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[ األميركيون يراقبون المنطقة باألقمار الصناعية ويعرفون من يدمر اآلثار لكنهم ال يتحركونبياتريس أندريه سالفيني: ما يجري لألثار في العراق والشام تطهير ثقافي

 [ تحولت المواقع األثرية في سوريا والعراق إلى مورد مادي القتصاد العائالت وتجارة االسلحة [ الكثير من القطع األثرية التي نهبت ودمرت أصلية  وليست مجسمات كما شاع في اإلعالم

عن دار {الفـرات للنشـــر والتـوزيـــع}، بييـروت، صدرت مجموعة 

 بي}، للشاعرة اللبنانية سلوى 
ّ

شعرية بعنوان {ال يكفي أن تجن

فرح. المجموعة من القطع المتوسط.

صدر عن {سلســـلة الثقافة الشـــعبية}، التي تصدرها {الهيئة 

المصرية العامة للكتاب} كتاب جديد للباحث عمرو عبد العزيز 

منير، بعنوان {ثورات مصر الشعبية}.

صدر عن دار {العين للنشـــر}،  كتاب بعنوان {عين كاوه}، وهو 

مجموعة من القصـــص القصيرة للكاتب العراقي عبد اإلله عبد 

القادر.

عـــن {دار الفارابـــي للنشـــر}، ببيـــروت، صـــدر كتـــاب بعنـــوان 

{ومضـــات مـــن القلب}، تأليـــف الكاتب اللبنانـــي مكرم كاظم 

خليفة. الكتاب من القطع المتوسط.

عن دار {اآلن ناشـــرون وموزعون}، صدر كتاب بعنوان {مقامات 

تراثية}، لمؤلفه الباحث األردني ســـميح مســـعود. يقع الكتاب 

في 148 صفحة من القطع الكبير. 

عـــن {الهيئة المصريـــة العامة للكتاب}، صـــدرت رواية بعنوان 

{ذاكـــرة الجـــدران}، للكاتبة المصرية إقبال بركـــة. الرواية من 

القطع المتوسط.
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ثقافةثقافة

أسماء كوار

} باريــس -  المديـــرة الســـابقة لدائرة اآلثار 
الشـــرقية في متحف اللوفر والتراث المحافظ 
عمومـــا، اعتبـــرت أن تدميـــر هـــذه المعالـــم 
الحضارية هـــو كارثة بكل مـــا تحمله الكلمة. 
مطالبة المجتمـــع الدولي بالتحـــرك من أجل 
حماية التراث وتفعيل كل االتفاقيات المعتمدة 
في هذا اإلطار، مشـــيرة إلى أنه ال يجب الخلط 
بين من يبيع قطعة أثرية، ألنه مضطر إلى ذلك 
وواقـــع تحـــت طائلة الجوع، وبيـــن ذاك الذي 
يســـتغل الوضـــع األمني ليتاجر فـــي التحف 

واآلثار بقصد الربح السريع.
وصفهـــا  صاغـــت  ســـالفيني  بياتريـــس 
لحضارات الشرق بدقة الباحثة في علم اآلثار، 
محاولـــة أن تنقل المعلومات والصور عن تلك 
الروائـــع لقرائهـــا ولـــزوار المتاحف ومحبي 
اآلثـــار ولألجيـــال في المـــدارس، الكتشـــاف 
حضارات شـــرقية عرفتها اإلنســـانية، فكانت 

بحق مركز إشعاع للعالم.
عندمـــا زارت ســـالفيني متحـــف الموصل 
يضـــم  األخيـــر  هـــذا  كان   ،2001 عـــام  فـــي 
ممتلكات ثقافية نادرة لحضارات اآلشـــوريين 
والســـومريين والبابلييـــن؛ تماثيـــل أصليـــة 
وأخـــرى مماثلـــة نصفيـــة كانـــت عمالقة في 
صمودها لمدة قـــرون، ُدّمرت بالمطرقة. معالم 
أثرية في الحضر شـــاهقة العلو حفرت بآالت 
ثقب الصخور، ومبان لمدينة حضارية صمدت 
أمـــام إمبراطوريـــات تلـــك العصـــور جرفـــت 

بجرافات التدمير والخراب.
في هـــذا الحوار تكشـــف ســـالفيني أنها 
اســـتطاعت أن تتعـــرف على قطـــع مهّربة من 
العراق وسوريا وقد أعيدت إلى موطنها األم. 

