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التاريخي�ة، أح�دى أبش�ع جرائم�ه بح�ق الثقاف�ة) باب�ل(يعت�بر ماق�ام ب�ه طاغي�ة العص�ر المقب�ور م�ن تخري�ب لمدين�ة 
طالت واحدة من أبرز رموز ومعالم التراث النساني العالمي، لتضاف الى موسوعة كوارثه الخرى.. والتاريخ

وم��ن وجه��ة النظ��ر الثاري��ة ف��أن تل��ك الجريم��ة ل تق��ل بش��اعة عم��ا ق��ام ب��ه. ال��تي يص��عب حص��رها أو احص��ائها
الطاغية من حروب وعمليات أبادة جماعية بحق شعب الع�راق، لم�ا س�ببته تل�ك الفعل�ة الش�نعاء م�ن دم�ار أص�اب
هذه الحاضرة الخالدة ل تزال نتائجه قائمة حتى يومنا هذا، جعل علم�اء الث�ار ف�ي حي�رة م�ن أمره�م ح�ول كيفي�ة
أزالت�ه أو مع�الجته أو ح�تى التعام�ل مع�ه، بع�د أن دفن�ت آلف الطن�ان م�ن الس�منت والخرس�انة المس�لحة الث�ار
العظيمة أمام أنظار وأسماع العالم أجمع، دون أن يتمكنوا من فعل شيء لنقاذها، ل لش�يء أل لن�زوة ع�ابرة م�ن
دكت��اتور أحم��ق ل يفق��ه م��ن التاري��خ ورم��وزه س��وى م��ا يمك��ن أن يس��تغله لطال��ة س��نوات حكم��ه الس��ود، وحق��د
.مري������ض عل������ى ش������عب عري������ق ترجم������ه بش������كل أه������وج م������ن خلل ت������دمير أح������دى مف������اخره الخال������دة

ولتوضيح حقيقة ما قام به الطاغية، لبد في البداية م�ن تس�ليط الض�وء بعجال�ة عل�ى طبيع�ة التخري�ب ال�ذي الح�ق
يتمث�ل بأزال�ة مس�احات واس�عة م�ن... الول.. بالمدينة التاريخية، والذي يمكن حصره رغ�م جس�امته بثلث�ة أوج�ه

المنطقة الثرية عن طري�ق تجريفه�ا بواس�طة الجراف�ات المجن�زرة واللي�ات الثقيل�ة الخ�رى، ش�ملت الرض�يات
القديمة للمدين�ة المرص�وفة بالط�ابوق الق�ديم والتلل الثري�ة وأج�زاء م�ن أس�وارها، لغ�رض بن�اء منش�آت ومب�اني

مق�برة(ومن أهم المثلة على ذلك هو ازال�ة المق�برة الثري�ة الش�هيرة ف�ي المدين�ة والمعروف�ة باس�م .. حديثة محلها
وال�تي تعت�بر واح�دة م�ن أه�م المق�ابر المكتش�فة ف�ي)... م.القرن الث�اني ق(، العائدة الى الفترة الفرثية )التل الشرقي

كم��ا يتمث��ل ه��ذا.. وادي الراف��دين كونه��ا ش��يدت بأس��لوب فري��د م��ن العق��ود الجري��ة والتص��ميم الهندس��ي الغري��ب
التخريب بتشييد الطاغية أحدى قصوره فوق أعل�ى ت�ل أث�ري ف�ي المدين�ة، وم�ا جلب�ه ذل�ك البن�اء وطريق�ه اللول�بي
عبد المؤدي اليه من خراب ودمار الى هذا التل، في تحد  صارخ من قبل الطاغي��ة للقي��م والمف��اهيم التاريخي��ة ...المع

أما الوجه الثاني من هذا الدمار، فيتمثل بأعادة بناء المباني الثرية بشكل حديث، وبأسلوب كيف�ي غي�ر م�دروس،
وصبغها بطابع الحداثة المختوم طابوقها باسم الطاغية، بعد ازالة قسم كبير من طابوقها الصلي المختوم بأسماء

