ـب
ـتنتمي ـللتراث اـلثقاـفي واحلـضاري ـمن امـلواـقع األـثرـية وامـلتاحـف وامـلكتبات واحملـفوظـات، و ـمواـقع أخـرى ـفي اـلعراق وسـورـيا، و ـيتم اسـتخدام 

العوائد لدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية.” 
!

هـذه الـعالقـة هـي مـفصل مـهم لـفهم سـياق الـقرار، كـما ان لـها اهـمية عـملية ، وذلـك الن مـا هـرب ممـكن اسـتعادتـه، بـل و يـجب التحـرك فـي االطـار 
الدولي الستعادته ومايلي سيوضح اكثر هذه النقطة. 

!
ثالثاً: التزامات الدول واليات تطبيق القرار 

!
نُمعن اـلنظر مبـا متُـليه اـلفقرة ۱۷ عـلى  اـلتنفيذ.  ـل تشـير اـلفقرة اـلساـبعة عشـر اـلى اـتخاذ اجملـلس ـلقرار مـهم وصـرـيح ومـطاـلبة اـلدول ومـنظمات ـبعينها ـب

الدول:  
  



“17 . يـؤكـد (مجـلس االمـن)مـن جـديـد قـراره فـي الـفقرة 7 مـن الـقرار 1483 (2003)، ويـقرر بـأن عـلى جـميع الـدول األعـضاء ان 
تتخـذ اخلـطوات امـلناسـبة مـلنع االجتـار ـبامـلمتلكات اـلثقاـفية اـلعراـقية واـلسورـية وـغيرـها ـمن امـلواد األـثرـية واـلتارـيخية واـلثقاـفية واـلعلمية اـلنادرة، 
وذات األـهمية دـينية، واـلتي ـيتم االسـتحواذ ـعليها ـبشكل ـغير ـقاـنوـني ـمن اـلعراق ـمنذ 6 أغسـطس 1990 وـمن سـورـيا ـمنذ 15 ـمارس ـعام 
بنود، ممـا ـيتيح عـودـتها اآلمـنة فـي ـنهاـية املـطاف ـللشعب اـلعراقـي  2011، مبـا فـي ذـلك مـن خـالل حـظر اـلتجارة عـبر احلـدود فـي مـثل هـذه اـل
والــسوري ويــدعــو  مــنظمة األمم املتحــدة لــلتربــية والــعلم والــثقافــة، و مــنظمة اإلنــتربــول، واملــنظمات الــدولــية األخــرى، حســب االقــتضاء، 

للمساعدة في تنفيذ هذه الفقرة؛” 
!

ـهذه اـلفقرة ـهي ـقلب وجـوـهر ـعملية حـماـية االـثار اـلتي ـيجود ـبها ـعلينا ـهذا اـلقرار امـلهم. وـمنها ـيبنى اي جـهد دوـلي السـتعادة اـلقطع املـهرـبة وـفي اي 
مكان او بقعة في العالم، وفي اي وقت. 

 اـلدول االـعضاء ـفي ـمنظمة االمم املتـحدة، ـملزـمة ـباـتخاذ ـخطوات ـعملية واـلقيام ـبجهود ـلتنفيذ ـهذه اـلفقرة. وـكذـلك امـلنظمات امـلشار ـلها. والن اـلقرار 
قا  اـتي وـف ها ـت قاً، هـذه اـلعقوـبات مـلزمـة الـن ا سـاـب لقرار وـقد ـتنتج عـنه عـقوـبات ـيقرهـا مجـلس االمـن، وكـما اشـرـن ا ـل مـلزم ـفان االخـالل ـبه يسـبب خـرـق
ـللفصل اـلساـبع. و يشـير اـلقرار ـللدور امـلهم اـلذي ـعلى ـمنظمة األمم املتحـدة ـللترـبية واـلعلم واـلثقاـفة (اـليوـنسكو)، وامـلنظمة اـلدوـلية للشـرطـة اجلـناـئية 
(اإلـنترـبول)، ـلعبه ـفي اـستعادة اـلقطع املـهرـبة اـلى اـلعراق وـسورـيا. وـللمتاـبعة يحـدد اـلقرار اـلية خـاصـة، ـتتمثل مـبطاـلبة اـلدول امـلعنية ـبكتاـبة ـتقارـير ـعن 
تاسـعة والعشـريـن  فقرة اـل اـل نظر االن ـب قرار ـبحواـلي ارـبعة اشهـر. ـلنمعن اـل قرار ـبشكل عـام، وخـالل فـترة حـددهـا اـل لفقرة واـل تزامـها وتـطبيقها ـل مـدى اـل

واملتعلقة بالتقارير: 
!