[ الجديد: تدمير المتاحــــــف ومواقع الحفر ونهب 
ــــــار ذات القيمــــــة الكبيرة تتواصل في ســــــوريا  اآلث
كمــــــا في العراق، كنوز أثرية مرت طّي الكتمان من 
ــــــة. ماذا تمثل  قبل الشــــــبكات اإلجرامية واإلرهابي
هذه األعمــــــال التي تتعرض للنهــــــب واالتجار غير 

المشروع؟

] سالفيني: اشـــتغلت على التراث األثري 
الشـــرقي لســـنوات عديـــدة، وزرت دوال كثيرة 
منهـــا العـــراق وســـوريا واليمـــن ووقفت عن 
قـــرب على تراث يمتد آلالف الســـنين واطلعت 
علـــى كنوز لحضارات تعاقبـــت على المنطقة. 
زرت العراق قبل الغزو األميركي بشـــهرين في 
جانفـــي 2003 وعدت في 2011 وكذلك في 2012. 
كمـــا زرت المواقـــع األثرية العراقيـــة كمواقع 
نمـــرود والموصـــل ونينـــوى ولكـــن أصبـــح 
بالنســـبة إلينا نحن األوروبييـــن من الصعب 
الدخول إلى الموصل منذ سنوات. العراق وما 
يحمله من ثقافة وحضارة، وســـوريا وما تنام 
عليه من إرث ثقافي حضاري هما أصال ثقافة 
العالم. فدورا أوربوس بسوريا، المدينة التي 
تمتد جذورها إلى القـــرن الثالث قبل الميالد، 
تقع علـــى الضفة الغربية لنهر الفرات وتحمل 
مـــن الكنـــوز األثرية لحضـــارات تعاقبت على 
بـــالد الرافدين كاإلغريق والرومـــان والفرس، 
وفيها كنوز مازالت لم تكتشف بعد، كالكنائس 
القديمة التـــي تحتوي على العديد من التحف 
والقطـــع األثريـــة وتعـــود إلى القـــرن الثالث 
الميالدي (235 م)، هذا الموقع األثري هو أكثر 

المواقع بسوريا تعرضا للنهب والتخريب.

نعلم أن الحروب كانت دائما دمارا وخرابا 
للحضارات ولتراث الشـــعوب واألمم. ومثلما 
شـــهدنا في حروب ســـابقة من طمس وتدمير 
لتراث شـــعوب، نشـــهد اليوم كارثة إنســـانية 
وتاريخية وحضارية. تنظيم داعش دّمر كنوزا 
تاريخيـــة وحضاريـــة فـــي العراق وســـوريا، 
ونهب وسرق قطعا أثرية يعود تاريخها ألكثر 
من 3000 ســـنة، وأصبح يسيطر على أكثر من 
3500 موقع أثري في هذين البلدين. أضف إلى 
ذلك التخريب الذي طال المســـاجد والكنائس 
واألضرحـــة والمقامـــات الدينيـــة مثلما حدث 
أيضا فـــي مالي عندمـــا هاجمـــت الجماعات 
التابعـــة لبوكـــو حـــرام المقامـــات الدينيـــة 
والكنائس. وحيثما كانت الجماعات اإلرهابية 
تنشط باســـم الدين، سواء في ســـوريا أو في 
العراق أو في مالـــي أو في ليبيا، فإنها دائما 

تستهدف األضرحة والمساجد والكنائس.

إدماء التاريخ

ــــــى القطع والمعالم التي  [ الجديد: هل تعرفت عل
ــــــة في العراق وهل  اســــــتهدفت من قبل تنظيم الدول

كلها من نفس الموقع األثري؟

ســـالفيني: القطـــع والمعالـــم التـــي تـــم 
تخريبهـــا مـــن قبـــل داعـــش هي نوعـــان من 
عصريـــن مختلفين، ويعودان إلـــى الحقبتين 
اآلشـــورية والبارثية، أي قبـــل الميالد تقريبا 
بنحـــو 3000 ســـنة، في مـــا بيـــن 2700 و3000 
ق.م. وهـــو عصـــر اإلمبراطوريـــة اآلشـــورية. 
الكنـــوز التي دمرتهـــا أيدي اإلرهـــاب، تتمثل 
فـــي تماثيل ضخمـــة كتمثال الثور اآلشـــوري 
الضخم المجنح والشـــهير وهو تمثال بجسم 
ثور ورأس إنســـان. والـــذي كان في الحضارة 
اآلشـــورية حارســـا لقصـــور ومعابـــد ملـــوك 
اإلمبراطوريـــة اآلشـــورية، وهـــو الـــذي رأينا 
اإلرهابييـــن يحطمونه. وهنـــاك قطع صغيرة 
اســـتقدمت للمتحف من الموقع األثري نمرود. 
هـــذا الموقع هو بقايـــا العاصمة اآلشـــورية 
القديمة، ويضم معالـــم وأطالال ضخمة، حيث 
كانت هناك العديد من المدن اآلشورية الهامة 
التي توجد في محيط الموصل. وكانت نمرود 