ليتم التشييد على السس القديم�ة المتهالك�ة،. م.من القرنين السابع والسادس ق) نبونئيد(و) نبوخذنصر(ملوك بابل 
بعد أن تم تغطيتها بكميات هائلة من السمنت والمواد النشائية الخرى ش�ديدة الص�لبة، مم�ا تس�بب ف�ي اه�تراء
ثم دمار تلك الس�س فيم�ا بع�د، وه�ذا م�ا يلحظ�ه الجمي�ع ف�ي منطق�ة القص�ور والبني�ة المحيط�ة بش�ارع الم�وكب

كما ويعد الوجه الثالث من ذلك التخريب مكمل  لسابقيه، وهو أجراء صيانة لبعض أبنية المدينة... وبوابة عشتار
بأس��لوب دع��ائي ركي��ك، بعي��د ك��ل البع��د ع��ن العلمي��ة ال��تي تتطلبه��ا عملي��ة الص��يانة الثري��ة، مم��ا أزال رونقه��ا

حياه��ا الق��ديم، لتب��دوا كأنه��ا ش��يدت ب��المس القري��ب وه��ذا بالفع��ل م��ا حص��ل.. الت��اريخي ال��ذي يعطيه��ا هيبته��ا ومع
م ،.خلل الق�رن الراب�ع ق) الس�كندر المق�دوني(للمسرح اليون�اني، الث�ر والرم�ز الوحي�د المتبق�ي م�ن ف�ترة حك�م 

الذي يمث�ل بوض�وح التم�ازج والتلق�ح الثق�افي ال�ذي حص�ل خلل تل�ك الف�ترة بي�ن الحض�ارة الش�رقية واليوناني�ة،
وهن�اك مث�ال آخ�ر ف�ي ه�ذا الخص�وص ه�و).. الهلنس�تية(، لتنتج ما عرف بالحض�ارة )السكندر(والذي سعى اليه 

،)ش��خاري(وزوجت��ه الله��ة ) ن��ابو(ال��ذي ك��ان مكرس��ا  لعب��ادة إل��ه الحكم��ة والمعرف��ة ) نابوش��خاري(طلء معب��د 
، ف�ي س�ابقة مؤلم�ة م�ن الص�عب تص�ورها علمي�ا ،)البوي�ة(باللونين البي�ض والس�ود مس�تخدمين الل�وان النفطي�ة 

ال�ى س�مك أك�ثر م�ن) طبقة الععت�ق(أدت بالتالي الى أهتراء وتقشر الطبقة الخارجية من جدران المعبد التي تسمى 
قد يتبادر للذهن في الوهلة الولى بعد الذي تم أيجازه أن الدمار والتخريب هو ك�ل..... سم، متأثرة بذلك الطلء4

أن الذي يستوجب توضيحه بهذا الخصوص، هو أن ما يلح��ظ... ذلك، لكن واقع وحقيقة المر أكثر مرارة وأشد
اليوم من بقايا أبنية هذه المدينة هو فقط بقايا الفصول المتأخرة من مسرحية تاريخه��ا الموغ�ل بالق�دم، ال�ذي يض�م

ب��ابلي... (م، والمتمثل��ة ب��الدوار التاريخي��ة.الف��ترات التاريخي��ة والدوار الحض��ارية ال��تي أعقب��ت الق��رن الس��ابع ق
لتفقد المدينة أهميتها بع�د أن ش�يدد)... فترة حكم السكندر المقدوني/يوناني)... (فارسي أخميني)... (حديث أو كلدي

لك�ن الهمي�ة)..... الم�دائن(ق�رب ) س�لوقية(وهو خليفة السكندر في حك�م بلد الراف�دين م�دينته الجدي�دة ) سلوقس(
الكبر ه�و م�ا أحت�وته المدين�ة ف�ي طبقاته�ا السع�فلى الغي�ر منقب�ة ح�تى الن، ال�تي يع�ود تاريخه�ا ال�ى مطل�ع الل�ف

ق�د جع�ل م�ن جن�وب) س�ومر(فبينم�ا ك�ان ش�عب .. م، متزامنة م�ع نش�أة م�دن وادي الراف�دين وازدهاره�ا.الثالث ق