“29 ـيدـعو (مـجلس االـمن) اـلدول األـعضاء إـلى ـتقدمي ـتقرـير إـلى اـللجنة ـفي ـغضون 120 ـيوـما ـعن اـلتداـبير اـلتي اتـخذـتها ـلالـمتثال اـلتداـبير 
املفروضة في هذا القرار؛” 

!
الدول عليها ان تقدم تقاريرها الى اللجنة. لكن السؤال: اي جلنة هذه؟ وماهي مسؤلياتها وصالحياتها.  

امـلؤـكد ـهنا ان ـتقارـير اـلدول ال ـتقدم ـبشكل ـمباشـر جملـلس االـمن ـككل ـبل اـلى جلـنة ـمختصة ـتاـبعة ـله. وـلكي ـنفهم االـمر ـعلينا اـلرجـوع ـللفقرة ـثالـثني 
من القرار وتنص: 

!
“30. يـطلب (مجـلس االمـن) مـن فـريـق الـرصـد والـدعـم التحـليلي والـعقوبـات، وبـالـتعاون الـوثـيق مـع هـيئات مـكافـحة اإلرهـاب األخـرى 
الــتابــعة لــألمم املتحــدة إلجــراء تــقييم لــتأثــير هــذه الــتدابــير اجلــديــدة وتــقدمي تــقريــر إلــى الــلجنة املــنشأة عــمال بــالــقرار 1267 (1999) و 
1989 (2011) ضـمن 150 يـومـا، وبـعد ذلـك لـدمـج اإلبـالغ عـن أثـر هـذه الـتدابـير اجلـديـدة فـي تـقاريـرهـا إلـى الـلجنة مـن أجـل تـتبع 
اـلتقدم احملـرز ـفي اـلتنفيذ وحتـدـيد اـلعواـقب غـير امـلقصودة والتحـدـيات غـير امـلتوـقعة، وـللمساعـدة ـفي تسهـيل ـمزـيد ـمن اـلتعدـيالت عـلى اـلنحو 
اـلقرار 1267 (1999) و 1989 (2011) لتحـدـيث مجـلس األمـن  امـلطلوب. وـيطلب (اجملـلس)كـذـلك إـلى اـللجنة امـلنشأة عـمال ـب

عن تنفيذ هذا القرار كجزء من التقارير الشفوية العادية جمللس الدولة من مجمل عمل اللجنة وفريق الرصد.” 
!

وهـنا تُـوضّـح الـية تـنفيذ هـذا الـقرار ويجـدر الـتمعن فـيها وطـريـقة عـملها. حـيث كـما اسـلفنا ان املـعنيني فـي تـنفيذ الـقرار هـم الـدول كـافـة وبـعض 
املنظمات الدولية التي تطرق القرار لها. اما الرقابة على تنفيذ القرار املهم، واستالم التقارير فتقوم به هذه اجلهة: 

جلنة مجلس األمن اخملتصة بشأن العقوبات لتنظيم القاعدة ومن يرتبط بها من أفراد وكيانات 

http://www.un.org/sc/committees/1267/


!
���الـلجنة هـي هـيئة تـابـعة جملـلس االمـن (مـنشأة عـمالً بـالـقراريـن 1267 لـلعام1999و الـقرار 1989 لـلعام 2011)، ومـتخصصة  ��� ٤٤وهـذه 
اـلعقوـبات. ـتظم ـفي عـضوـيتها ممـثال عـن كـل دوـلة عـضو ـفي مجـلس االـمن. وـيدعـم عـملها عـدد ـمن اخلـبراء وخـصوصـا ـفرـيق اـلرصـد امـلشار اـليه ـفي  ـب

الفقرة  ثالثني (فريق الرصد والدعم التحليلي والعقوبات) وهو فريق من خبراء مختصني. 
 ـيطاـلب اـلقرار مـحل اـلدرس ـفرـيق اـلرصـد واـلدـعم اـجراء ـتقييم وحـتليل ـللتداـبير اـلتي وضـعها مـجلس االـمن ـبقراره ـهذا و وـتقدمي ـتقرـير اـلى اـللجنة ـبفترة 
اً. وعـلى اـللجنة اسـتالم اـلتقارـير ـمن اـلدول وحتـليها وـمن ـثم ـبكتاـبة ـتقارـير دورـية عـن عـملها وـنتاـئجه وـتوصـياـتها وـتوجـهها اـلى  الـتتجاوز ۱٥۰ ـيوـم

رئيس مجلس االمن ومن خالله الى اعضاء اجمللس. 
!