على بعد عشرات الكيلومترات من الموصل.
تحطيم هذه المعالم الحضارية هو كارثة، 
بـــكل ما تحمله من معنـــى. القطع أو التماثيل 
األخـــرى التي خّربـــت أيضا هي قطـــع أثرية، 
اســـتقدمت إلـــى متحـــف الموصل مـــن موقع 
الحضـــر الواقع 110 كلم جنوب غرب الموصل 
على أبواب الصحراء. تلـــك المدينة التي هي 
فخـــر العراقيين، حيـــث كانت الحضـــر التي 
تتربـــع على أطراف الصحـــراء، تعتبر مفترق 
طـــرق للقوافل التجارية، وهي مكان للتســـوق 
بين الشـــرق والغرب. ويحظى الموقع بأهمية 
قصـــوى لمـــا يحتويه من كنـــوز أثرية وتحف 
ومعالم ظلت تقاوم قســـوة الطبيعة واإلنسان 
صامدة آلالف الســـنين. وعرفت هـــذه المدينة 
األثريـــة بين القرن األول قبـــل الميالد والقرن 
األول الميـــالدي، أي على مـــدى حوالي 2000 
ســـنة، كانت مطمعا للرومـــان، واإلمبراطورية 
البارثية ذات األصول اإليرانية والتي هيمنت 
علـــى بالد الرافدين منـــذ 129 قبل الميالد إلى 

غاية منتصف القرن الثالث الميالدي.
بنيـــت المدينـــة علـــى موقع مـــن الحجر 
المصقـــول على ارتفاعات كبيـــرة، وبقيت تلك 
المعالـــم صامدة وفريـــدة من نوعهـــا في كل 
المنطقة. وظلت بعض المعابد راسخة في علّو 
شامخ حيث كان اإلله الرئيسي لإلمبراطورية 
المهيمنة هو إله الشمس. وهناك معابد أخرى 
كبيرة تحمل أقواســـا مميزة ومزينة بتماثيل 
نصفية. التماثيـــل وضع بعضها في المتحف 
وقد اســـتقدمت من موقع الحضـــر وهي التي 

حطمت، مثلما يظهر في الفيديو.
الشـــيء المهم بالنســـبة إلى العراقيين أن 

مدينـــة الحضر هي مدينة عربية، اســـتطاعت 
أن تحافظ على ثقافتها المميزة وبقيت تقريبا 
مســـتقلة رغم أنهـــا ُضّمت إلـــى اإلمبراطورية 

البارثية بعد حصار طويل.
 وكانت محل صـــراع بين اإلمبراطوريتين 
الرومانيـــة والبارثية، كما حـــاول اإلمبراطور 
الرومانـــي تراجان في 116 للميالد الســـيطرة 
على مدينة الحضر، لكنه فشل في ذلك، وبقيت 
الحضـــر صامـــدة في شـــموخ وكبريـــاء أمام 

الرومان.

نسخ أصلية

ــــــاك العديد مــــــن المختصين  ــــــد: لكن هن [ الجدي
والهيئات المعنية أشــــــارت إلى أن المعالم والقطع 
والتحــــــف األثرية التي تعرضــــــت للنهب والتخريب 
من قبل التنظيم اإلرهابي ســــــواء في العراق أو في 
ســــــوريا هي مجسمات وليســــــت أصوال. هل هذا 
يقلل من حجم الخسارة، وهل معنى ذلك أن القطع 
األثرية األصلية وذات القيمة الكبيرة هي في مأمن 

من التخريب أو النهب؟

] سالفيني: ال، هذا ليس صحيحا. الكثير 
مـــن القطـــع التي خّربـــت أو ُنهبـــت هي قطع 
أصليـــة، وليس كما أشـــيع أنها مجســـمات، 
وأخـــرى أعيد بناؤها من قطـــع مبعثرة، ولكن 
هنـــاك من بين القطع التي خربت نســـخ لقطع 
أصلية موجودة فـــي متاحف أخرى لكن حتى 
هذه النسخ لها أهمية كبيرة. حتى المجسمات 
مثل مجســـمات األقواس اآلشـــورية تحمل من 
القيمـــة األثرية الشـــيء الكثير. فحتى تخريب 
المجســـمات هـــو عمل غير الئـــق وليس فعال 
إنســـانيا أو حضاريا، ألن بعض المجســـمات 
لها نفـــس القيمة مع التحف والقطع األصلية. 
رأيـــت في كردســـتان مثال مجســـما لمنحوتة 
موضوعـــة على جدار صخري، وهـــذا الجدار 
الطبيعيـــة  للعوامـــل  معـــرض  الصخـــري 

والعوامل اإلنســـانية، ولكن لـــم يطرأ عليه أّي 
تغيير لمئات الســـنين. المجّســـمات القديمة 
هـــي غالبا ما تحفظ بشـــكل أحســـن، وتحفظ 
المنحوتات الملحقـــة أفضل من األصلية. هذا 
يعني أن المجسمات يمكن أن تكون لها أهمية 
كبـــرى. ولكن الشـــيء المؤكـــد أن القطع التي 
ُنهبـــت وخّربت في متحـــف الموصل ونمرود 
كانـــت قطعا أصلية. وليس صحيحا أن القطع 
التي خّربت بمتحف الموصل كانت 90 بالمئة 

منها غير أصلية، لألسف هي أصلية.