م��ن القس��م الوس��ط) الجزري��ون/الس��اميون(سهل الرافدين موطنا  لسكناه ومنطلق��ا  لنش��ر حض��ارته العظيم��ة، أتخ��ذ 
لذلك السهل مستقرا  لهم، لتشييد مدنهم وتشكيل كيانهم السياسي وبنيانهم الجتم��اعي الخ��اص به��م، وم��ن بي��ن تل��ك

....الحاضرة الول��ى والك��بر للس��اميين) كيش(، حيث كانت حينها قرية صغيرة تابعة لمملكة )بابل(المدن انشأت 
وبتتبع التسلسل التاريخي لوادي الرافدين يتبين أنه مرت على المدينة س��تة أدوار حض��ارية س��بقت الدوار النف�ة

كشي أو ب��ابلي)... (بابلي قديم)... (سومري حديث)... (أكدي)... (فجر السللت.. (هي حسب تسلسل القددم.. الذكر
وأحتوى كل من هذه الدوار عدد غير محدد أو معروف من الطبقات الثرية تمث��ل)... آشوري حديث)... (وسيط

وم��ع تع��دد ه��ذه الدوار ف��أن أهميته��ا ب��رزت بش��كل. مراحل السكنى التي تعاقبت على المدينة خلل تلك الف��ترات
م الموازية لفترة العصر الكدى، حيث من.هي فترة القرن الرابع والعشرين ق... خاص خلل ثلث فترات منها

عاص�مة الك�ديين ال��تي أسس��ها) أك�د(الراء القوية المطروحة، أن في طبقات هذه الفترة من المدينة شيدت مدينة 
أما الثانية فه��ي الف��ترة البابلي��ة القديم��ة. م التي ليزال موقعها غير محدد حتى الن.ق2370عام ) سرجون(الملك 

)حم��ورابي(م، خاصة خلل فترة حك��م المل��ك الش��هير .الممتدة من القرن العشرين و حتى القرن السادس عشر ق
م أي خلل فترة السيطرة الشورية حيث أص��بحت.م، والخيرة كانت مع مطلع اللف الول ق.ق1750_1792

المدينة عاصمة القسم الجنوبي للمبراطورية، بعد منحها شيئا  من الستقللية الذاتي��ة ف��ي الحك��م رغ��م خض��وعها
، وهذا ما توضحه العديد من النصوص المس��مارية ال��تي ت��ؤرخ ه��ذه الف��ترات م�ن م��دن وحواض��ر)آشور(لعرش 

لذلك فأن أبعاد جريمة الطاغية بعد هذا الدمار ال��ذي ت��م أيج�ازه، تتمث��ل بش��كل أساس��ي بقط�ع. أخرى معاصرة لها
الطريق لجراء أية تنقيبات أثرية مستقبلية في تلك الطبق��ات، وبالت��الي ع��دم معرف��ة خفاي��ا تل��ك الدوار التاريخي��ة
.وكش������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ف أس������������������������������������������������������������������������������������������������������������������رارها

ق��د) باب��ل(ومن تتبع بعض المعطيات الغائبة عن غي��ر المختص��ين ف��ي حق��ل الث��ار يت��بين أن عملي��ة ت��دمير مدين��ة 
أق��ترحت) اليونس��كو(م��ا ح�دث خلل تل�ك الف�ترة أن منظم��ة ..... ابتدأت في مطل��ع الس��بعينات م�ن الق�رن الماض��ي

تها لئحته��ا لل��تراث الع��المي .تبني مشروع ثقافي كبير للمدينة التاريخية، باعتباره��ا م�ن الم��دن الب��رز ال��تي ض��مد
ويشمل أجراء تنقيبات واسعة في طبقاتها الثرية السفلى، أي من حيث أنتهى المنقب��ون اللم��ان ف��ي تنقيب��اتهم م��ع
نش���وب الح���رب العالمي���ة الول���ى، وأيض���ا  أج���راء ص���يانة علمي���ة لبع���ض البني���ة المهم���ة، كالقص���ور والمعاب���د
المس��تظهرة خلل تل��ك التنقيب��ات، والع��ائدة ال��ى الدوار المت��أخرة م��ن المدين��ة، عل��ى أن يت��م تنفي��ذ ذل��ك المش��روع