 والـية جلـنة مجـلس االـمن اخملـتصة هـذه واسـعة ـتشمل اكـثر ـمن ـقرار. ـلكن ـفي صـدد اـلقرار محـل اـلدرس، ـفان ـمهام اـللجنة محـددة وـفقا ـللفقرة ۳۰. 
اـلقرار يشـير اـيضا اـلى ضـرورة اـلتعاون ـمع ـهيئات ـمكاـفحة ارـهاب دوـلية اخـرى ـفضال ـعما ورد اـعاله. ـنظرا ـلتداخـل وـتراـبط اـلعمل ـبني ـهذه الـهيئات. 
واالـشارة ـهنا اـلى جـلنة ـمكاـفحة االرـهاب وـمهمتها ـمتاـبعة ـتنفيذ اـلقرار 1373 (2001) اـلذي ـيفرض ـعلى اـلدول اـتخاذ اـلتداـبير لتـجرمي األنـشطة 
امـلتصلة ـباإلرـهاب، ورـفض ـتوـفير اـلتموـيل وامـلالذ اآلـمن ـلإلرـهاـبيني، وـتبادل امـلعلوـمات ـبشأن اجـلماـعات اإلرـهاـبية. ـكذـلك اـلفرـيق اـلعاـمل امـلنشأ مـبوـجب 
الـقرار 1566 والـذي انـشئ عـام 2004 لـوضـع تـوصـيات فـيما يـتعلق بـالـتدابـير الـعملية الـتي سـتفرض عـلى األفـراد أو اجلـماعـات أو الـكيانـات 

الضالعني في األنشطة اإلرهابية، أو املرتبطني بها.  
!

رابعاً: ربط قرار مجلس االمن في قرار سابق وجهود سابقة حلماية املوروث الثقافي 
!

ـمر ـعلينا ـفي اـلفقرة اـلساـبعة عشـر رـبط ـقرار مـجلس االـمن ـبقرار ـساـبق وحـتدـيدا ـقرار مـجلس االـمن ۱٤۸۳ اـلصادر ـفي اـلعام ۲۰۰۳. وـهنا يـجدر االـنتباه 
لـهدف وـمغزى ـهذا اـلرـبط. ـفأـكبر ـعملية ـمنظمة لتـهرـيب ـلالـثار  وامـلورث اـلعراـقي ـبدـئت ـعمليا بُـعيد اـلغزو االـمرـيكي ـللعراق. ووـقتها صـدر ـقرار ـملزم 

يتعلق باملوضوع خصص فقرة وهي الفقرة ۷ وتنص: 
!

(فقرة ۷ من قرار ۱٤۸۳ للعام ۲۰۰۳)  
“ـيقرر (مجـلس االمـن) أن تتخـذ جـميع اـلدول األعـضاء اخلـطوات امـلناسـبة لتيسـير أن ـتعود بســالم إـلى امـلؤسـسات اـلعراـقية ـتلك امـلمتلكات 
نيـة،  نـادرة وذات األهـميـة اـلدـي ثقافـيـة وذات األهـميـة اـلعلميـة اـل تارـيخيـة واـل ــة واـل ــرى ذات األهـميـة األـثري ــياء األخ ثقافـية اـلعراقـية واألش اـل
الــتي أخــذت بـصـورة غــير قـانـونـيـة مــن املـتحـف الـوطــني الـعراقــي واملـكتبـة الـوطـنيـة ومــن مـواقــع أخــرى فـي الـعـراق مـنـذ اتـخاذ الـقرار 
ــك  ــياء أو نـقلـها وكـذل ــار بهـذه األش ــرض حـظـر عـلـى االجت ــق ف ــن طـري ــك ع ــا فـي ذل ــؤرخ ٦ آب/أغســطس ۱۹۹۰، مب (٦٦۱ )۱۹۹۰( امل
األشـــياء الـــتي مـــن املــعقـول االشـــتباه فــي أنــها أُخــــذت بــصــورة غــــير قــانــونــيــة، ويــطلــب إلــى مــنظمــة األمــــم املتحــــدة لــلتربــيــة والــعلــم 
ــرى، حسـب االـقتضاء، امـلساـعدة  ــترـبول)، وامـلنظمــات اـلدوـليــة األخـ ــرطـة اجلـناـئيــة (اإلنـ ــة (اـليوـنسـكو) وامـلنظمـة اـلدوـليـة للشــ واـلثقافـ