[ الجديد: أصبح الوضــــــع مقلقا للغاية، مما دفع 
ببعــــــض الهيئات المختصة في حماية التراث تبّني 
ــــــن أن هذه الخطط كفيلة  خطــــــط عاجلة. هل تعتقدي
ــــــراث الذي يمتّد ألكثر من  ومجدية لحماية هذا الت

3300 سنة، وكيف؟

] ســـالفيني: في مثل هذا الوضع ال يمكن 
التحرك على المســـتوى األمنـــي، ولكن يمكن 
التحرك وحماية التراث على مستوى المتاحف 
والمختصين في مجـــال اآلثار من خالل جمع 
الوثائـــق األساســـية، ورقمنـــة كل األبحـــاث 
واالكتشـــافات، وجرد كل القطع الموجودة في 
المتحـــف، باإلضافـــة إلى المعالـــم التاريخية 
واألثرية التي تقدر بأكثر من 2000 موقع. أعلم 
أن متحف دمشق خضع لجرد مهم، ولكن ليس 
األمر كذلك بالنسبة إلى متحف بغداد، رغم أن 
علماء اآلثار والمختصيـــن يعملون على جرد 
ضخم لـــم ينته بعـــد، ألن العراق، كمـــا نعلم، 
ينام على كنوز مـــن الحضارات، وهو مهد كل 
الحضارات اإلنســـانية المتعددة. إضافة إلى 
ذلك القطع األثرية والمعالم التي يتم اكتشافها 
باستمرار، وال يمكن جردها في ظرف قياسي. 
إذن مـــا يمكن عمله هو جمـــع الوثائق ورقمنة 

ما يمكن رقمنته.
 وإذا توفـــرت الســـبل ال بـــد مـــن محاولة 
إعـــادة القطـــع التـــي ســـرقت بالتعـــاون مع 

الهيئـــات الدولية. وقد نجـــح المختصون في 
إعادة الكثيـــر من القطع المهّربـــة من العراق 
وســـوريا في ما بين السنتين 2011 و2014. ما 
يمكن فعلـــه أيضا وقد نجح فيـــه العراقيون، 
ويجـــب أن يحـــذو حذوهـــم الســـوريون، هو 
االســـتمرار في األبحاث من قبـــل المختصين 
في المواقع األثرية وعـــدم هجرها. ألننا نعلم 
أن المواقـــع األثرية تتعرض للنهب والســـرقة 
عندما يهجرها أهل االختصاص. وأقصد هنا 
علماء اآلثار والباحثين. ولذلك هناك شبكة من 
العلمـــاء والباحثين في اآلثـــار تضم عراقيين 
وســـوريين تحاول بوسائل محدودة، وفي ظل 
غيـــاب األمن، أن تقوم بحمايـــة التراث األثري 

العراقي والسوري.

تطهير ثقافي

[ الجديد: ما يحدث اليوم في بالد الرافدين ليس 
وليد اللحظة ولم يكن وليد األمس، هل هو في رأيك 
نوع من ”التطهير“ الثقافي والحضاري الذي يطال 

أعتى الحضارات وأقدمها؟

] سالفيني: هناك العديد من المستويات، 
واألمر معقد نوعـــا ما، إذ على مّر الزمان، كان 
نهب وتخريب المواقـــع والمعالم األثرية أمرا 
واقعـــا. أوال هنـــاك ما يحدث خـــالل الحروب 
الكبـــرى منـــذ القـــدم، وخـــالل كل النزاعات، 
هناك نهـــب وال يمكننا حظـــره، وهناك أيضا 
نهـــب للتحـــف في المواقـــع األثريـــة، وأيضا 
ال يمكننـــا منعـــه. واليـــوم يضـــاف إلـــى كل 
هـــذا النهـــب اإلرهابـــي والتخريب مـــن قبل 
داعـــش، أكبر عمليـــات نهب وســـرقة للتحف 
والقطع األثرية في الشـــرق األوســـط بدأت في 
الســـبعينات واشـــتدت وتيرتها فـــي الحرب 
العراقية اإليرانية 1979، حيث ظهرت شـــبكات 
تهرب التحف والقطـــع األثرية، مثلما نتحدث 
كثيـــرا عن نهب بغداد في 2003. ولكن قبل هذا 