......بالتعاون مع العديد المؤسسات الثارية العالمية الراقية، وبتموي��ل م�ن بع��ض المؤسس��ات الثاري��ة المريكي��ة
كانت العقبة الكبرى في أجراء تلك التنقيبات المقترحة هي نفسها التي جابهت اللمان في مطلع القرن المنصرم،

من المدينة الثري��ة بالمي��اه الجوفي��ة المتس��ربة م�ن ش��ط الحل��ة المح��اذي له��ا،) السفلى(أل وهي غمر تلك الطبقات 
مما جعل من المحال الحفر والتنقيب فيها لعمق أكثر م��ن خمس��ة أو س��تة أمت��ار، علم��ا  أن عم��ق الطبق��ات الثري��ة

ل��ذلك ك��ان ال��تركيز ف��ي الدراس��ات. السفلى المغمورة بالمياه قد قعددر ب��أكثر م��ن عش��رين أو خمس��ة وعش��رين م��ترا 
عل��ى أث�ر ذل��ك. العلمية الممهدة لتنفيذ المشروع، هو كيفية التغلب على هذه المشكلة التي ب�دت مستعص��ية للجمي��ع

م فريق م�ن علم��اء الث��ار وال��ري المريك��ان بع��د أج��راء دراس��ة مستفيض��ة له��ذه المش��كلة مقترح��ا ، يتك��ون م��ن قدد
أولها بناء جدار كونكريتي مع أمتداد شط الحلة وبعمق��ه وموازي��ا  للمدين��ة الثري��ة، الغاي��ة من�ه أيق��اف.... مرحلتين

بع��دها يب��دأ العم��ل بالمرحل��ة الثاني��ة. ومنع تسرب المياه المتدفقة من الشط الى تلك الطبقات المراد الوصول اليه��ا
وه��ي تجفي��ف المي�اه المتراكم��ة ف��ي تل��ك الطبق��ات، ع�ن طري��ق حف��ر ع�دد م�ن المب��ازل وقن��وات تص��ريف المي�اه،

ثم بعد اتمام كل ذلك يصبح الطريق ممهدا  للمباشرة بتنفيذ... أضافة الى أستخدام عدد كبير من المضخات المائية
بالتنسيق م��ع المؤسس��ة الثاري��ة العراقي��ة، بت��وجيه ال��دعوة لكاف��ة المؤسس��ات الثاري��ة) اليونسكو(مشروع منظمة 

وم��ع أن تل��ك الدراس��ات ل��م. العالمية، لقامة مشروع عالمي للتنقيب في المدين��ة والكش��ف ع�ن ماض��يها المجه��ول
تؤكد تماما  نجاح المرحلة الول��ى، لك�ن بالمقاب�ل ك�انت ف��رص نجاحه��ا أيض��ا  بمس��توى جي��د تتج��اوز الس��بعين ف�ي

ل��ذلك ب��الرغم م��ن ه��ذه النس��بة والكلف��ة المادي��ة الك��بيرة ال��تي يس��تنزفها، ب��دأ التخطي��ط لتنفي��ذ ه��ذا المش��روع. المئة
ازاء ه��ذا التح��رك ال��دولي النش��ط ال��ذي رافق��ه عق��د العدي��د م��ن المحاض��رات والم��ؤتمرات المص��غرة... العملق

والندوات التنسيقية مع المؤسسة الثارية العراقية بخبرائها وعلمائها المتحمسين ك��ثيرا  حينه��ا له��ذا العم��ل، ك��انت
الس��لطة الحاكم��ة تعم��ل بالض��د تمام��ا  م��ن ذل��ك، حي��ث ب��دا أن��ه ل ي��روق له��ا اتم��ام الم��ر، خاص��ة مس��ألة العلم��اء

ل��ذلك ب��دل  م��ن أب��داء التس��هيلت وتق��ديم المس��اعدة الممكن��ة للس��اعين في��ه، أخ��ذت.. المريك��ان ال��ذين تبن��وا التنفي��ذ
بوضع العراقيل أمام المشروع لوئد فكرته في مهدها، مبت��دئة بتش��ويه ص��ورته اعلمي��ا ، ك��ونه مخط��ط ص��هيوني