في تنفيذ هذه الفقرة؛” 
وـللمعنيني ـبقضية اسـتعادة االـثار وـقضية اسـتعادة االرشـيف اـلعراـقي وـمفرداـته ذات اـلقيمة اـلعاـلية، ـفان االشـارة اـلى ـهذه اـلفقرة ـتعني اسـتمرار ـنفاذـها 
زام اـلدول ـبها. وـتعني ان االمـر ـيشمل كـل االـثار وكـل االرشـيف سـواء ذـلك اـلذي ـتضرر،ـنقل ،أو سـرق مـن اـلعراق. وسـواء كـان ـفعل السـرـقة ـقد  واـل
تر االـنسحاب االمـرـيكي م اـلعراق عـا  ترة احـتالـله، او ـف تفاضـة عـام ۱۹۹۱، أو اثـناء غـزو اـلعراق عـام ۲۰۰۳، او ـبعده ، او ـفي ـف حـصل مـنذ احـداث اـن

۲۰۱۱، او مرحلة ظهور ( داعش) واحتالل املوصل ومدن عراقية اخرى وماتال كل ذلك من احداث عصيبة.   
الشمولية التي تضمنها هذه الفقرة، متثل نقطة قوة ورصيد قانوني كبير يجدر ان يستثمره العراق في جهوده الدولية الستعادة مورثه املُهرّب. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/res/1483(2003)


!
خامساً بقاء مجلس االمن معنياً باملوضوع وتداعياته 

حـيث ان مجـلس االـمن ـيعتبر اخلـطر مسـتمر واـنه ـفي ـترقّـب داـئم ـلتطوراـته، ـفتقول اـلفقرة واحـد وـثالـثون وـهي اـلفقرة االخـيرة ـمن اـلقرار محـل اـلدرس 
التالي: 

31.” يقرر (مجلس االمن) ان يبقى املسألة قيد النظر الفعلّي” 
!

اـخيراً وـباـلرـغم ـمن ان ـهذه اـلورـقة تـشير اـلى اـهمية وـقيمة ـقرار مـجلس االـمن ـهذا، ـلكن االـنتباه ـهنا واـجب ـعلى اـمر ـبعينه، وـهو ان مَـن يـخرج ـبأـستنتاج 
ـمفاده ان امـلقصود ان اجمـلتمع اـلدوـلي ـستحرك ـلوـحده أو ان جـنلس  ـنحن اصـحاب امـلشكلة ـفي اـلظل ـفي اـنتظار ان ـيعطي ـهذا اـلقرار ـثماره، ـفهو مخـطئ 

جداً! 
 اـلقرار ـهنا ـهو اداة ـفقط وامـلسؤول ـعلى اسـتثماره ـهو اـلعراق وحـكوـمته ـفي امـلقام االول. وـعلى وزارة اخلـارجـية اـلعراـقية ـيقع احلـمل االـكبر مـلتاـبعة اـنفاذ 

!القرار وفقراته هذه، فالقرار خط انطالق وشروع للعمل اجلاد في حماية املوروث وليس خط النهاية! 
هـنا ـنكون وصـلنا اـلى ـنهاـية هـذه اـلقراءة االوـلية، واـملي ان ـتكون داـفعاً ـلباحـثني ـقاـنوـنيني وـمتخصصني ـلكي ـيدـلو ـبدـلوهـم ـفي ـمضمار حـماـية االـثار 
واـلتراث اـلعراـقي. ـفاـلقرار  ـنقطة ـفي بحـر واـسع ـمن اـلقاـنون اـلدوـلي ـيتضمن ـقرارات واـتفاـقيات دوـلية ـمتعددة، ـباالضـاـفة اـلى اـتفاـقيات ـثناـئية خـصوصـا 
ـمع دول اجـلوار اـلتي ـتشكل مـمراً لتـهرـيب االـثار.وـهناك ـحاـجة مـلتاـبعة ـتقارـير اـلدول واـللجان اخمـلتصة ذات اـلصلة وـكتاـبة حـتليالت وـمتاـبعة ـحوـلها وذـلك 

!لضمان ادامة املعرفة في هذا امليدان. 
 -———————
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