بياتريس أندريه سالفيني مختصة في علم اآلثار وأمينة عامة للتراث، وهي املديرة السابقة 
لدائرة اآلثار الشــــــرقية في متحف اللوفر، وضعت عدة مؤلفات عن حضارة الشرق منها 
ــــــني النهرين، حيث  ــــــث تعتبرها القلب الروحــــــي والفكري جلميع بالد ما ب ــــــة بابل“، حي ”هيب
ــــــي تعاقبت على بالد ما بني  تختمر اإلنســــــانية وتتجســــــد معانيها في تلك احلضارات الت
النهرين، وقد أضاءت بنورها على العالم بأسره. كانت مركز الكون، مثلما تقول سالفيني 
ورمزا النســــــجام العالم، وهي التي ولدت من قوة اإلله األعلى، مردوخ، منظم الكون، كما 

تقول.
في هــــــذا احلوار الذي خصت به مجلة ”اجلديد“، تتحدث بياتريس ســــــالفيني عن املعالم 
األثرية والتحف الفنية التي دمرت من قبل اإلرهاب والتي تعتبر خسارة فكرية وحضارية 
ــــــة لن تعّوض على مــــــدى العصور، والتي متتد إلى احلقبتني اآلشــــــورية والبارثية،  وثقافي
وتعود إلى ما قبل امليالد تقريبا بنحو 3000 ســــــنة، أي بني 2700 و3000 ق.م. منذ عصر 
اإلمبراطورية اآلشــــــورية، كما شــــــرحت ســــــالفيني التي تعرفت على التماثيل التي دمرها 
اإلرهــــــاب، فــــــي متحف املوصل وهو مــــــن أروع املتاحف في العراق، مشــــــيرة إلى متثال 
الثور اآلشــــــوري الضخم املجنح والشــــــهير بجســــــم ثور ورأس إنســــــان. والذي كان في 
احلضارة اآلشــــــورية حارسا لقصور ومعابد ممالك اإلمبراطورية اآلشورية، وقطع أخرى 
استقدمت إلى املتحف من املوقع األثري ”منرود“ الواقع في محيط املوصل والذي هو من 
بقايا العاصمة اآلشــــــورية القدمية، حيث متتد معالم املدينة الضخمة وأطاللها شاهقة في 

السماء، وفي حتّد للطبيعة واإلنسان.

التاريـــخ كان هناك نهب لقطـــع أثرية وتحف 
نـــادرة وأيضا ضياع للوثائق، وهما شـــيئان 
مختلفان. مدير ســـابق للتحف القديمة قال لي 
إنه خالل الحـــرب العراقية اإليرانية تم وضع 
جزء كبير من محتويات المتحف في صناديق 
حديديـــة وتم لـــف القطع بالقطـــن. وهو ما ال 
ينصح به في بلد مناخـــه حار ورطب، خاصة 
في بغداد، العملية كانـــت للحفاظ على القطع 
والتحـــف بالوســـائل المتوفرة. وتـــم توزيع 
الصناديـــق على أماكن شـــتى فـــي كل البلد. 
ولكن الحرب اســـتمرت وجـــاءت بعدها حرب 
الخليـــج ثـــم الحصار. جـــزء من هـــذه القطع 
ضاع، وبعضها أتلف في الصناديق الحديدية، 
رغـــم أن جزءا منها تمت اســـتعادته وترميمه 
وبعضهـــا خّرب. إذن، أريـــد أن أقول إن هناك 
عدة طرق ووســـائل لتدمير التراث األثري. أما 
النهب خارج الحـــروب والنزاعات، فهو أيضا 
موجـــود منـــذ الســـبعينات، هناك الشـــبكات 
الكبرى الخاصة، والمختصـــة في نهب اآلثار 
خـــارج الحروب، لكنها تســـتفيد أكثر وترتفع 
أســـهمها خالل الحروب. هذه الشبكات تنشط 
على مســـتوى التحف النادرة، والقطع األثرية 
ذات األهمية الكبيرة. ويمكن أن يحتفظ بقطعة 
أثريـــة ألعوام في قبو منـــزل دون أن تظهر أو 

تخرج للعلن.