ث��م ب��دأت بت��وجيه الض��غوط الش��ديدة... لتدمير المدينة، التي طالما بشدر أنبياء اليهود بأن لن تقوم له��ا قائم��ة مج��ددا 



)باب��ل(بع��دها ت��م ص��رف أنظ��ار المؤسس��ات الثاري��ة ع�ن ه��ذه مدين��ة . على العلماء العراقيين الداعمين للمش��روع
هد الث��اري العراق��ي والع��المي للعم��ل ف��ي مش��روع أنق��اذ آث��ار ح��وض  ..ف��ي محافظ��ة دي��الى) حمري��ن(وتوجيه الجع

ليتفرغ بعدها الطاغي�ة خلل عق��د الثمانين��ات لتنفي��ذ فكرت��ه العبثي��ة ال��تي أراد م��ن خلله��ا ب��دون أدن��ى ش��ك ت��وجيه
اهانة للشعب، عن طريق دفن ماضيه المشرف ال��ذي أحتض��نت بعض��ا  من�ه ه��ذه المدين��ة، مس��تغل  ظ��روف حرب��ه
المجنونة مع أيران، بعد ترويج هائل من قبل ماكنته العلمية الكاذبة، لتصور هذه الجريمة كجزء من أنتصاره

برف��ع مدين��ة) اليونسكو(التي كان من أهم نتائجها السلبية قيام منظمة . ضد الصهيونية) الدونكيشوتية(في معركته 
.م����������������������������ن لئح����������������������������ة ال����������������������������تراث النس����������������������������اني الع����������������������������المي ) باب����������������������������ل(

تعبة بما تع��انيه م��ن وض��ع ب��ائس للغاي��ة ل يلي��ق بماض��يها أن قراءة واقع حال العراق اليوم ومؤسسته الثارية المع
العريق للسف لمحدودية امكانياتها، وقلة كفاءتها وخبراتها العلمي��ة وتخبطه��ا الواض��ح ف��ي وض��ع سياس��ة آثاري��ة
ناجحة، بسبب أوضاع البلد السياسية والمنية والقتصادية المضطربة، أعتق��د أن��ه م��ن اله��ذر أن ننتظ��ر م��ن ه��ذه

وأعادتها ال��ى س��ابق) بابل(المؤسسة أن تأخذ على عاتقها بشكل منفرد معالجة مشكلة علمية معقدة كمشكلة مدينة 
ل��ذلك ف��ان الح��ل الوحي��د لنق��اذ ه��ذه الحاض��رة التاريخي��ة ه��و أن تتظ��افر جه��ود جب��ارة محلي��ة ودولي��ة... عه��دها

بمش��اركة المؤسس��ات) اليونس��كو(تب��دأ بعق��د م��ؤتمر دول��ي ك��بير بأش��راف منظم��ة .. للتخطي��ط الص��حيح لمعالجته��ا
الثاري��ة العالمي��ة الفاعل��ة، لوض��ع الدراس��ات العلمي��ة الناجع��ة لكيفي��ة التعام��ل م��ع واق��ع المدين��ة الثري��ة ف��ي ظ��ل

أي أن تك��ون المعاجل��ة بش��كل حمل��ة انق��اذ دولي��ة، تك��ون. الخراب الحاص��ل له��ا، وايج��اد الحل��ول المناس��بة لزالت��ه
وماع��دا.... متزامنة مع أحياء المشروع القديم الذي سبق ذكره، عل��ى أن تتبن��ي جه��ات بعينه��ا تنفي��ذ ذل��ك وتم��ويله

ذلك تبقى جميع الحلول والمعالجات محدودة الجدوى والتأثير، ولن تتمكن م��ن أج��راء انق��اذ حقيق��ي لم��ا تعرض��ت
له المدينة من دمار وخ��راب أب�ان تل��ك الف�ترة المظلم��ة م�ن تاري��خ الع��راق، لتبق��ى ش��اهدا  عل�ى م��دى همجي��ة ذل��ك

.الطاغية وكرهه العمى للحضارة والتمدن
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