يعرفون وال يتصرفون

[ الجديد: ال يوجد حل عســــــكري بحت للهجومات 
ضد الثقافــــــة والحضارات، ولكن هــــــذه الهجمات 
هــــــي جرائم حرب ويجب أن يعاقب عليها على هذا 
النحــــــو. كيف يمكن توفير مثل هــــــذه الحلول لهذا 

النوع من الجريمة ومكافحتها؟

] سالفيني: يجب أن نعترف أوال أنه تمت 
إعادة فتح متحف بغداد بـــإرادة عراقية فقط، 
وليس ألّي أحد الفضل في فتح متحف بغداد. 
ووحدهم العراقيون رفعـــوا التحدي وأعادوا 
فتـــح المتحف في ظروف قاهرة. طبعا الوضع 
يحّتـــم أحيانا أن تتوقـــف األبحاث في بعض 
المواقـــع التي تشـــكل خطرا علـــى الباحثين 
الســـوريون  أصدقاؤنـــا  فحتـــى  والعلمـــاء، 
والعراقيـــون ال يعرفـــون ما يحـــدث فعال على 
هذه المواقع. وهنا يجب اســـتغالل الوســـائل 
المتطورة والعســـكرية ويجـــب أن تلعب هذه 

الوسائل دورها كاألقمار الصناعية والطائرات 
المتطورة كالطائرات دون طيار. وهو أمر متاح 
ويمكن االســـتعانة بهذه الوســـائل لمعرفة ما 
يحدث فـــي المواقع األثرية من تخريب ونهب. 
أنـــا ال أفهم كيف ال يمكـــن معرفة ما يحدث في 
موقـــع ما في العراق أو في ســـوريا، في حين 
أنـــه يمكن إخضاع العالم للتصنت والطائرات 
االستكشـــافية. األميركان يحّضرون لشيء ما 
واألقمـــار الصناعيـــة تراقب المواقـــع األثرية 
ذات األهميـــة وأعـــرف أن هناك في واشـــنطن 
قائمة دوريـــة للمواقع التي تتعرض للتخريب 
والدمـــار، وهناك أيضـــا فيديوهات حيث نرى 
المواقع وهي تتعرض للتخريب والنهب سواء 
في العراق كما في سوريا. فاألميركان يعرفون 
من يخرب المواقع. لكن لماذا ال تستعمل هذه 
الوســـائل لحماية المواقع. هذا هو الســـؤال 

الذي يطرح نفسه بإلحاح.

قصص التهريب

ــــــد: يقــــــول الخبراء إن االتجــــــار بالتحف  [ الجدي
واآلثار ال يمكن تقدير حجمه. رغم أن بعض التحف 
المعروضة في األسواق الغربية غير أصلية. كيف 
استطاعت هذه التجارة أن تخلق سوقا موازية لها؟

] ســـالفيني: عندما نتحدث عـــن االتجار 
بالتحف والقطـــع األثرية النـــادرة، فبالتأكيد 
يؤول بنـــا الحديث إلى عمليـــات النهب التي 
تمـــّس المواقـــع في حـــاالت الحـــرب كما في 
حاالت الســـلم. هناك شـــبكات قوية على أعلى 
مســـتويات، وعندما تحدث عمليات نهب على 
مستوى عال، تتســـرب القطع والتحف بشكل 
ســـلس ويصبح اقتناء هذه القطع في متناول 
المهتّمين بشـــراء القطع األثرية. وهو ما خلق 
هـــواة يحاولون اقتناء القطـــع النادرة إلعادة 
بيعها للخواص بأسعار خيالية. هذا ما حدث 

في أوقات السلم.
لكن ما يحدث اآلن، لألسف، هو أن اإلرهاب 
بشـــّتى أنواعه أصبح يسترزق من موارد هذا 
المجـــال، وتحّولت المواقع األثرية إلى مناجم 
تدّر األرباح وتمّول العمليات القتالية وشـــراء 
األســـلحة. وهـــذا ما يحـــدث اآلن في ســـوريا 
والعراق، لكـــن هذه التجـــارة أيضا أصبحت 
علـــى مســـتويين، بين مســـتوى يســـعى إلى 
الحصول علـــى الكنوز األثرية ومن ثمة بيعها 
واقتناء األســـلحة المدمرة، وبين ذاك اإلنسان 
الـــذي يقاوم مـــن أجـــل العيش، فيلجـــأ لبيع 
التحـــف األثريـــة لمواصلة العيـــش والحياة. 
وهنـــا يتحـــّول االّتجـــار بالقطـــع األثرية إلى 
تجارة مشروعة، ألنه إذا رجعنا إلى ما يحدث 
في سوريا، نجد أن الشعب يتاجر بهذه القطع 
ألنه جائع، وبالتالي هو مضطر لمثل هذا، وال 
يدرك القيمة التاريخيـــة أو الحضارية للقطع 
التـــي يبيعهـــا أمـــام جوعه. لقد شـــاهدنا في 
ســـوريا كيف أن المواطنين يقفون في طوابير 
طويلة من أجل قطعة خبز، وفي نهاية المطاف 

يقصفـــون بالطائرات أو يرمـــون بالرصاص. 
فكيف ال يتاجر المواطن البسيط بقطعة أثرية 
مقابل أن يحصل على مال يعيل به أطفاله؟ إذن 
ال يمكننا مقارنة شـــخص يبيع قطعا أثرية، ال 
يعرف قيمتها الحضاريـــة والتاريخية، مقابل 
أن يقتـــات أو من أجل أن يســـّد رمـــق أطفاله، 
وذاك الشـــخص الـــذي ينّظم ويدفـــع من أجل 
ســـرقة ونهب اآلثـــار من أجل جنـــي أموال أو 
التباهـــي بامتـــالك كنـــز يمتـــد تاريخه آلالف 

السنين.
وال بد من القول إن التحف والقطع القّيمة 
والثمينة المســـروقة والتي تهـــّرب عن طريق 
الحـــدود، (مثـــال القطـــع األثريـــة العراقية أو 
الســـورية تتســـّرب عن طريق الحدود التركية 
لتصـــل إلـــى األســـواق الغربية) ليســـت في 
معظمها أصلية. وهناك من التحف المسروقة 
مـــن المتاحـــف العراقية أو مـــن متحف دورا 

السوري استغرق بها األمر سنوات لتصل إلى 
األسواق الغربية.

نعم اســـتعدنا الكثير من التحف العراقية 
مـــن األســـواق الغربيـــة، وكان آخرهـــا قطع 
اســـتعيدت في الجمـــارك الفرنســـية وقدمت 
مـــن الســـوق اللندنية ومـــّرت علـــى الجمارك 
الفرنسية، واســـتطعنا تحديدها واستعادتها 
ومـــن ثـــّم تســـليمها إلـــى الســـفير العراقي 

إلرجاعها إلى متحف بغداد.
كّنا ننّســـق في متحف اللوفر مع الجمارك، 
وكّنا نعايـــن كل ما يدخل أو يخرج من التراب 
الفرنســـي أو إليه. أما القطع التـــي تهّرب أو 
تدخـــل إلى التـــراب الفرنســـي وال تمـــّر على 

الجمارك، فمن الصعب مراقبتها.

* بياتريس أندريه سالفيني، الرئيسة السابقة 
لقسم اآلثار الشرقية بمتحف اللوفر بباريس.

بياتريس أندريه سالفيني في منزلها بباريس

تفصيل في جدارية آشورية من محفوظات المتحف البريطاني

أحد عناصر ميليشيا داعش يدمر الثور اآلشوري في الموصل

} يتعـــرض التراث اإلنســـاني فـــي العراق 
للنهب والتدمير بشـــكل بلغ أشـــده بتحطيم 
تنظيـــم داعـــش آثـــار متحـــف نينـــوى في 

الموصل.
إلـــى  تعـــود  آثـــارًا  المتحـــف  يضـــم 
الحضارتين اآلشـــورية واألكدية، والتماثيل 
المدمرة يعـــود بعضها لمملكـــة ”الحضر“ 
الموضوعـــة على قائمة اليونســـكو للتراث 
اإلنســـاني (مملكـــة الحضر مملكـــة عربية 
ازدهـــرت فـــي القرنيـــن األول والثاني قبل 
الميـــالد). وكما ظهر بالفيديـــو، تم تخريب 
وتحطيـــم ثوريـــن مجنحين أشـــوريين من 
مدينـــة نينـــوى. ُدّمـــر أحدهمـــا فـــي داخل 
المتحف واآلخر على أســـوار مدينة نينوى، 
وهذان الثوران هما قطع أصلية، أما تماثيل 
مدينة الحضر فيبـــدو بعضها قطعا أصلية 

واألخرى ليست كذلك.
ال يظهـــر الفيديو الذي بثه تنظيم داعش 
عمليات تدمير لقطع أثرية أخرى من نينوى 
غير الثورين المجنحين. وُيخشـــى أن يكون 
هنـــاك المزيد مـــن التدمير آلثـــار نينوى لم 
تظهر فـــي الفيديـــو. وهذا التدميـــر يعتبر 
كارثـــًة ألن بعض القطع لم تجـــر لها عملية 

أرشفة علمية بشكل كامل.
القطع األثرية األصليـــة العائدة لمملكة 
الحضر تشـــكل أهميـــًة بالغـــًة، بعض هذه 
القطع تماثيل لملوك، وأخرى لشـــخصيات 
القوافـــل  إلـــى  يشـــير  وبعضهـــا  مؤثـــرة، 
التجاريـــة، وهـــي بمجموعهـــا تؤكـــد على 
اهتمام الملوك البارثييـــن بمدينة الحضر، 
التي لم تكن تبعد كثيرًا عن الحدود البارثية 

الرومانية.
لّلقى األثريـــة من مملكـــة الحضر طابع 
أثـــري خاص جـــدًا، وهـــذا الطابـــع لم يكن 
معروفًا ال على المســـتوى العلمي وال حتى 
التاريخـــي. وبتدميرها فقدنـــا القدرة على 
متابعة دراســـتها علميـــًا، األمر الذي يجعل 
الخســـارة فادحًة، بغض النظـــر عن قيمتها 

المادية.
كثيـــر مـــن اآلثـــار األشـــورية مازالـــت 
موجـــودة، فـــال توجـــد كل آثـــار نينوى في 
الموصـــل، لكن في أماكـــن أخرى. ومن جهة 
أخـــرى لم يتضح بعـــد ماذا حصـــل للقطع 

األخرى في الموصل. 
مـــن المبّكـــر الفصـــل بذلـــك اآلن، ربما 
يســـتطيع الزمـــالء فـــي المتحـــف العراقي 

إعطاء مزيد من التفاصيل.
أخشـــى أال تمكن حماية التراث العراقي 
إال بالقضـــاء علـــى داعش. ال يمكـــن القيام 
بعملية إلنقاذ التراث واآلثار لوحدها. أقصى 
ما يمكن فعله هنا هو أرشـــفة ومعرفة ما تم 
بيعه وتدميره للقيام بإعادة بنائه وترميمه 

الحقا. لكن هذا ال ينقذ القطع األصلية.
إنها مسؤولية المجتمع الدولي للتدخل 
ضـــد هذا التنظيم المصاب بمرض التدمير: 
تدميـــر الفن واإلنســـان والمجتمـــع. لكنها 
أيضا مسؤولية الدول والمجتمعات الواقعة 

تحت تهديد داعش أن تتحرك ضده.
يزّودنا زمالؤنـــا وأصدقاؤنا في العراق 
وسوريا بمعلومات مفادها أن داعش تمّول 
نفســـها بفـــرض الضرائب علـــى كل أنواع 

التجارة ومنها تجارة اآلثار. 
لكننا لـــم نســـمع حتـــى اآلن أن داعش 
نفســـه يقوم بالتنقيـــب عن اآلثـــار لبيعها. 
يترك داعش عملية البحث عن اآلثار ونهبها 
لتجار اآلثار غير الشرعيين، الذين ينشطون 

بشكل كبير في المنطقة اآلن. 
األكيد أن كل اآلثار التي تأتي من سوريا 
والعـــراق وحتى بلدان أخـــرى في المنطقة 
هـــي قطـــع يتاجر بها بشـــكل غير شـــرعي. 
ويجب علينا إثارة هذا الموضوع من جديد 
فـــي الرأي العـــام، فلو لم يوجد ُمشـــتر لما 
كان هناك بائـــع. إنها آلية العرض والطلب. 
يجـــب توضيح األمر التالـــي لمحبي اقتناء 
القطـــع األثرية: أغلب القطع المعروضة هي 
مهّربة بطريقة غير مشروعة، وبشرائهم لها 
يســـهمون في تمويل ليـــس المافيا فقط، بل 

اإلرهاب أيضًا.
كذلـــك ال بد مـــن تعديل القانـــون ليجبر 
البائـــع على الكشـــف عن المنشـــأ األصلي 
للقطـــع. وهـــذا ال يحصـــل حتـــى اآلن، مع 
األسف. صحيح أن هناك حظرًا على االتجار 
باآلثار الســـورية والعراقيـــة، ولكن نتيجة 
لوجـــود ثغرة عـــدم التصريح عن المنشـــأ، 

يصعب سحب هذه القطع من السوق.
كنت قد عملت بالبحث العلمي في العراق 
وقدت التنقيب في مدينة أوروك التاريخية، 
وشـــخصيا أعتبـــر ما حـــدث مصيبـــة. لقد 
دمرت شواهد عظيمة على بشر عظماء بنوا 
حضـــارات عظيمة علـــى الصعيدين المادي 
والفني، هذه الحضارات السابقة وّفرت لنا 

تراكمًا حضاريًا هاما للمعرفة.

* خبيرة آثار ومديرة قسم المشرق في المعهد 
األلماني لآلثار ببرلين

مصيبة كبرى

مارغريتا فان إس

يب

م

ممتلـــكات ثقافية نـــادرة لحضارات 

اآلشوريين والسومريين والبابليين؛ 

مماثلـــة  وأخـــرى  أصليـــة  تماثيـــل 

نصفية كانت عمالقة في صمودها 

قرونا من الزمن، دمرت بالمطرقة

◄

القطـــع والمعالم التي تـــم تخريبها 

مـــن قبـــل داعـــش هـــي نوعـــان من 

عصريـــن مختلفيـــن، يعـــودان إلـــى 

الحقبتيـــن اآلشـــورية والبارثية، أي 

قبـــل الميـــالد تقريبا بنحـــو 3000 

سنة، في ما بين 2700 و3000

◄

o  نشر هذا الحوار في عدد إبريل /نيسان من مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية العربية الصادرة من لندن. وينشر هنا باالتفاق مع {العرب}
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